
Reservation vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-11-19 

Ärende 3 

Förnyat beslut om Mål- och resursplan 2015-2017  inklusive 

återremitterad del avseende investeringsbudget 2015-2019  

Dnr 2014/11 

Ett valår brukar kommunfullmäktige fatta två budgetbeslut, det första i juni och det andra en tid 

efter valdagen i november.  I år tillkom att delen investeringsbudget återremitterades för 

bearbetning i barn- och ungdomsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. 

I Vänsterpartiets reservation i juni 2014 noterade vi följande: 

”Vänsterpartiets ledamöter bestämde sig i ett tidigt skede att avstå från att ta fram ytterligare ett förslag, helt i motsats 

till hur vi brukar agera. Vi anade hur det skulle utvecklas och debatten bekräftade att vi misstänkte rätt. Med få 

undantag signalerade alla ledamöter som deltog i debatten att man såg fram emot tidpunkten för det ”riktiga” 

budgetbeslutet för 2015-2017.” 

Mellan kommunstyrelsens sammanträde 2014-10-29 och kommunfullmäktige 2014-11-19 

avlyssnade vi inspelningen från debatten i juni en gång till. Ingen som helst tvekan, valrörelsen 

hade börjat och det som sades från talarstolen var så tydliga utfästelser att texten i vår reservation 

nästan kan anses vara en underdrift. 

Ändå hamnade vi i en situation där skillnaden mellan de två huvudförslagen stannade vid 500 000 

kronor. Det noterade även den lokala tidningen TTELA. En halv miljon motsvarar 0,025 % av 

budgetomfånget på lite mer än 2 miljarder. Den kommunala valrörelsen för våra nio partier brände 

säkerligen mångdubbla belopp.  

Men förklaringen är tydlig: Det fanns inte och det finns inte en regeringsduglig majoritet i vår 

kommun. Avgående och tillträdande kommunalrådet bekräftar detta med nästan samma ord från 

talarstolen. Man håller varandra om ryggen, man är mån om tjänster och gentjänster. I spelet ingår 

att krafsa på ytan och framhäva den andra sidans försummelser och lättja.  

Vänsterpartiet formulerade ett eget budgetförslag vid novembermötet. Vi ville uttrycka vad vi hade 

fört fram i valrörelsen. Vi ville markera och betona. Och 2014 var det ingen från något annat parti 

som tillbakavisade Vänsterpartiets propåer med anmärkningen ”ansvarslöst”. Så var fallet tidigare, 

så var det ofta genom åren. 

Men nu hade det hänt något som till hälften visar sig ha uppfattats av partierna. Bara till hälften, 

inte mer än så, dock tillräckligt mycket för att inte kritisera Vänsterpartiets ledamöter. 

Våra revisorer, Vänersborgs kommunfullmäktiges revisorer, har sagt ifrån att det inte är förenligt 

med reglerna för god ekonomisk hushållning att mot bättre vetande underfinansiera en kommunal 

verksamhet för det kommande budgetåret. Det är inte rätt att igen och igen lösa konflikter med 

underhandslöften om reglering vid bokslutstillfället.  

Precis detta är ju bakgrunden till våra yrkanden till förstärkningar avseende socialförvaltningens 

förutsättningar för 2015 och vuxenutbildningens tydliga dilemma. Vi kan inte undgå att notera, 

senhösten 2014, vad som sannolikt blir två av kommunens mest besvärliga punkter under 2015 och 

framöver. Så ingen kritiserar oss – men fortfarande saknas nästa steg: Att bifalla förslaget.  



Vad är 12+5 miljoner kronor? Det är 17 miljoner som är 0,85 % av vår budget. Det är hälften av den 

summan som vår kommun redovisar år efter år som resultat ”utöver förväntat budgetresultat”. 

Men 12 miljoner för socialförvaltningen betyder att man kan andas ut och ägna sina krafter åt 

snabbt accelererande anspråk, större volymer och tyngre ärenden samt ständigt ökade krav på 

rättssäker dokumentation. Man måste vara blind om man inte ser vad som är på gång. 

5 miljoner till kommunstyrelsen i akt och mening att ha ett underlag att föra vettiga samtal med 

Trollhättans stad och Kunskapsförbundet Väst om behoven att förstärka vuxenutbildningen. Den 

verksamheten borde ses med investeringsögon: Vilken annan insats ger så mycket avkastning för 

samhället och för den enskilde som rätt utbildning för rätt person vid rätt konjunkturtillfälle. 

Allt det där har ju sagts av alla. Kan man stifta lagar att valrörelsens löften ej får lov att brytas? 

Nej, vi vet, det kan man inte.  

Allt vi kan göra är att fortsätta att agera konsekvent, att prioritera rätt, att skriva tydliga yrkanden 

och att lämna reservationer när budskapet fortfarande inte gett resultat. 

Med ovanstående reserverar vi oss till förmån för vårt eget budgetäskande som ljöd: 

”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 i jakt efter obefintliga 

besparingsåtgärder. 

Finansiering sker genom utnyttjande av möjligheten att ta från resultatutjämningsreserven (RUR) 

motsvarnade beloppet, nämligen 17 miljoner kronor.” 

I ärendet fanns ytterligare ett yrkande från Stefan Kärvling. Poängen i yrkandet är väl känt och har 

belysts tidigare vid ett flertal tillfällen. Nu var det mycket nära att fullmäktige uppfattade att BUN-

pengar behöver finnas hos BUN och inte i förvar hos kommunstyrelsen. Tyvärr visade 

omröstningen att det inte var bättre än just ”nära”. Därför gäller vår reservation även detta 

säryrkande.  
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