
Kommunfullmäktiges beslut om driftbudgetramar 
– avstämning mot nämndernas budgetförslag  
 

 
Vänersborgs kommuns budgetprocess 
Vänersborgs kommun har en tidig budgetprocess, 
vilket innebär att diskussioner om mål och resurser 
förs under vintern/våren. Kommunfullmäktige fast-
ställer mål- och resursplanen i juni inför kom-
mande år. En tidig process möjliggör för nämn-
derna att anpassa sin verksamhet efter beslutade 
mål och resurser. 
 
Kommunfullmäktige antog i december 2013 en ny 
vision och nya inriktningsmål. Inför varje budgetår 
fastställer kommunfullmäktige mål och inriktning 
för det kommande kalenderåret. Nämnderna före-
slår förväntade resultat som är kopplade till de av 
kommunfullmäktige fastställda inriktningsmålen. 
Kommunfullmäktige fastställer nämndernas förslag 
till förväntade resultat i samband med beslutet om 
mål- och resursplanen. 
 
Arbetet med MRP 2016 
Kommunstyrelsens budgetberedning består av de 
ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens arbets-
utskott. Budgetberedningen inledde sitt arbete i 
april 2015. Arbetet har baserat sig på kommunsty-
relsens budgetanvisningar och nämndernas budget-
förslag. Ekonomikontoret har sammanställt nya 
prognoser från SKL över skatte- och statsbidrags-
intäkter samt uppdaterat bedömningar över löneut-
veckling och pensionskostnader. 
 
Budgetberedningen har haft presidieöverläggningar 
under våren 2015 med nämnderna, avseende deras 
budgetförslag för 2016-2018. I anslutning till dessa 
har även nämndernas arbete med mål, verksam-

hets- och ramanpassning under 2015 följts upp. En-
ligt tidsplanen fastställer kommunfullmäktige mål- 
och resursplanen i juni 2015.  
 
Kommunfullmäktiges beslut om nämndernas 
driftbudgetramar för år 2016 
I anvisningarna justerades samtliga nämnders bud-
getramar för sänkt internränta. Då kommunstyrel-
sen finansierar nämndernas kostnader för surfplat-
tor omfördelades sammanlagt 400 Tkr från nämn-
derna till kommunstyrelsen.    
 
Nedan beskrivs justeringar av nämndernas bud-
getramar i samband med anvisningarna enligt 
kommunstyrelsens beslut i mars 2015.  
 
Vidare redogörs för nämndernas förslag till mål- 
och resursplan. 
 
Sen följer budgetberedningens förslag till juste-
ringar i mål- och resursplan och slutligen kom-
munfullmäktiges beslut till mål- och resursplan 
2016. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
Anvisad budgetram 647 691 Tkr.  
 
I anvisningarna justerades Barn- och utbildnings-
nämndens budgetram ned med sammanlagt 
3 076 Tkr. Den sänkta internräntan minskade ra-
men med 3 037 Tkr. Till kommunstyrelsen omför-
delades 39 Tkr för finansiering av politikernas 
surfplattor. 
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Barn- och utbildningsnämndens förslag: 
Barn- och utbildningsnämnden begär sammanlagt 
32 400 Tkr i utökad budgetram. Det motsvarar 
summan av de två tilläggsanslagen som nämnden 
begär för år 2015. 23 400 Tkr avser kostnader för 
ökat antal nyanlända inom grundskola, grund-
särskola, fritidshem och barnomsorg. 9 000 Tkr av-
ser personaltäthet inom förskola, grundskola och 
fritidshem (kommunstyrelsens förfogandeanslag 
tillfördes 9 000 Tkr i budget 2015 som avser 
grundskolan).  
 
Budgetberedningen föreslår att barn- och utbild-
ningsnämndens ram utökas med 9 000 Tkr till 
grundskola och barnomsorg. Lönerevisionen gene-
rerar en ökning med 13 098 Tkr.  
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige fastställer barn- och utbild-
ningsnämndens budgetram 2016 i enlighet med an-
visningarna och budgetberedningens förslag till 
669 789 Tkr.  
 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Anvisad budgetram för 2016 är 12 915 Tkr. 
 
I anvisningarna justerades Byggnadsnämndens 
budgetram ner med 421 Tkr. Ettårsanslaget från 
2015 om 300 Tkr till planprogram Sanden togs 
bort. Den sänkta internräntan minskade ramen med 
90 Tkr. Till kommunstyrelsen omfördelades 31 Tkr 
för finansiering av politikernas surfplattor. 
 
Byggnadsnämndens föreslag: 
Byggnadsnämndens budgetförslag ligger inom 
ram. 
 
Budgetberedningen föreslår att byggnadsnämn-
dens budgetram tillförs 549 Tkr i kompensation för 
lönerevision 2015.  
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige fastställer byggnadsnämndens 
budgetram 2016 i enlighet med anvisningarna och 
budgetberedningens förslag till 13 464 Tkr.  
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Anvisad budgetram 2 116 Tkr 
 
I anvisningarna justerades kommunfullmäktiges 
budgetram upp med sammanlagt 21 Tkr. Till kom-
munstyrelsen omfördelades 179 Tkr för finansie-
ring av politikernas surfplattor. Kommunfullmäk-
tige får en ramökning för ökade omkostnader om 
200 Tkr. 

Budgetberedningen föreslår att kommun-
fullmäktiges budgetram tillförs 2 Tkr för 
lönerevisionen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige fastställer kommunfullmäkti-
ges budgetram 2016 i enlighet med anvisningarna 
och budgetberedningens förslag till 2 118 Tkr.  
 
KOMMUNSTYRELSEN 
Anvisad budgetram 331 354 Tkr. 
 
I anvisningarna justerades kommunstyrelsens 
budgetram upp med sammanlagt 99 Tkr. Ettårsan-
slaget från 2015 om 250 Tkr för cityvärdar togs 
bort. Den sänkta internräntan minskade ramen med 
351 Tkr. Från övriga nämnder omfördelades 
400 Tkr för finansiering av politikernas surfplattor. 
Anslaget till Dalslands turistbolag utökades med 
100 Tkr och för faktiska kostnader för Kunga-
jaktsmuseet tillfördes 200 Tkr. 
 
Budgetberedningen föreslår att kommunstyrel-
sens förfogandeanslag om 9 000 Tkr till grundsko-
lan överförs till barn- och utbildningsnämnden till 
barnomsorg och grundskola. Kommunstyrelsens 
förfogandeanslag förstärks med 4 000 Tkr för IT-
fibersatsning. Lönerevisionen genererar en ökning 
med 4 071 Tkr.  
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens 
budgetram 2016 i enlighet med anvisningarna och 
budgetberedningens förslag till 330 425 Tkr.  
 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
Anvisad budgetram 97 003 Tkr 
 
I anvisningarna justerades kultur- och fritids-
nämndens budgetram ner med samman-
lagt  570 Tkr. Den sänkta internräntan minskade 
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ramen med 2 539 Tkr. Till kommunstyrelsen om-
fördelades 31 Tkr för finansiering av politikernas 
surfplattor. 
 
Kultur- och fritidsnämndens förslag: 
Kultur- och fritidsnämnden begär sammanlagt 
6 529 Tkr i utökad budgetram. Utökningen avser 
584 Tkr till fiske/fornvård, 5 580 Tkr till Arena 
Fritid, 154 Tkr till musik, och 211 Tkr till ungdom. 
Dessa verksamheter visade motsvarande underskott 
i bokslut 2014 och prognostiserar underskott under 
2015. 
 
Budgetberedningen föreslår att kultur- och fritids-
nämndens budgetram utökas med 3 000 Tkr. Kul-
tur- och fritidsnämnden får i uppdrag att åter-
komma med förslag om hur ramökningen ska för-
delas per anslagsbindningsnivå. Lönerevisionen 
genererar en ökning med 875 Tkr.  
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige fastställer kultur- och fritids-
nämndens budgetram i enlighet med anvisningarna 
och budgetberedningens förslag till 100 878 Tkr. 
 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 
Anvisad budgetram 6 060 Tkr. 
 
I anvisningarna justerades miljö- och hälso-
skyddsnämndens budgetram ned med sammanlagt 
41 Tkr. Den sänkta internräntan minskade ramen 
med 16 Tkr. Till kommunstyrelsen omfördelades 
25 Tkr för finansiering av politikernas surfplattor. 
 
Miljö- och hälsoskyddnämndens förslag: 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetförslag 
ligger inom ram. 
 
Budgetberedningen föreslår att miljö- och hälso-
skyddsnämndens budgetram utökas med 190 Tkr 
för 2015 års lönerevision.  
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige fastställer miljö- och hälso-
skyddsnämndens budgetram 2016 i enlighet med 
anvisningarna och budgetberedningens förslag till 
6 250 Tkr.  
 

REVISIONEN 
Anvisad budgetram 1 187 Tkr 
 
Budgetberedningen föreslår att Revisionens bud-
getram utökas med 2 Tkr för 2015 års lönerevision.  
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige fastställer Revisionens bud-
getram 2016 i enlighet med anvisningarna och bud-
getberedningens förslag till 1 189 Tkr.  
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
Anvisad budgetram 69 692 Tkr 
 
I anvisningarna justerades samhällsbyggnads-
nämndens budgetram ned med sammanlagt 4 110 
Tkr. Ettårsanslaget från 2015 om 3 000 Tkr för un-
derhåll av broar togs bort. Den sänkta internräntan 
minskade ramen med 1 071 Tkr. Till kommunsty-
relsen omfördelades 25 Tkr för finansiering av po-
litikernas surfplattor. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag:  
Samhällsbyggnadsnämnden begär 8 800 Tkr i till-
fälligt anslag under 2016. Det avser 3 000 Tkr för 
underhåll av Dalbobron, 3000 Tkr för underhåll av 
villa Björkås i Vargön och 2 800 Tkr för hyresbort-
fall under andra halvåret för Idrottsgatan 7. För att 
finansiera näringspolitiska investeringar begärs 700 
Tkr i ramökning. Det är kapitalkostnader som föl-
jer av projekten Fisketorget, Plantaget i kulturaxeln 
samt parkeringsplatsen Nässlan/Myrten. Samman-
lagt begär samhällsbyggnadsnämnden 9 500 Tkr i 
utökad budget 2016.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår justerad VA-
taxa som bl.a. innebär att såväl brukningsavgiften 
som anläggningsavgiften höjs med 5 %. 
 
Budgetberedningen föreslår att socials budgetram 
utökas med 3 000 Tkr. Nämnden får i uppdrag att 
återkomma med förslag om hur ramökningen ska 
fördelas per anslagsbindningsnivå. Lönerevisionen 
genererar en ökning med 1 144 Tkr.  
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Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige fastställer samhällsbyggnads-
nämndens budgetram 2016 i enlighet med anvis-
ningarna och budgetberedningens förslag till 
73 836 Tkr.  
 
Kommunfullmäktige fastställer samhällsbyggnads-
nämndens förslag till justerad VA-taxa. 
  
SOCIALNÄMNDEN 
Anvisad budgetram 800 761 Tkr 
 
I anvisningarna justerades socialnämndens bud-
getram upp med sammanlagt 3 269 Tkr. Nämnden 
fick en ramökning med 5 000 Tkr till äldreboendet 
Gläntan. Den sänkta internräntan minskade ramen 
med 1 685 Tkr. Till kommunstyrelsen omfördela-
des 46 Tkr för finansiering av politikernas surfplat-
tor. 
 
Socialnämndens förslag:  
Socialnämnden begär sammanlagt 9 800 Tkr i 
utökad budgetram. Det avser 8 300 Tkr för ökade 
driftkostnader av särskilda boenden inom LSS och 
1 500 Tkr för kostnader för hjälpmedel. 
 
Budgetberedningen föreslår att socialnämndens 
budgetram utökas med 3 000 Tkr. Nämnden får i 
uppdrag att återkomma med förslag om hur ramök-
ningen ska fördelas per anslagsbindningsnivå. Lö-
nerevisionen genererar en ökning med 19 179 Tkr.  
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens 
budgetram 2016 i enlighet med anvisningarna och 
budgetberedningens förslag till 822 940 Tkr.  

VALNÄMNDEN 
Anvisad budgetram 444 Tkr. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige fastställer valnämndens 
budgetram 2016 i enlighet med anvisningarna och 
budgetberedningens förslag till 444 kr.  
 
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
Anvisad budgetram 3 520 Tkr. 
 
I anvisningarna justerades överförmyndarnämn-
dens budgetram ner med 665 Tkr. Ettårsanslaget 
från 2015 om 650 Tkr för ökad ärendemängd och 
utökade åtaganden togs bort. Den sänkta internrän-
tan minskade ramen med 5 Tkr. Till kommunsty-
relsen omfördelades 10 Tkr för finansiering av po-
litikernas surfplattor. 
 
Överförmyndarnämndens förslag: 
Överförmyndarnämnden begär en ramökning om 
750 Tkr p.g.a. ökad ärendemängd och ökat behov 
av ställföreträdare.    
 
Budgetberedningen föreslår att överförmyndar-
nämnden tillförs 55 Tkr för lönerevisionen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige fastställer överförmyndar-
nämndens budgetram 2016 i enlighet med anvis-
ningarna och budgetberedningens förslag till 3 575 
Tkr.  
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