
  

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

Stundande budgetsamtal – nya utmaningar 

I slutet på januari träffas budgetberedningen för att inleda arbetet med MRP 2019. Med tanke 

på att 2018 är ett valår, kommer kommunfullmäktige två gånger, i juni och i november, att 

fatta beslut om vad som skall gälla för verksamheten för perioden 2019-2021 och för 

investeringsdelen 2019-2023. 

Vi minns från budgetbeslutet i juni 2017 att vi inte tillfredsställande löste en rad frågor som 

kvarstår för det kommande arbetet. Det gäller främst berättigade krav från våra nämnder att 

lösa lokalbehoven och att göra nödvändiga investeringar i snabbare takt. 

Under valrörelsen kommer säkerligen en hel del utfästelser att göras. Någon partigrupp 

kommer efter valet i september 2018 känna av trycket att infria en del av sina löften. 

Ovissheten underlättar inte budgetberedningens arbete. 

För att något så när föra överläggningar med stöd av underlag om det ”vi vet” och annat som 

”vi tror oss veta”, görs av en kommunövergripande arbetsgrupp en omvärldsanalys.  

Analysen för det kommande året har sin utgångspunkt i omvärldsanalysen som lämnades till 

oss i början av 2017. Med all respekt för våra medarbetares kunskap och arbete har dock var 

och en av oss också egna tankar om vad som kommer att påverka kommunens förutsättningar 

att utvecklas.  

Själv fastnar jag för ett resonemang som förs i Kunskapsförbundet Västs direktion. Från 

avsnittet ”Kompetensförsörjning i Kunskapsförbundet” i förbundets egen ”Omvärldsanalys 

2018-2020” vill jag citera följande:  

”En framtida utmaning med den ökande lärarbristen är att vi riskerar eskalerande löneanspråk. Det medför i och 

för sig en stärkt löneutveckling, vilket i sig är positivt för yrkets attraktivitet, naturligtvis, men som aktualiserar 

frågan om lönekostnader och kompetensutnyttjande hos huvudmännen.” 

Vänersborg är en av förbundets två medlemskommunerna, vi berörs direkt. Men än viktigare 

är att förstå, att samma observandum gäller för vår egen nämnd och förvaltning som har 

ansvar för personalrekryteringen till förskolan och skolan.  

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande: 

Delar kommunledningen min uppfattning att konkurrenssituationen på 

lärarområdet är på väg att utvecklas till en stor utmaning i det kommande 

budgetarbetet?  

 

 

Lutz Rininsland 

Vänsterpartiet   2017-11-20  


