
  

Utkast till Vänsterpartiets yrkande MRP 2018 

Det har varit värdefullt att från en insynsplats följa budgetberedningens 

möten. Vi tackar för att vi fick inbjudan och vi hoppas att liknande gäller 

även under kommande år. 

Kommunens omvärldsanalys, nämndernas skriftliga dokumentationer, 

nämndernas presentationer vid träffar med budgetberedningen, 

ekonomistabens sammanfattningar av utgångsläget och den 

tillkommande informationen har gjort det möjligt för mig att förmedla 

en tillräckligt bra bild över nuläget för medlemmarna i Vänsterpartiet. 

Jag har fått uppdraget att sammanfatta vår inställning ”nu”. Vi 

förbehåller oss möjligheten att kunna ändra och komplettera innan 

beredningen i kommunstyrelsen 2017-06-07.  

På samma sätt som under de senaste åren betvivlar vi inte behovet att 

kunna förlita sig på en sund ekonomisk bas för att undvika ett alltför 

stort lånebehov för finansiering av nödvändiga investeringar. Men när vi 

gör avvägningar, är vår slutsats att vi vill säkerställa att våra 

verksamheter också 2018 har ett utgångsläge som inger förhoppningen 

att kunna fortsätta med en stabil utveckling av aktiviteterna i enlighet 

med kommunens inriktningsmål och nämndernas förväntade resultat. Vi 

vill förhindra att värdefull arbetstid för förvaltningsledningar och många 

anställda går förlorad i jakten på besparingar – det kan kosta många 

tusenlappar att spara en hundring. 

För oss är det inte ett mantra: ”Vi litar på våra nämnder”. Det är 

ansvarsfullt att sätta sin tillit till nämndernas vilja att visa ansvar. 

Därför kommer vi att yrka att kommunfullmäktige skall notera anmälda 

resursbehov utöver ramen och bevilja tilläggsanslag i samma omfattning 

som presenterades för budgetberedningen: 

 Kommunstyrelsen  10,71 Mkr 

 Barn- och utbildningsnämnden 31,728 Mkr 

 Byggnadsnämnden  0,4 Mkr 

 Samhällsbyggnadsnämnden  2,0 Mkr 

 Socialnämnden   10,1 Mkr 

 Överförmyndarnämnden  2,5 Mkr 

I sammanställningen saknas miljö- och hälsoskyddsnämnden och kultur- 

och fritidsnämnden.  



Den förstnämnda kommer senare att framställa om höjning av vissa 

taxor och vi vill redan nu försäkra att vi möter tanken med förståelse och 

kommer att bevilja förändringen. 

Kultur- och fritidsnämndens beskrivning av situationen är minst sagt 

motsägelsefull. Å ena sidan beskriver man att kostnaderna av pågående 

och tillkommande verksamhet inte täcks av anslagen, å andra sidan 

framhäver man att nämnden planerar för verksamhet inom ramen. 

Nämnden varnar för att man saknar resurser för att kunna ta ansvar för 

ungdomsverksamheten. Vi har samma uppfattning och förväntar oss att 

få höra på vilken nivå förstärkningen måste ligga.  

Våra medlemmar uppfattar kultur- och fritidsnämnden som spindeln i 

nätet för det som står högst på kommunens prioriteringslista: 

Vänersborg behöver lyckas med integrationen av nyanlända som bosätter 

sig här, Vänersborg behöver ta itu med segregationen som vi medvetet 

eller omedvetet har låtit utbreda sig i vår kommun. Det är kontaktytor 

och kontakter, mötesplatser och möten som behövs. Även om våra 

ideella organisationer och hundratals enskilda gör stora insatser, så 

behövs kommunens bidrag för detta arbete. Det ankommer på kultur- 

och fritidsnämnden att söka finna strukturer för integrationsarbetet, att 

bemanna platserna där man kan mötas och hitta varandra och att 

erbjuda utrymme för planerade och spontana aktiviteter.  

Vi återkommer senast i kommunstyrelsen med ett specifikt yrkande. 

När det gäller investeringssidan var det svårt att få våra medlemmar att 

acceptera bilden som jag skissade. Jag berättade om mycket höga 

volymer, främst för förskolans och skolans lokalbehov, jag informerade 

om vad som hade sagts om bristande kommunikation och synkronisering 

nämnderna och förvaltningarna emellan, jag läste från mina 

anteckningar att en rad önskemål, hur välmotiverade dessa än var, av 

praktiska och finansiella skäl inte kunde betecknas som realistiska. Det 

möttes av oförståelse när jag berättade att kommunledningen hade högt 

tonläge när det klagades över brister i samordningen. 

Det är idag inte möjligt för oss att precisera våra tankar över vad som 

skall stå i kolumnerna för 2018 och åren fram till 2022, men självfallet 

kommer vi att biträda förslag om investeringar på områden vi ömmar 

mest för: det gäller lokaler för förskole- och skolverksamheten, det gäller 

att följa förslagen i socialens boendeplan. 

Jag ser fram emot att få ta del av de andra partiernas och 

partigruppernas förslag och jag har uppdraget från vårt medlemsmöte att 

göra tydligt, att Vänsterpartiet står berett att föra samtal för att hitta den 

kompromissen som gagnar Vänersborg bäst.  
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