
  

Reservation 

Kommunstyrelsen 2015-03-04, ärende 5 

Reviderad investerings- och exploateringsplan 2015-2019 

Jag behöver inleda min reservation med att citera det stycket som i vårt underlag 

också inleder hela ärendet: 

”I samband med mål- och resursplan 2015 infördes en ny modell för arbetet med 

investeringsbudget. Den innebär att i bokslutet ska nämnderna redovisa investeringsprojekt som 

inte har utförts och föreslå vilka av dessa som ska överföras till innevarande års budget. I samband 

med bokslutet redovisar nämnderna innevarande års investeringsbudget och föreslår eventuella 

justeringar i den.” 

Jag konstaterar att vi prövar oss fram för att göra rätt i enlighet med den nya 

beslutade modellen. Därför behöver vi visa förståelse för att vi inte alltid tolkar 

reglerna lika, vi får hjälpas åt att komma rätt. Jag vill också påminna om att 

hänvisningen till bokslutet är en hänvisning till ett pågående arbete. 

Till ärendet har funnits ett underlag från samhällsbyggnadsnämnden från 

sammanträdet 2015-01-29. Övriga nämnders rapport framgår av 

ekonomikontorets tjänsteutlåtande 2015-02-18, Dnr 2015/06, där det sägs:  

”... kan konstateras …. är det endast samhällsbyggnadsnämnden som … övriga nämnder följer 

beslutad MRP 2015-2019 …” 

2015 påbörjar nya nämnder och styrelser den nya fyraåriga mandatperioden. 

Parallellt med pågående bokslutsarbete och anvisningar för budgetarbetet 2016 

sammanfaller alltså det här aktuella ärendet med nya nämnders utbildningsfas, 

där alla försöker skaffa sig en bild över ”läget” för att kunna prioritera vilka beslut 

som ska fattas närmast och vilka som kan anstå. 

Inte ens kommunstyrelsen går fri från detta. Under ärendets behandling har det 

framförts yrkanden som visar på viss osäkerhet om vad som är rätt och möjligt att 

göra enligt den nya modellen. 

Ett yrkande avsåg att återremittera hela förslaget. Jag deltog inte i diskussionen 

kring detta yrkande men jag välkomnar verkligen att förslagsställaren kom till 

insikt och återtog sitt yrkande. 

Ett annat yrkande innehöll tre delförslag. Eftersom Vänsterpartiet varit överens 

om att inte biträda ett av dessa tre, framställde vi för de andra två punkterna egna 

separata yrkanden. 

 



Först gäller det barn- och utbildningsnämndens enhälliga beslut 2015-02-23: 

(1) Att tillfälligt för en treårsperiod förhyra fem moduler med placering vid Öxnereds skola, Norra 

skolan, Granås skola, Rånnums skola samt Onsjöskolan inför höstterminen 2015 samt 

(2) Att begära av Samhällsbyggnadsnämnden att projektera och upphandla denna beställning. 

Min motivering till yrkandet är att den nya nämnden vid sitt andra och sitt tredje 

möte i början av den nya mandatperioden haft fokus på lokalfrågan för 

undervisnings- och fritidslokaler vid våra grundskolor och kommit fram till att det 

handlar om ett brådskande beslut. Det borde finnas förståelse för att jag ansåg det 

möjligt att föregå ett yttrande från samhällsbyggnadsnämnden i denna fråga i 

syfte att möjliggöra en upphandling i god tid. 

Sedan det andra yrkandet som gäller Lindgården. Jag vet inte av vilken orsak förra 

mandatperiodens kommunledning eller den nyss valda kommunledningen inte vill 

föra upp frågan om den framtida användningen av lokalerna till ett formellt 

beslut. Frågan verkar vara ett synnerligen brännbart ämne. Vänsterpartiet har två 

utgångspunkter. För det första skall kommunala verksamheter lokaliseras till 

kommunägda lokaler, externa lokaler med höga hyror bör undvikas. För det andra 

tycker vi att fastigheter där verksamhet läggs ner eller flyttas ut skall ställas till 

förfogande för ett centrumnära och sjönära boende. 

I det nämnda ”paketyrkandet” fanns också frågan om exploatering av Mariedal 

Östra och Onsjö Södra. Vi ställer oss inte bakom detta yrkande, vi deltar inte nu i 

en omröstning om dessa alternativ. Vi efterlyser sedan lång tid tillbaka att 

frågorna behandlas som en del i det underlag som skall behandlas när 

Vänersborgs kommun äntligen fattar ett beslut om riktlinjer till den framtida 

bostadsförsörjningen. Dessutom var det just kvällen innan kommunstyrelsen som 

det första konkreta steget togs kring planprogrammet Onsjö Södra i form av en 

mycket lyckad invånardialog.  

Kommunstyrelsen hanterade detta ärende på ett bra sätt. Jag upplevde att vi 

försökte hitta varandra och att vi visade förståelse för avvikande uppfattningar hur 

den nya modellen för revideringen av investerings- och exploateringsbudgeten kan 

hanteras. 

Men det tog ett i mina ögon bedrövligt slut. Såvitt jag minns, deltog ledamöterna 

från Sverigedemokraterna inte i diskussionen, ställde inga frågor, yttrade inget om 

något av yrkanden eller grundförslaget men avgjorde i slutändan genom att avstå 

vid omröstningarna. Jag vet att detta inte är i strid med några formella regler men 

jag är mycket oroad över vilka konsekvenser ett sådant beteende kan få för det 

lokalpolitiska arbetet.  

Jag reserverar mig till förmån för mina egna yrkanden. 

  

 
 

Lutz Rininsland 

Vänsterpartiet   2015-03-05  


