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Vänsterpartiets grupp gav mig vid mötet 2015-12-01 i uppdrag att framställa följande till 

kommunfullmäktiges presidium:  

Från kommunstyrelsens arbetsutskott kommer via delegation ett ärende till kommunfullmäktige 

som inte har varit på beredning i kommunstyrelsen: 

4. Angående extra statsbidrag 2015-2016 med anledning av kommunernas flyktingmottagande 

Vi har diskuterat utifrån det utskickade underlaget, regeringens meddelanden och handlingar, 

SKL:s besked m.m. och stannade för tre frågor, som också är tänkta att utgöra en begäran från 

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp. 

1) ”Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att ärendet bör behandlas av 

Kommunfullmäktige före 2015 års utgång.” Vi önskar få svar på frågan om det menas ”bör” 

eller om det i själva verket föreligger ett ”måste”. Föreligger inget absolut krav så är det vår 

uppfattning att kommunstyrelsens beredning vore att föredra och skulle ge 

kommunfullmäktige ett bättre underlag inför beslutet om användning av statens tillägg som 

tillkommer efter riksdagens ställningstagande kring propositionen om ”Extra 

ändringsbudget 2015”. 

2) I förslaget till beslutet, första meningen, hänger vi upp oss på formuleringen ”… med syfte 

att motsvarande ordinarie statsbidrag ska kunna sparas inför kommande år.” Vi kan inte 

överblicka vad detta konkret betyder och vi vet därför inte hur vi ska förhålla oss till 

förslaget. Om beslutet skall tas vid sammanträdet 2015-12-09, bör fullmäktiges ledamöter 

få hjälp och stöd genom föredragning och ges tillfälle att ställa frågor. Vi förmodar att 

socialchefen och ekonomichefen i så fall borde få ett sådant uppdrag. 

3) I beslutsförslagets andra del är det formuleringen ”… i dialog med företrädare för nämnder 

och förvaltningar …” vi funderar över. Med tanke på att alla berörda nämnder hittills har 

varit delaktiga i arbetet med den ekonomiska och personella belastningen som uppkommit 

för våra nämnder och förvaltningar efter den stora tillströmningen av asylsökande flyktingar 

och skyddsbehövande, och med tanke på att regeringen uttryckligen anvisar medlen för att 

möta den uppkomna situationen i våra kommuner, vill vi hävda att ”förslag för 

användningen av resterande 48,8 Mkr avseende 2016” behöver behandlas i nämnderna och 

inte endast genom ”dialog med företrädare”. 

Vänsterpartiets grupp ber om ett besked från kommunfullmäktiges presidium, helst innan 

utgången av denna vecka, om vi kan räkna med ett positivt gensvar på vår framställning. 

Enligt uppdrag, 

Lutz Rininsland 


