
Mellerud för barn och gamla – för alla 
Om det är något vi lärt av Coronapandemin är det att klassamhället består och att 
privatiseringarna kommit till vägs ände. ”Just in time” måste vara en parantes, den är inte 
möjlig att använda för att förbygga framtida katastrofer. För att göra Mellerud till en bättre 
kommun för barn och gamla måste skolan och äldreomsorgen prioriteras. Satsningarna på 
välfärden ska vara hållbara och uthålliga och genomsyras av solidaritet. Personalen är 
kommunens viktigaste resurs. Vård, skola och omsorg ska inte drivas av aktiebolag. 

I ledande position såg Vänsterpartiet till att öka anslag till vård och till förlossningen. Det 
handlar om bidrag för glasögon och gratis medicin till barn. Det handlar om gratis 
kollektivtrafik för unga under sommarlovet, ökat tandvårdsbidrag och höjt studie- och 
barnbidrag. Högern kallar detta i sin okunnighet extremt för att normalisera sitt samarbete 
med att parti som är rasistiskt, fascistiskt och nazistiskt. Som drivs av islamofobi och har 
etniskt rensning och apartheid på sin dagordning.  

Arbete och ekonomi 
Vänsterpartiet i Mellerud har tagit initiativ till att göra Mellerud till en schysst arbetsgivare. 
Ett krav för att klara det är att ta bort de osäkra visstidsanställningar och att alla ska erbjudas 
heltider. Deltider ska bara vara en möjlighet för de som önskar. Detta är en trygghetsfråga 
för de anställda. Den som har en trygg anställning kan också gå vidare och köpa en bostad 
och veta att pengarna räcker till i slutet av varje månad. Majoriteten har gett uttryck för att 
det är en självklarhet, men verkligheten visar att det återstår mycket att göra. Närmare en 
fjärdedel av personalen i vård och omsorg är visstidsanställd. Alla ska erbjudas 
tillsvidareanställning och alla ska erbjudas äkta heltidsanställningar med utrymme för 
kompetensutveckling och egen utveckling. ”Hälsoschemat” ska bytas ut mot en fungerande 
verksamhet som inte styrs av krav på lönsamhet eller effektivisering. 
För att ytterligare förbättra jämställdheten är vi också beredda att höja lönerna för 
kommunens anställda. Det krävs kreativitet och resurser för att klara utvecklingsarbetet med 
personalen och ta tag i utmaningen att kunna rekrytera personal. Ramutrymmet för 
personalsatsningarna ska utökas med tio miljoner.  

Vänsterpartiet vill att kommunen satsar mot ungdomsarbetslösheten. Det måste till en 
organisation som aktivt kan se till att ungdomarna etablerar sig på arbetsmarknaden. Först 
och främst ska alla ungdomar från och med årskurs nio till och med årskurs tre garanteras 
sommarjobb. Ingen ungdom ska behöva gå arbetslös. Här behövs en ramförstärkning med  
tre miljoner. 

Vänsterpartiet anser att kommunens resultat ska vara i balans sett över en konjunkturcykel. 
Det är direkt stötande för verksamheten om överskottet inte kan förklaras. Att med rådande 
ränteläge amortera utöver det som planerats är skadligt. Sparande innebär att tillväxten 
hämmas och det finns gott om goda idéer att satsa på. Att under rådande pandemi skriva 



upp förväntningarna på resultatet är fel. På samma sätt ska befolkningsprognosen vara 
realistisk. Det är närmast pinsamt att utrymme för kostnadsjusteringar i år ”hittats” genom 
att skatteprognosen baserats på för lågt antal invånare.  

Bostäder 

Mellerud är en kommun i stark utveckling. Inflytningen är fortsatt stark och många kommer 
till Mellerud. Svårigheterna att hitta bostäder är tydliga och det är något vi måste se över. Vi 
har invigt ett nytt bostadsområde, men vi måste bygga mera. Alla människor ska ha 
möjlighet till ett eget hem till en rimlig kostnad. Så är det inte idag. Vi vill se en 
bostadsmarknad för alla, inte bara de rika. En stark allmännytta är avgörande för en social 
bostadspolitik och för att klara bostadsförsörjningen. Vänsterpartiet värnar allmännyttans 
roll och framtid, vi vill behålla allmännyttan och inte sälja ut till privata fastighetsägare. 
Många bostadsområden är i behov av upprustning och renoveringar är nödvändiga men det 
måste ske på ett sätt som ger hyresgästen möjlighet att påverka. Allmännyttan måste ges 
uppdrag att utrusta sina områden med laddstolpar så att också de som hyr sitt boende kan 
ladda sin elbil. Vänsterpartiet säger nej till marknadshyror. Alla ska ha råd att bo kvar i sitt 
hem även efter en upprustning.  

Skola 
Vänsterpartiet vill garantera alla 30 timmars förskola och för att det ska vara ett verkligt 
alternativ vill vi skapa en inkomstprövad taxa som gör att alla verkligen har råd att låta sitt 
barn gå i förskolan. Vänsterpartiet har varit drivande i satsningen på förskolan med ökad 
personaltäthet, men det behövs fler kvalitetshöjande åtgärder, exempelvis pedagogiska 
måltider, för att ytterligare satsa på verksamheten. Även inom Fritids behövs det mer 
personal. 

Behovet av nya lokaler för skolan måste in i planeringen. Många barn ger framtidstro till 
Mellerud och måste mötas av skolor av hög kvalité. Idag ser vi långa köer till kommunens 
förskolor. Det är trångbott på många avdelningar och vi behöver se till att redan nu börja 
planera för den dag då dessa barn ska gå från barnomsorgen till förskoleklass och 
grundskolan. Vinstintresset ska förvisas från all utbildningsverksamhet. Alla barn ska ha rätt 
till en bra skola.  

Kultur och fritid 
Vänsterpartiet vill göra kulturskolan gratis. Det är inte föräldrarnas ekonomi som ska avgöra 
om deras barn kan ägna sig åt dans, teater, bild eller musik. Flera kommuner har redan tagit 
det här steget – nu är det Melleruds tur. Det viktigt att värna kulturskolan och göra den till 
en möjlighet för alla barn och unga. I Mellerud har vi många exempel på barn och unga som 
stärkts av kulturskolan på sin väg till vuxenlivet. Det är beklämmande att krafter inom 
högern är beredd att offra den. 

Vård och omsorg 
Äldreboendet på Ängenäs är en satsning att vara stolt över och vårda. Inte minst pandemin 



visar riskerna med att privatisera äldreboenden. Det ger möjlighet för nytänkande också 
gällande Fagerlidshemmet och Bergs. Äldreomsorgen berör oss alla. Antingen är vi själva 
äldre och befinner oss i äldreomsorgen, vi kanske arbetar där, eller så kommer vi i många fall 
förr eller senare att hamna där. För att få en jämlik äldreomsorg behöver kommunerna 
tillföras tillräckliga resurser och arbetsvillkoren för äldreomsorgens personal förbättras. Alla 
ska garanteras tillsvidareanställning och erbjudas jobb på heltid med drägliga villkor där 
återkommande utbildning och egen tid ska vara återkommande inslag.  

Miljövänligt resande 
Goda kommunikationer är en avgörande fråga för Melleruds utveckling. Därför är det 
nödvändigt att fortsätta utvecklingen av området kring järnvägsstationen. Idag används inte 
spårområdet i sin helhet och för att de östra delarna av tätorten ska lyckas krävs en passage 
över eller under spåren för att knyta samman samhället.  

Vänsterpartiet vill ha en enklare och billigare kollektivtrafik för att fler ska välja att resa 
kollektivt. Det ger bättre pendlingsmöjligheter och ett bättre klimat. Kollektivtrafiken i 
regionen ska underlätta vardagen genom bekväm pendling till jobb och skola, det ska finnas 
wifi och laddningsmöjligheter på såväl våra fordon som resecentrum. Det behövs fler 
pendelparkeringar för bil och cykel, med både motorvärmare och laddstolpar.  

Vänsterpartiet vill också se över möjligheten med anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden 
under helgerna. Vi vill se gratis resor för pensionärer och återinföra ungdomsrabatten för 20-
25 åringar.  

Det är kommunikationerna, kvalitén i skolan och goda bostäder som kommer att avgöra 
Melleruds framtid. Därför är det nödvändigt att fortsätta utvecklingen av området vid 
järnvägsstationen. I praktiken används inte spårområdet i hela sin bredd och för att 
utvecklingen av de Östra delarna av tätorten ska lyckas krävs någon form av säker övergång i 
anslutning till järnvägsstationen.  

Sedan länge har Vänsterpartiet krävt att gång- och cykelbanor i kommunen ska förses med 
belysning. Inte minst för att öka tryggheten och för att göra Mellerud till en bättre kommun 
att bo i. Kommunen måste ställa krav på Trafikverket så att det går att cykla till alla 
kommundelar. 

Sammanfattningsvis kräver vi ramförstärkning med 10 Mkr för att förbättra 
anställningsvillkoren för de som jobbar inom kommunen. Ramförstärkning med 3 Mkr för att 
motverka ungdomsarbetslösheten. Ramförstärkning med 2 Mkr för att göra Kulturskolan 
gratis. Finansiering sker med ett förändrat resultatmål. 

Vänsterpartiet i Mellerud 
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