
  

 Vänsterpartiets besked till ekonomistaben 

Det har även i år varit värdefullt att närvara vid budgetberedningens arbete i den tidiga fasen 

av budgetprocessen. Underlaget och presentationerna har förmedlat en bra bild över 

utgångsläget och utvecklingen vi kan se framöver. 

Däremot har det varit förvånansvärt tyst från beredningens ledamöter, det har inte hörbart 

reagerats vid beredningens möten. 

Vänsterpartiet har haft gruppmöte, där jag rapporterade utifrån underlaget och mina 

anteckningar och där jag sammanfattade mina intryck. Vi har också tittat på vad som skedde 

vid samma tidpunkt 2015, 2016 och 2017 och hur Vänsterpartiet och andra partigrupper 

agerade då.  

Vi konstaterade att det fanns avsevärda skillnader mellan majoritetsbeslutens innebörd vid 

ramsättningen och själva MRP-beslutet längre fram i juni. 

Våra slutsatser är följande: 

 Som alltid, Vänsterpartiets fokus ligger på verksamheternas möjligheter att behålla 

och utveckla kvalitet och att möta utmaningar i form av ökade volymer, förändrad 

lagstiftning och invånarnas förväntningar. 

 Att prioritera verksamheterna betyder inte att vi negligerar nödvändiga investeringar. 

Vi är medvetna om att ett flertal kostsamma investeringsobjekt är förutsättningar för 

den goda verksamheten.  

 Högst på vår lista står barn- och utbildningsnämnden och nämndens förvaltning. 

Beskrivningen av läget ”nu” och utsikten på det som kommer under de närmaste åren 

leder oss fram till att vi vill förorda ett budgettillskott som ligger vid eller strax över 

nivån av tillskottet som nämnden sammanlagt erhöll innevarande budgetår, 35 mkr.  

 Socialnämndens underskott vid utgången av 2017 är storleken av budgettillskottet vi 

vill förorda när kommunstyrelsen beslutar 28 februari, med andra ord: 15 mkr. 

 Kultur- och fritidsnämnden fick inte tillfälle att närvara vid presidiedagen. Tyvärr, just 

nu saknas information om flera öppna frågor som spelar roll för oss och för nämnden: 

Lösningen för biblioteket? Bristen på idrottshallar och undermåliga befintliga 

anläggningar. Finns finansiering för satsningar på ungdomar? Vänsterpartiet förordar 

en skrivning som uppmuntrar nämnden att tro på sina möjligheter att leva upp till sina 

mål. 

 Vi uppfattar att samhällsbyggnadsnämnden kan känna sig trygg med kommunens 

budgetarbete – nämndens verksamhet är förutsättningen för andra nämnders insatser. 

 

 

Lutz Rininsland 
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