
 
 
Yrkande 
 
Kommunstyrelsen 2013-03-06   
Ärende 7 
Beslut om anvisningar budget 2014, ekonomisk plan 2015-2016 
(Dnr KS 2013/11) 
 
Bakgrund 
 
Kommunala budgetbeslut växer fram, steg för steg. Efter budgetberedningens 
förberedande arbete är det nu dags för kommunstyrelsen att besluta om ramsättningen.  
 
Efter beslutet har förvaltningar och nämnder sex veckor på sig att begrunda förslaget, att 
fundera över vilka åtgärder som behöver förberedas för att förhålla sig till ramarna och för 
att slutligen beskriva vilka konsekvenser en anpassning till ramarna för med sig. 
 
När kommunstyrelsen tar del av nämndernas handlingar, inleds nästa skede i 
budgetprocessen som avslutas med kommunfullmäktiges beslut i mitten av juni och som 
då gäller Mål- och resursplanen 2014. 
 
Det är således skillnad mellan att lägga ett förslag kring ramsättningen och att medverka i 
ett beslut om Mål- och resursplanen. 
 

Kommunstyrelsen måste lämna anvisningar nu  
 
Kommunstyrelsen har fått ett underlag som kommunstyrelsens ordförande har 
undertecknat:  
 

Ekonomistaben har, enlig uppdrag, upprättat anvisning och planeringsramar för budget 2014 och 
ekonomisk plan 2015-2016. Kommunstyrelsen föreslås att ställa sig bakom upprättat förslag. 

 

Budgetberedningen har tidigare haft ett flertal möten för att skaffa sig en uppfattning i 
vilken situation kommunen Vänersborg befinner sig. Senare har budgetberedningen också 
haft ett möte med presidierna i de stora nämnderna, där det lämnades översiktlig 
information hur 2012 avslutades, hur läget är under löpande budgetåret 2013 och vilken 
tänkbar utveckling som väntar framöver. 
 
Vi har också tagit del av underlaget från nämnderna. Utan att gå in på detaljer nu 
konstaterar vi att socialnämndens och samhällsbyggnadsnämndens presidier redovisar 
stora behov att få täckning för förväntade kostnader, dels för att bemöta bristande 
budgettäckning från tidigare, dels för att bemöta kostnader som tillkommer. Vi kan också 
konstatera att verksamheten för utbildning av äldre ungdomar och vuxna nu sker genom 
Kunskapsförbundet Väst och att deras bild behöver komplettera vårt underlag. Slutligen 
anser vi att presidiet för barn- och ungdomsnämnden skulle behövt vara tydlig om 
resursbehovet om den under 2013 påbörjade vändningen på förskole- och skolområdet 
skall fortsätta kommande år. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att barn- och ungdomsnämnden ska räkna på 
konsekvenserna som en besparing med 13 miljoner kronor för med sig, socialnämnden 
skall räkna på konsekvenserna med utgångspunkt 15 miljoner kronor mindre. 
 



Vår bild är inte bara att dessa nedskärningar inte kan genomföras, tvärtom är vår 
uppfattning att dessa två och andra nämnder är i behov av förstärkningar med ungefär 
samma belopp. 
 
Nedskärningar är enklare att besluta om. Tillskott däremot är svårare att formulera, varje 
förslag måste finansieras.  
 
Också på den punkten är det skillnad mellan ramsättningen i mars och budgetbeslut i 
juni. Idag hänvisar vi till två möjliga vägar att anvisa finansiering: 
 
Den förändrade lagstiftningen om God ekonomisk hushållning gör det möjligt att utjämna 
intäkter över en tid genom en resultatutjämningsreserv. Vänersborgs kommun har den 
möjligheten. 
 
Det finns en växande insikt bland medborgarna att en inkomstförstärkning genom en 
mindre höjning av kommunalskatten kan vara oundviklig. Denna insikt förutsätter dock 
att tillkommande skatteintäkter villkoras till öronmärkta förstärkningar för utbildning och 
social omsorg. 
 
Nu finns ingen majoritet i kommunstyrelsen som ställer sig bakom vår syn och som idag 
vill, tillsammans med oss, formulera mer konkreta anvisningar. Därför kommer vi idag 
inte längre än till det beslutsförslag som vi härmed lämnar:  
 
 

Vi yrkar på avslag av beslutsförslaget som kommunstyrelsens 
ordförande har lagt fram. 
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