
 

 

  

 

Nyvalda kommunfullmäktige har möjlighet att bekräfta ett tidigare budgetbeslut 

eller att besluta om ett nytt och ändrat förslag. 

Investerings- och exploateringsdelen av Mål- och resursplanen undantogs i juni 

månad och är nu framme för beslut. 

I viss mån påverkar investeringarna även driftssidan av budgeten och smärre 

omskrivningar har gjorts som följd av detta. 

I övrigt sker ganska markanta förändringar i den kommunala verksamheten. 

Även intäktssidan påverkas väsentligt av beslut som fortfarande inte har fattats. 

Vi kan inte räkna med att få alla pusselbitar att komma på plats under november 

eller december, men vi borde gardera oss i ett nytt budgetbeslut och bemöta 

utvecklingen. 

 

Den dramatiska förändringen på området vuxenutbildningen kräver ett 

ställningstagande nu. Vänersborgs kommunfullmäktige inser att en betydande 

nedskärning av antalet kurser har långtgående följder för ett stort antal invånare i 

Kunskapsförbundets båda kommuner. Vi måste även räkna med att uteblivna 

utbildningsmöjligheter påverkar kommunerna på utgiftssidan, främst på 

socialtjänstens område. Därför föreslår vi ett uttalande från vårt kommun-

fullmäktige som konkret anger en summa vi är villiga att ställa till förfogande.  

 

Socialnämnden verkar gå in det nya budgetåret med ett underskott från 2014 som 

med cirka 8 miljoner kronor motsvarar cirka en procent av nämndens totala ram. 

Socialnämnden anmäler avvikelser på de flesta positioner i nästan alla  verksam-

hetsområden. Det är helt enkelt en omöjlig uppgift att träffa rätt med budget-

prognoser på ett fält som påverkas av så många faktorer. Men sammanlagt 

överväger bilden att nya bemanningsregler, växande brist på boendeplatser, 

ökade hot om vitesföreläggande, stigande påfrestningar på försörjningsstödet, en 

fortsatt hög arbetslöshet, ökade kostnader för HVB-platser och i missbruksvården 

i slutändan gör det helt omöjligt för socialnämnden att bedriva verksamhet inom 

ramen för tilldelade anslag. Visserligen kan problemet lösas genom en metod 

som vi har använt tidigare men som av våra revisorer har dömts ut. 

Bokslutsregleringar ska endast förekomma när budgeten har lagts med bästa 

vetande. Bokslutsregleringar i anslutning till ett budgetår som påbörjas med 

beslut mot bättre vetande är av ondo. 
 

Vänsterpartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar följande: 
 

Anslaget till kommunstyrelsen förstärks med 5 miljoner kronor som reserveras 

för ett kommande beslut att förstärka Kunskapsförbundet Västs möjlighet att 

erbjuda ett bättre kursutbud inom vuxenutbildningen. 
 

Anslaget till socialnämnden förstärks med 12 miljoner kronor för att underlätta 

för nämnden att hantera sin verksamhet 2015 utan att behöva ägna tid och kraft 

på att slösa på jakt efter obefintliga besparingsåtgärder. 
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