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Vision Vänersborg 

 
 

Vänersborgs kommun 
– attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet. 

 
Kommunfullmäktige fastställde kommunens vision 
i december 2013. Visionen omfattar alla kommu-
ninvånare och beskriver en framtida idealbild och 
en gemensam färdriktning. Visionen är en led-
stjärna för all kommunal verksamhet och genomsy-
rar hela organisationen.  
 

Inriktningsmål  
Kommunfullmäktige fastställde kommunens inrikt-
ningsmål i december 2013. Inriktningsmålen är 
kommunfullmäktiges övergripande viljeinriktning 
som ordnas under fem områden: Invånare, sam-
hällsutveckling, ekonomi, verksamhetsutveckling 
och medarbetare.  

Invånare 
Inriktningsmål: 
• Fler invånare upplever livskvalitet, välbefin-

nande och trygghet 
• Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kul-

tur, idrott, rekreation och föreningsliv 
• Fler invånare ska vara nöjda med kommunens 

service och hur behov och förväntningar tillgo-
doses 

• Fler invånare anser att kommunen har en öppen 
dialog med invånare, företag och föreningar 

 

Samhällsutveckling 
Inriktningsmål: 
• Kommunens attraktionskraft ska öka inom 

näringsliv, regional- och statlig förvaltning, 
utbildning, kultur och turism 

• Fler attraktiva och energieffektiva boenden i 
hela kommunen 

• Fler mötesplatser som är till för alla i hela 
kommunen 

• Det ska vara enklare för företag att etablera 
sig och verka i kommunen 

Ekonomi 
Inriktningsmål: 
• Nämnderna ska hantera beslutade budget-

medel rationellt och effektivt, så att de gör 
mesta möjliga nytta för kommuninvånarna 
utifrån de uppgifter som kommunfullmäk-
tige delegerat till dem 

• Kommunens tillgångar och skulder ska för-
valtas på ett betryggande och effektivt sätt 

• Vänersborgs kommun ska i alla samman-
hang ha en välskött ekonomi. All verksamhet 
ska bedrivas i en anda av god ekonomisk 
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  Vision Vänersborg  
 

hushållning och i enlighet med kommunfull-
mäktiges beslut om finansiella mål och ra-
mar 

Verksamhetsutveckling 
Inriktningsmål: 
• Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft 

och kompetens ska stödjas och utvecklas 
• Verksamheten ska i ökad grad utformas så att 

den inkluderar alla 

Medarbetare 
Inriktningsmål: 
• Vänersborgs kommun upplevs i högre grad som 

en attraktiv arbetsgivare 
 

Förväntade resultat  
Förväntade resultat fastställs enligt nämndernas 
förslag. De presenteras i Del II under respektive 
nämnd. Kommunfullmäktige fastställde i december 
2013 regler för mål- och resultatstyrning. Där fram-
går det att visionen är kopplad till inriktningsmål, 
förväntade resultat och aktiviteter. De sistnämnda 
arbetas in i förvaltningarnas verksamhetsplaner. 
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
 

g
Här följer en redovisning om god ekonomisk hus-
hållning, dels vad lagen säger, dels kommunens 
tolkning och fastställda mål och riktlinjer.  
 

Lagen/balanskravet 
Enligt kommunallagen ska kommunerna ange mål 
och riktlinjer för verksamheten som är av bety-
delse för god ekonomisk hushållning. För ekono-
min ska det finnas finansiella mål som är av bety-
delse för god ekonomisk hushållning. Kommunal-
lagen kräver att kommunernas ekonomi ska vara i 
balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna. Ba-
lanskravet utgör en miniminivå för resultatet.  
 
Med detta menas 
En kommun bör inte förbruka sin förmögenhet för 
att täcka löpande behov. De löpande intäkterna 
bör överstiga de löpande kostnaderna. Det ingår 
också att verksamheten ska utövas på ett ända-
målsenligt och utifrån ekonomisk synpunkt till-
fredställande sätt. Kommunallagens krav klargör 
därmed att begreppet god ekonomisk hushållning 
har både ett finansiellt perspektiv och ett verk-
samhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet 
tar sikte på kommunens finansiella ställning och 
utveckling medan verksamhetsperspektivet tar 
sikte på kommunens förmåga att bedriva verk-
samhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsen-
ligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål 

hänger alltså ihop för att en god ekonomisk hus-
hållning ska kunna uppnås. 
 
God ekonomisk hushållning i Väners-
borgs kommun 
Vänersborgs kommun har fastställt finansiella mål 
samt mål och riktlinjer för verksamheten. Verk-
samhetsmålen är också kommunens inriktnings-
mål för ekonomin.  
 
God ekonomisk hushållning innebär att såväl kom-
munens finansiella som verksamhetsmässiga mål 
uppnås samt att riktlinjerna följs. 
 
Finansiella mål 
Vänersborgs kommuns övergripande finansiella 
mål för god ekonomisk hushållning är följande: 
 
• Årets resultat bör uppgå till minst 2 % av skat-

ter och generella statsbidrag.  
• Kassalikviditeten bör vara minst 50 %. 
• Soliditeten bör förbättras. 
• Årets investeringar (exkl. exploatering och 

VA/renhållning) ska finansieras inom ramen 
för avskrivningar och årets resultat. 
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Resultatet 
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska, 
som tumregel, årets resultat uppgå till 2 % av skat-
teintäkter och generella statsbidrag för att god 
ekonomisk hushållning ska anses vara uppnådd. 
Huvudargumenten för positiva resultat är att nuva-
rande generation ska stå för sina kostnader, att av-
sättningar krävs för framtida pensioner, att vär-
desäkra tillgångarna och att egenfinansiera inve-
steringar. Dessutom bör det finnas en buffert för 
oförutsedda händelser. 
 
Vänersborgs kommuns resultatmål överstiger ba-
lanskravet. Målet om 2 % kan sägas vara tillräckligt 
stort för att konsolidera kommunens ekonomi och 
på så sätt trygga för att servicenivån ska garante-
ras för nästkommande generation, utan att kom-
munen ska behöva uttaxera en högre skatt. Den 
budgeterade nivån krävs för att klara av nya förut-
sättningar under året, samt för att klara av att 
självfinansiera underhållsinvesteringar i en skatte-
finansierad verksamhet. Exempel på nya förutsätt-
ningar är avräkning av skatteintäkter, upp- och 
nedgångar på de finansiella marknaderna samt 
oförutsedda händelser inom verksamheterna. 
 
Kassalikviditet 
Med målet om en kassalikviditet på minst 50 % 
menas att likvida medel tillsammans med kommu-
nens checkkredit (för närvarande 200 mkr) bör 
vara minst 50 % av kortfristiga skulder. Likviditets-
målet säkrar att kommunen har en tillräcklig kort-
fristig betalningsberedskap.  
 
Soliditet 
Måttet anger hur stor del av kommunens till-
gångar som är finansierade med egna medel/eget 
kapital och beskriver kommunens betalningsbe-
redskap och finansiella styrka på lång sikt. Ju 
högre soliditet, desto starkare långsiktig finansiell 
handlingsberedskap har kommunen.  
 
I ett tioårigt perspektiv kommer en förändrad ål-
dersstruktur (fler barn och äldre) att medföra en 
kraftig ökning av efterfrågan på kommunal ser-
vice. En förbättrad soliditet gör kommunen bättre 
rustad att möta de finansiella påfrestningar som 
följer av denna utveckling och är därmed förenlig 
med god ekonomisk hushållning. 
 
 

Investeringar 
Målet om hur investeringar ska finansieras, anger 
om investeringarna kan finansieras med egna me-
del, utan att nya lån behöver tas. Detta för att inte 
binda upp framtida generationer med en ökande 
låneskuld. 
 
Framtida finansiella mål 
Två förändringar i kommunal redovisning kom-
mer att påverka kommunens finansiella mål vad 
gäller kopplingen till god ekonomisk hushållning. 
Det är övergången till komponentredovisning och 
förändringen i pensionsredovisningen som före-
slås träda i kraft fr.o.m. 2019. 

Den sammantagna effekten av båda dessa för-
ändringar är att de finansiella målen kommer att 
behöva ses över och anpassas. Detta gäller fram-
förallt kommunens resultatmål, där ett resultat 
på minst 2 % av skatter och generella statsbidrag 
tidigare varit ett generellt mått på god ekonomisk 
hushållning. Med hänsyn till de förändrade redo-
visningsreglerna kan det generella resultatmåttet 
snarare handla om minst 3 %, för att ligga i linje 
med en god ekonomisk hushållning. Även målen 
som handlar om investeringar och soliditet kan 
behöva ses över. 
 

Verksamhetsmässiga mål 
Vänersborgs kommuns verksamhetsmässiga mål 
för god ekonomisk hushållning är följande:  
  
• Nämnderna ska hantera beslutade budgetme-

del rationellt och effektivt, så att de gör mesta 
möjliga nytta för kommuninvånarna utifrån de 
uppgifter som kommunfullmäktige delegerat till 
dem 

• Kommunens tillgångar och skulder ska förvaltas 
på ett betryggande och effektivt sätt 

• Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang ha 
en välskött ekonomi. All verksamhet ska bedri-
vas i en anda av god ekonomisk hushållning och 
i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om 
finansiella mål och ramar 
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i verksamheten 
Genom nedanstående riktlinjer anger kommunfullmäktige den övergripande och mer långsiktiga styrningen 
av god ekonomisk hushållning i Vänersborgs kommun. 
 
Verksamheternas uppdrag 
• Verksamheter och kostnader ska kontinuerligt 

utvärderas och omprövas 
• Varje nämnd ansvarar för att en god intern 

kontroll upprätthålls utifrån kommunfullmäkti-
ges reglemente och kommunstyrelsens riktlin-
jer 

• Nämnderna ska främja och följa upp att en 
fortlöpande kvalitetsutveckling sker inom verk-
samheten 

• Nämnderna ska eftersträva och följa upp att 
verksamheten bedrivs kostnadseffektivt 

 
Verksamheternas tillgångar och skulder 
• Kommunens anläggningar och fastigheter ska 

ha ett planerat och fullgott underhåll 
• Kommunen ska ha ett fullgott och genomtänkt 

försäkringsskydd, samt ha klara regler för hur 
risker ska hanteras  

• Kommunen ska ha tydliga regler och riktlinjer 
för sin finansförvaltning 

Verksamheternas ekonomiska ansvar 
• Kommunfullmäktiges budgetbeslut är överord-

nat och vid målkonflikter är det ekonomin som 
ytterst sätter gränsen för det totala verksam-
hetsutrymmet (vid resursbrist ska tvingande ni-
våer enligt lagstiftning och myndighetskrav pri-
oriteras) 

• Nämnderna ansvarar för att verksamhetens in-
nehåll och omfattning är anpassad till beslutad 
budgetnivå 

• Vid hantering av befarade eller konstaterade 
budgetavvikelser är nämnder och enheter skyl-
diga att vidta de åtgärder som krävs för att 
styra verksamheten, så att de ekonomiska ra-
marna hålls 

• Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att 
de förslag och planer som föreläggs kommun-
fullmäktige främjar en god ekonomisk hushåll-
ning och är förenliga med de finansiella mål 
som fastlagts 
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Omvärld 
 

Internationell konjunktur 
SKL skriver i Ekonomirapporten från maj 2018 att 
BNP i världen beräknas öka med kraftiga 3,9 % år 
2018 och nästan lika mycket 2019. Även i EU är 
tillväxten starkare än den varit hittills under åter-
hämtningsfasen efter den senaste finanskrisen. Lä-
get i världen är samtidigt osäkert och utvecklingen 
kan ta olika riktningar. Brexit liksom USA:s han-
delspolitik, konflikthärdar i Mellanöstern, Asien 
och Afrika påverkar den ekonomiska situationen i 
världen.  
 
Svensk ekonomi 
Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och 
BNP beräknas växa med närmare 3 % 2018. Un-
der konjunkturåterhämtningen har det framför-
allt varit den inhemska efterfrågan som drivit till-
växten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu 
tar den internationella utvecklingen bättre fart, 
vilket gynnar svensk export. Den inhemska efter-
frågan förväntas dock försvagas under 2019, då 
högkonjunkturen når sin topp och BNP växer 
långsammare. I och med att antalet arbetade tim-
mar inte beräknas öka alls 2019 sker det en snabb 
uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det 
innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå 
mellan kommunsektorns intäkter och kraftigt 
växande behov av skola, vård och omsorg som 
den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. 

Kommunsektorns ekonomi 
Kommunernas preliminära resultat för 2017 upp-
gick till 24 miljarder kronor och ligger därmed 
klart över tumregeln för god ekonomisk hushåll-
ning i sektorn. Det är andra året i rad med rekord-
resultat. En bra utveckling av skatteunderlaget, 
extra statligt stöd och större reavinster än nor-
malt bidrar till det goda resultatet. En sämre skat-
teunderlagsutveckling 2019–2021, i kombination 
med fortsatt stora behovsökningar, väntas leda 
till sämre resultat. För att klara att öka resurserna 
till verksamheterna fullt ut i takt med demogra-
fin, och ett resultat på 1 % av skatter och gene-
rella statsbidrag, krävs budgetförstärkande åtgär-
der på 30 miljarder 2021 (cirka 1 % av bruttokost-
naderna årligen). Det kommer med andra ord att 
krävas avsevärda effektiviseringar framöver. Brist 
på utbildad personal kommer att sätta ytterligare 
press på kommunerna att hitta nya lösningar för 
att klara välfärdsuppdragen. 
 
Investeringarna ökar mer än tidigare. Det beror 
på att befolkningen ökar i de yngre åldersgrup-
perna, vilket ställer krav på fler förskolor, skolor 
och bostäder. Antalet äldre ökar också, vilket le-
der till stora investeringsbehov inom äldreomsor-
gen. Det finns dessutom stora investeringsbehov 
inom VA och annan infrastruktur.  
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Omvärld 
 

Diagram: Antal planerade investeringsprojekt inom 
olika verksamheter i riket Antal objekt 2018-2021 
(SKL) 

 
 
Framtida driftkostnader som blir följden av gjorda 
investeringar är ett stort åtagande.  
 
Från och med 2017 får kommunerna del av de sk. 
tio välfärdsmiljarderna. Pengarna fördelas dels per 
invånare, dels med en fördelningsnyckel där hän-
syn tas till antal asylsökande och nyanlända. Från 
och med 2021 är tanken att hela tillskottet ska 
ingå i det generella statsbidraget. Vänersborgs 
kommun fick 52 Mkr i bidrag år 2017 och samma 
belopp 2018. Från och med 2019 sjunker statsbi-
draget till 44 mkr, från 2020 minskar det till 38 
mkr och från 2020 till 27 mkr när det ingår i stats-
bidragspåsen.  
 
De nya ”välfärdsmiljarderna” i budgetproposit-
ionen BP 2018 som avser 3,5 miljarder i tillskott 
till kommuner och landsting 2019 och 7 miljarder 
2020 ingår i SKL:s prognoser över statsbidrag för 
åren 2019 och 2020. SKL avvaktar alltså inte riks-
dagens beslut om detta utan räknar med dem re-
dan nu.  
 
Regeringen har sen tidigare aviserat om ett antal 
särskilda satsningar och reformer där kommunen 
kan söka specialdestinerade statsbidrag. Antalet 
riktade statsbidrag har ökat markant de senaste 
åren.  
 

God ekonomisk hushållning och ekonomi i balans 
innebär att kommunen måste upprätta en budget 
där intäkterna överstiger kostnaderna. Det krävs 
även reserver för att kunna möta oförutsedda 
kostnadsökningar, minskade intäkter och behov av 
ytterligare investeringar. Med god ekonomisk hus-
hållning menas också att dagens medborgare fi-
nansierar sin egen kommunala välfärd och inte 
skjuter upp betalningar till kommande generat-
ioner.  
 
Fr.o.m. bokslut 2013 kan kommunerna inrätta 
kommunala resultatutjämningsreserver. Enligt Vä-
nersborgs regelverk ”kan resultatutjämningsreser-
ven disponeras i samband med budget/bokslut för 
att täcka underskott som uppstått p.g.a. lågkon-
junktur”. Resultatutjämningsreserver innebär en 
uppluckring av balanskravet. Kommunfullmäktige i 
Vänersborgs kommun har fastställt riktlinjer som 
innebär att resultatutjämningsreserven i kommu-
nen maximeras till 50 mkr. 
 
År 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten på 
bostäder med en kommunal fastighetsavgift. Bo-
städernas taxeringsvärden förändras vart tredje 
år och ligger till grund för avgiften. 
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Befolkning  
 

 
Under hösten 2017 har en befolkningsprognos ta-
gits fram av utvecklingskontoret. Den grundar sig 
på en ökning av bostadsbyggandet i kommunen, 
vilket förväntas leda till omflyttningar och inflytt-
ningar, vilket i sin tur förväntas leda till ett väx-
ande invånarantal. En av de svårare faktorerna att

ta hänsyn till är effekterna av flyktingboendet i 
kommunen. Hur många av dem med permanent 
uppehållstillstånd väljer att bo kvar i Vänersborg? 
Prognosen sträcker sig över 10 år.  

 

Tabell: Befolkningsförändringar i olika åldersintervall 

 
 

Sammanfattning 
• Antalet invånare beräknas öka varje år och 

sammanlagt är ökningen 3 728 personer. 
• De flesta åldersgrupperna ökar.  
• Antalet barn och ungdomar i grupperna från 

0 - 14 år ökar med i genomsnitt 122 personer 
per år.  

• Antalet ungdomar i gymnasieåldern (15-19 
år) har legat ganska konstant, men från år 
2018 börjar också denna grupp öka.   

• Stora ökningar sker i de äldre åldersgrup-
perna. De äldsta, grupperna över 80 år, ökar 
kraftigt med 689 personer fram till år 2026. 

Ålder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Förändring
0-5 2 742 2 763 2 845 2 913 2 964 3 033 3 098 3 133 3 159 3 176 3 178 16%

6-12 3 371 3 473 3 529 3 598 3 671 3 746 3 769 3 784 3 818 3 887 3 927 16%

13-15 1 350 1 379 1 443 1 492 1 561 1 620 1 651 1 701 1 731 1 725 1 710 27%

16-18 1 378 1 360 1 361 1 416 1 451 1 514 1 550 1 605 1 648 1 674 1 716 25%

19-29 5 086 5 074 5 049 5 064 5 088 5 172 5 159 5 140 5 145 5 172 5 188 2%

30-39 4 173 4 203 4 363 4 545 4 696 4 830 4 921 4 999 5 050 5 090 5 085 22%

40-49 4 851 4 734 4 674 4 653 4 625 4 636 4 597 4 596 4 608 4 644 4 700 -3%

50-59 5 120 5 159 5 210 5 226 5 264 5 346 5 373 5 324 5 284 5 203 5 101 0%

60-69 4 651 4 656 4 608 4 610 4 613 4 602 4 630 4 679 4 744 4 819 4 927 6%

70-79 3 949 4 044 4 167 4 205 4 252 4 290 4 282 4 290 4 265 4 221 4 179 6%

80-89 1 891 1 923 1 919 1 998 2 069 2 099 2 173 2 254 2 344 2 460 2 538 34%

90-w 393 404 409 400 390 397 402 412 418 425 434 10%

Summa 38 955 39 172 39 576 40 119 40 644 41 286 41 606 41 917 42 214 42 495 42 683 10%
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Budgetförutsättningar 2019-2021 
 

 
 
 
Förutsättningar enligt bokslut 2017 och 
budget 2018 
I 2017 års bokslut redovisades en förbättring av 
eget kapital med +76 mkr, vilket innebar ett över-
skott mot budget med +53 mkr. 
 
I 2018 års mål- och resursplan är resultatet budge-
terat till +24 mkr. Det innebär att det finansiella 
målet om ett resultat som bör uppgå till minst 1 % 
av skatter och generella statsbidrag (23 mkr) upp-
nås i budget 2018. (Från och med 2019 ändras re-
sultatmålet till minst 2 %). 
 
Kommunstyrelsens budgetanvisningar 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-28 om ramar 
och anvisningar avseende budgetarbetet för år 
2019. Budgetramarna byggde bl.a. på följande för-
utsättningar: 
 
• Skatteintäkternas uppräkning mellan åren base-

rade sig på Sveriges Kommuner och Landstings 
(SKL) prognos, 2017-12-21.  

• 1 % inflationskompensation utgick till nämn-
derna. 

• Personalomkostnadspålägget höjdes från 
38,33 % till 39,17 %.  

• Löneutvecklingen beräknades till 102 mkr för 
åren 2018 och 2019. 

• Årets pensionskostnader beräknades utifrån den 
s.k. blandmodellen baserat på prognos från 
kommunens pensionsförvaltare. 

• Internräntan är oförändrad 1,75 %.  
• En social inkluderingspott budgeterades under 

kommunstyrelsen. Förvaltningarna kan ansöka 
om medel ur potten för att driva projekt som 
bidrar till social inkludering. Finansiering sker 
genom omfördelning från nämnderna dels ba-
serat på 0,5 % (11,3 mkr) av nämndernas netto-
budgetramar i budget 2018, dels sänkta statsbi-
drag (8,0 mkr). I kommunens budget för statsbi-
drag har hänsyn tagits till att statsbidragen 
minskar, därför kan reduceringen av nämnder-
nas budgetramar omfördelas till kommunstyrel-
sens sociala inkluderingspott. Fördelningen av 
reduceringarna grundar sig på de tillskott som 
respektive nämnd fick i samband med fördel-
ningen i budget 2017 av de s.k. välfärdsmiljo-
nerna. Den sociala inkluderingspotten omfattar 
totalt 19,3 mkr.  

• Budget 2019 anpassades efter komponentredo-
visning. Det innebär att driftbudgeten för un-
derhåll av fastigheter och gator överförs till in-
vesteringsbudgeten. De förhyrande nämnder-
nas budgetar justeras ned med sammanlagt 19 
mkr. Hyreskostnaden minskar i motsvarande 

  

Del I -9 
 

14



Budgetförutsättningar 2019-2021  
 

omfattning. Samhällsbyggnadsnämndens bud-
getram justeras ned med 4 mkr då underhållet 
av gator överförs till investeringsbudgeten.  

• Förutom dessa generella justeringar tillfördes 
kommunstyrelsen 400 tkr och kultur- och fritids-
nämnden 230 tkr i tillfälliga anslag då kommu-
nen är värd för bandy-VM under 2019. Kommun-
styrelsens budget justerades ned då projektet 
Wargön Innovation enligt plan minskar sin bud-
get med 1 043 tkr. Förfogandeanslaget utökades 
med 3 100 tkr och 60 tkr tillfördes för delfinan-
siering av det drogförebyggande arbetet. Sam-
hällsbyggnadsnämndens tillfälliga anslag under 
2018 till underhåll av broar om sammanlagt 
2 000 tkr togs bort, liksom överförmyndarnämn-
dens tillfälliga anslag om 1 000 tkr. Valnämnden 
behåller sitt tillskott om 140 tkr eftersom även 
2019 är ett valår.  

 
En mer detaljerad beskrivning av nämndernas till-
skott i ramsättningen återfinns på sidan 12 och 
framåt. 
 
Anslagsbindningsnivåer  
För 2019 gäller motsvarande anslagsbindningsni-
våer som 2018. Som tidigare ska barn- och utbild-
ningsnämnden särredovisa kostnader för förskola, 
grundskola och särskola i samband med budget, 
uppföljningar och bokslut. Kultur- och fritidsnämn-
den ska särredovisa kostnader för bibliotek och kul-
tur, arena och fritid, musik och ungdom i samband 
med budget, uppföljningar och bokslut.  
 
Direktiv  
I samband med kommunstyrelsens beslut om an-
visningar och ramar gavs ett antal direktiv sam-
manfattade enligt följande:  
• Nämndernas budgetförslag ska presenteras 

inom ram med beskrivning av åtgärder och kon-
sekvenser. 

• Nämnderna ska budgetera intäkter och kostna-
der. Verksamhet som finansieras av kalkylerade 
statsbidrag ska budgeteras på både intäktssidan 
och kostnadssidan. Kommunstyrelsens budget-
beredning konstaterar att det ekonomiska ut-
rymmet för att finansiera driftkostnadskonse-
kvenser av nämndernas nyinvesteringar är re-
spektive nämnds ansvar. Nämnderna uppmanas 
därför att i anslutning till arbetet med mål- och 
resursplan ifrågasätta och om möjligt minska 
redan planerade investeringsnivåer, samt visa 
stor återhållsamhet med nya investeringspro-
jekt.  

• Nämnderna har i uppdrag att beskriva konse-
kvenserna som investeringarna får på driftbud-
geten och hur de ryms inom befintlig bud-
getram. 

• Förslag om fastighetsinvesteringar ska tas upp 
av förhyrande nämnder, inte av samhällsbygg-
nadsnämnden. Investeringar i fastigheter, an-
läggningar och mark ska preciseras ytterligare i 
tiden, d.v.s. vilken månad under året investe-
ringen beräknas påbörjas och vilken månad den 
avslutas. Detta gäller investeringsobjekt över 
1 Mkr, men det gäller inte inventarier. 

• Respektive nämnd ansvarar för att bevaka vilka 
specialdestinerade statsbidrag som finns att 
söka. 

• Prisjusteringar för interna tjänster kan ske inom 
ramen för eventuell inflationskompensation en-
ligt budgetförutsättningarna. Helt intäktsfinansi-
erad verksamhet kan även justera priserna för 
den budgetkompensation som köpande nämn-
der får vid förändrat personalomkostnadspålägg, 
löneökning till följd av lönerevision och justerad 
internränta. Vid prissättning av nya tjänster ska 
skriftliga avtal upprättas mellan säljare och kö-
pare. 
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Kommunfullmäktiges beslut om driftbudgetramar 
– avstämning mot nämndernas budgetförslag  
 

 
 
Vänersborgs kommuns budgetprocess 
Vänersborgs kommun har en tidig budgetprocess, 
vilket innebär att diskussioner om mål och resur-
ser förs under vintern/våren. Kommunfullmäktige 
fastställer 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 för-
slag till förväntade resultat i samband med beslu-
tet om mål- och resursplanen. 
 
Arbetet med MRP 2019 
Kommunstyrelsens budgetberedning består av de 
ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens ar-
betsutskott. Dessutom har gruppledarna i parti-
erna KD SD, V och VP varsin insynsplats. Budget-
beredningen inledde sitt arbete i april 2018. Arbe-
tet har baserat sig på kommunstyrelsens budget-
anvisningar och nämndernas budgetförslag. Eko-
nomikontoret har sammanställt nya prognoser 
från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) över 

skatte- och statsbidragsintäkter samt uppdaterat 
bedömningar över löneutveckling och pensions-
kostnader. 
 
Budgetberedningen hade presidieöverläggningar 
under våren och hösten 2018 med nämnderna, 
avseende deras budgetförslag för 2019-2010. I an-
slutning till dessa följdes nämndernas arbete med 
mål, verksamhets- och ramanpassning under 2018 
upp. Kommunfullmäktige fastställde Mål- och re-
sursplan 2019-2021 i november 2018.  
 
Budgetberedningen ska se över de finansiella må-
len. Från budget 2019 höjs resultatmålet till 2 % 
mot bakgrund att 23 mkr flyttas från drift till inve-
steringsbudget för underhåll av lokaler och gator i 
enlighet med principen om komponentredovis-
ning.  
 
Kommunfullmäktiges beslut om nämn-
dernas driftbudgetramar för år 2019 
I kommunfullmäktiges beslut om mål- och resurs-
plan justeras internräntan ned från 1,75 % till 
1,5  %. Det innebär att nämndernas kostnader för 
internränta och interna hyror minskar och att bud-
geten justeras ned med motsvarande minskning. 
 
Den sociala inkluderingspott som ingick i kom-
munstyrelsens budgetanvisningar för 2019 tas 
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Kommunfullmäktiges beslut om driftbudgetramar 
– avstämning mot nämndernas budgetförslag  
 
bort. Den omfördelning, om 0,5 %, som gjordes 
från nämnderna till kommunstyrelsen i anvisning-
arna, återförs till respektive nämnd. Däremot 
kvarstår neddragningen av nämndernas ramar 
som var kopplat till minskade statsbidrag.  
 
Lönerevisionen för 2018 är klar, förutom för lärar-
förbunden. I anvisningarna var nämndernas bud-
getramar baserade på 2017 års lönekostnadsnivå, 
men tillförs nu ramökning till 2018 års nivå. Lärar-
löneavtalen förväntas bli klara i oktober 2018 och 
särskilt beslut kommer att tas för ytterligare ram-
ökningar motsvarande den lönerevisionen.  
 
Nedan beskrivs justeringar av nämndernas bud-
getramar i samband med anvisningarna enligt 
kommunstyrelsens beslut i februari 2018. Vidare 
redogörs för nämndernas förslag till mål- och re-
sursplan. Slutligen redovisas kommunfullmäktiges 
beslut till mål- och resursplan 2019. 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
Anvisad budgetram .  
I anvisningarna fastställdes barn- och utbildnings-
nämndens budgetram 2019 till 747 996 tkr. Jäm-
fört med budget 2018 gjordes följande juste-
ringar: Till kommunens sociala inkluderingspott 
omfördelades dels 0,5 % av nettobudgetramen, 
3 788 tkr, dels nämndens andel av det sänkta 
statsbidraget, 2 697 tkr. Inflationskompensat-
ionen ökade ramen med 2 312 tkr och höjt perso-
nalomkostnadspålägg med 3 457 tkr. Hyresbud-
geten sänktes med 8 943 tkr för anpassning till 
komponentredovisningen.  
 
Barn- och utbildningsnämndens förslag:  
Barn- och utbildningsnämnden begär 29 435 tkr i 
utökad budgetram. Det avser 14 861 tkr för ökat 
barn- och elevantal, 5 030 tkr för ökade hyres-
kostnader för genomförda fastighetsinveste-
ringar, 6 514 tkr för högre kostnader från kosten-
heten som konsekvens av Framtida kök, 550 tkr 
för ekologisk mat samt 2 480 tkr för tillfälliga 
lokallösningar.  
 
Nämnden konstaterar vidare att man idag bedri-
ver omfattande verksamhet i linje med vad som 
föreslås finansieras av den sociala inkluderings-
potten. Medlen bör därför stanna hos nämnden. 

Med anledning här av avstår nämnden från att 
begära de 6 485 tkr som utgör sparbetinget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Då den sociala inkluderingspotten tas bort, åter-
förs besparingen om 0,5 %, som gjordes i anvis-
ningarna. Barn- och utbildningsnämndens bud-
getram utökas därmed med 3 788 tkr. Nämndens 
ram justeras ned med 925 tkr då internräntan 
sänks. Budgetramen tillförs 4 908 tkr för 2018 års 
lönerevision. Kommunfullmäktige fastställer 
barn- och utbildningsnämndens budgetram 2019 
till 755 766 tkr.  
 
 
BYGGNADSNÄMNDEN 
Anvisad budgetram  
I anvisningarna fastställdes byggnadsnämndens 
budgetram 2019 till 15 587 tkr. Jämfört med bud-
get 2018 gjordes följande justeringar: Till kommu-
nens sociala inkluderingspott omfördelades dels 
0,5 % av nettobudgetramen, 79 tkr, dels nämn-
dens andel av det sänkta statsbidraget, 90 tkr. In-
flationskompensationen minskade ramen med 
50 tkr och höjt personalomkostnadspålägg till-
förde ramen 127 tkr. Hyresbudgeten sänktes med 
131 tkr för anpassning till komponentredovis-
ningen.  
 
Byggnadsnämndens föreslag:  
Byggnadsnämnden begär 500 tkr i utökad 
budgetram för att möta behoven inom 
verksamheten karta och GIS.  
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Då den sociala inkluderingspotten tas bort, åter-
förs besparingen om 0,5 %, som gjordes i anvis-
ningarna. Byggnadsnämndens budgetram utökas 
därmed med 79 tkr. Nämndens ram justeras ned 
med 31 tkr då internräntan sänks. Budgetramen 
tillförs 733 tkr för 2018 års lönerevision. Kommun-
fullmäktige fastställer byggnadsnämndens 
budgetram 2019 till 16 368 tkr.  
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Kommunfullmäktiges beslut om driftbudgetramar 
– avstämning mot nämndernas budgetförslag  
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Anvisad budgetram  
I anvisningarna fastställdes kommunfullmäktiges 
budgetram 2019 till 2 497 tkr. Jämfört med bud-
get 2018 gjordes följande justeringar: Till kommu-
nens sociala inkluderingspott omfördelades 0,5 % 
av nettobudgeten, 13 tkr. Inflationskompensat-
ionen ökade ramen med 9 tkr.  
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Då den sociala inkluderingspotten tas bort, åter-
förs besparingen om 0,5 %, som gjordes i anvis-
ningarna. Kommunfullmäktiges budgetram utökas 
därmed med 13 tkr. Budgetramen tillförs 47 tkr 
för 2018 års lönerevision. Kommunfullmäktiges 
budgetram fastställs till 2 557 tkr i budget 2019.  
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
Anvisad budgetram  
I anvisningarna fastställdes kommunstyrelsens 
budgetram 2019 till 373 494 tkr. Jämfört med 
budget 2018 gjordes följande justeringar: Till 
kommunens sociala inkluderingspott omfördela-
des 0,5 % av nettobudgetramen, 1 753 tkr. Inflat-
ionskompensationen ökade ramen med 2 968 tkr 
och höjt personalomkostnadspålägg med 361 tkr. 
Hyresbudgeten sänktes med 492 tkr för anpass-
ning till komponentredovisningen. Anslaget till 
projektet Wargön Innovation sänktes från 
2 400 tkr till 1 357 tkr enligt plan. Budgetbered-
ningen har hanterat Stiftelsen Bergagårdens be-
gäran om utökat driftbidrag och engångsbidrag 
för 2019 enligt uppdrag från kommunstyrelsen. 
 
I budget 2018 omfördelades 1 100 tkr tillfälligt till 
överförmyndarnämnden. Dessa pengar återför-
des till Kommunstyrelsen i budget 2019. Eftersom 
kommunen ska vara värd för bandy-VM under 
2019 budgeteras ett tillfälligt anslag om 400 tkr. 
För delfinansiering av det drogförebyggande ar-
betet tillfördes 60 tkr. Till en social inkluderings-
fond avsattes 19 315 tkr som omfördelades från 
samtliga nämnder. Kommunstyrelsens förfogan-
deanslag utökades med ytterligare 2 000 tkr. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Den sociala inkluderingspotten om sammanlagt 
19 315 tkr tas bort och de 0,5 procenten vilket 

motsvarar 11 315 tkr återförs till nämnderna (in-
klusive 1 753 tkr till kommunstyrelsen).  
 
Från och med 2020 är barnkonventionen en lag 
och därför tillförs ett tillfälligt anslag om 500 tkr 
för utbildning av personal i just barnkonventionen.  
 
Kommunstyrelsens förfogandeanslag utökas med 
3 500 tkr för fler elever inom vuxenutbildningen. 
Förfogandeanslaget förstärks med ytterligare 
3 000 tkr. 
 
Budgetramen justeras ned med 43 tkr då intern-
räntan sänks. Budgetramen tillförs 5 418 tkr för 
2018 års lönerevision. Kommunfullmäktige fast-
ställer kommunstyrelsens budgetram 2019 till 
368 307 tkr. 
 
Kommundirektören ges i uppdrag att genomlysa 
verksamheten för att skapa en effektivare och 
mer rationell förvaltningsorganisation. 
 
Kommundirektören ges i uppdrag att utreda att 
realisationsvinster vid tomtförsäljning flyttas över 
från samhällsbyggnadsnämnden till kommun-
styrelsen från och med budget 2020. 
 
 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
Anvisad budgetram  
I anvisningarna fastställdes kultur- och fritids-
nämndens budgetram 2019 till 104 005 tkr. Jäm-
fört med budget 2018 gjordes följande juste-
ringar: Till kommunens sociala inkluderingspott 
omfördelades dels 0,5 % av nettobudgetramen, 
548 tkr, dels nämndens andel av det sänkta stats-
bidraget, 629 tkr. Inflationskompensationen 
ökade ramen med 682 tkr och höjt personalom-
kostnadspålägg med 308 tkr. Hyresbudgeten 
sänktes med 5 693 tkr för anpassning till kompo-
nentredovisningen. Nämnden fick 230 tkr i ettårs-
anslag till bandy-VM 2019.  
 
Kultur- och fritidsnämndens förslag:  
Kultur- och fritidsnämnden begär 1 010 tkr till 
ökande hyreskostnader.  
 
Nämnden konstaterar vidare att man idag bedri-
ver omfattande verksamhet i linje med vad som 
föreslås finansieras av den sociala inkluderings-
potten. Medlen bör därför stanna hos nämnden. 
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Med anledning här av avstår nämnden från att 
äska de 1 177 tkr som utgör sparbetinget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Då den sociala inkluderingspotten tas bort, åter-
förs besparingen om 0,5 %, som gjordes i anvis-
ningarna. Kultur- och fritidsnämndens budgetram 
utökas därmed med 548 tkr. Nämndens ram juste-
ras ned med 881 tkr då internräntan sänks. Bud-
getramen tillförs 794 tkr för 2018 års lönerevision. 
Kommunfullmäktige fastställer kultur- och fritids-
nämndens budgetram 2019 till 104 466 tkr.  
 
 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 
Anvisad budgetram  
I anvisningarna fastställdes miljö- och hälso-
skyddsnämndens budgetram till 6 782 tkr. Jäm-
fört med budget 2018 gjordes följande juste-
ringar: Till kommunens sociala inkluderingspott 
omfördelades 0,5 % av nettobudgetramen, 
34 tkr. Inflationskompensationen minskade ra-
men med 17 tkr och höjt personalomkostnadspå-
lägg utökade ramen 51 tkr.  
 
Miljö- och hälsoskyddnämndens förslag:  
Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetförslag 
ligger inom ram. Nämnden återkommer med för-
slag till indexhöjda taxor, vilket motsvarar kom-
mande kostnadsökningar.  
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Då den sociala inkluderingspotten tas bort, åter-
förs besparingen om 0,5 %, som gjordes i anvis-
ningarna. Miljö- och hälsoskyddsnämndens bud-
getram utökas därmed med 34 tkr. Budgetramen 
tillförs 345 tkr för 2018 års lönerevision. Kom-
munfullmäktige fastställer miljö- och hälso-
skyddsnämndens budgetram 2019 till 7 161 tkr.  
 
 
REVISIONEN 
Anvisad budgetram  
I anvisningarna fastställdes revisionens bud-
getram till 1 220 tkr. Jämfört med budget 2018 
har följande justeringar gjorts: Till kommunens 
sociala inkluderingspott omfördelas 0,5 % av net-
tobudgetramen, 6 tkr. Inflationskompensationen 
ökade ramen med 8 tkr.  

Kommunfullmäktiges beslut: 
Då den sociala inkluderingspotten tas bort, åter-
förs besparingen om 0,5 %, som gjordes i anvis-
ningarna. Revisionens budgetram utökas därmed 
med 6 tkr. Budgetramen tillförs 14 tkr för 2018 års 
lönerevision. Kommunfullmäktige fastställer re-
visionens budgetram 2019 till 1 240 tkr.  
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
Anvisad budgetram 
I anvisningarna fastställdes samhällsbyggnads-
nämndens budgetram 2019 till 72 083 tkr. Jäm-
fört med budget 2018 gjordes följande juste-
ringar: Till kommunens sociala inkluderingspott 
omfördelades dels 0,5 % av nettobudgetramen, 
389 tkr, dels nämndens andel av det sänkta stats-
bidraget, 180 tkr. Inflationskompensationen 
ökade ramen med 245 tkr och höjt personalom-
kostnadspålägg med 362 tkr. Hyresbudgeten 
sänktes med 1 708 tkr och budgeten för gator 
med 4 000 tkr för anpassning till komponentredo-
visningen. Under 2018 hade nämnden 2 000 tkr i 
ett tillfälligt anslag för underhåll av broar som tas 
bort i budget 2019. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag: 
Samhällsbyggnadsnämnden begär 600 tkr för 
ökade kapital- och övriga driftkostnader för 
gator/vägar inom Holmängs hage. Nämnden 
föreslår justerade taxor. VA-taxans brukningsavgift 
höjs med 2 % och anläggningsavgift med 5 %. 
Avfallstaxans brukningsavgift höjs med 8 %.  
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Då den sociala inkluderingspotten tas bort, åter-
förs besparingen om 0,5 %, som gjordes i anvis-
ningarna. Samhällsbyggnadsnämndens bud-
getram utökas därmed med 389 tkr. Nämndens 
ram justeras ned med 618 tkr då internräntan 
sänks. Budgetramen tillförs 1 487 tkr för 2018 års 
lönerevision. Förslagen till justerad VA-taxa och 
avfallstaxa beslutas om i separata ärenden av 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fast-
ställer samhällsbyggnadsnämndens budgetram 
2019 till 73 341 tkr.  
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SOCIALNÄMNDEN 
Anvisad budgetram  
I anvisningarna fastställdes socialnämndens bud-
getram 2019 till 930 534 tkr. Jämfört med budget 
2018 gjordes följande justeringar: Till kommu-
nens sociala inkluderingspott omfördelades dels 
0,5 % av nettobudgetramen, 4 677 tkr, dels 
nämndens andel av det sänkta statsbidraget, 
4 404 tkr. Inflationskompensationen ökade ra-
men med 671 tkr och höjt personalomkost-
nadspålägg med 5 519 tkr. Hyresbudgeten sänk-
tes med 2 033 tkr för anpassning till komponent-
redovisningen.  
 
Socialnämndens förslag:  
Socialnämnden begär 36 500 tkr i utökad budget-
ram.  
 
Socialnämnden föreslår att de medel om 
9 081 tkr som är tänkt att nämnden ska lämna 
ifrån sig till kommunstyrlesen för den sociala in-
kluderingspotten bör stanna kvar inom nämnden 
för att fortsatt bedriva verksamhet inom Arbets-
marknadsenheten. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Då den sociala inkluderingspotten tas bort, åter-
förs besparingen om 0,5 %, som gjordes i anvis-
ningarna. socialnämndens budgetram utökas där-
med med 4 677 tkr. Avdelningen arbete, syssel-
sättning och integration tillförs tillfälligt 1 000 tkr 
för att skapa 100 nya jobb för personer som lever 
i utanförskap. Nämndens ram justeras ned med 
561 tkr då internräntan sänks. Budgetramen till-
förs 26 494 tkr för 2018 års lönerevision. Kom-
munfullmäktige fastställer socialnämndens 
budgetram 2019 till 962 144 tkr.  
 
 
VALNÄMNDEN 
Anvisad budgetram 
I anvisningarna fastställdes valnämndens bud-
getram 2019 till 610 tkr. Jämfört med budget 
2018 gjordes följande justeringar: 

Till kommunens sociala inkluderingspott omför-
delades 0,5 % av nettobudgetramen, 3 tkr. Val-
nämnden behåller extratillskottet om 145 tkr, då 
även 2019 är ett valår. 

Kommunfullmäktiges beslut: 
Då den sociala inkluderingspotten tas bort, åter-
förs besparingen om 0,5 %, som gjordes i anvis-
ningarna. Valnämndens budgetram utökas där-
med med 3 tkr. Budgetramen tillförs 15 tkr för 
2018 års lönerevision. Kommunfullmäktige fast-
ställer valnämndens budgetram 2019 till 628 tkr.  
 
 
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
Anvisad budgetram  
I anvisningarna fastställdes överförmyndarnämn-
dens budgetram 2019 till 5 070 tkr. Jämfört med 
budget 2018 gjordes följande justeringar: Till 
kommunens sociala inkluderingspott omfördela-
des 0,5 % av nettobudgetramen, 25 tkr. Inflat-
ionskompensationen ökade ramen med 7 tkr och 
höjt personalomkostnadspålägg med 33 tkr. Un-
der 2018 hade nämnden ett tillfälligt anslag om 
1 100 tkr som tas bort i budget 2019. 
 
Överförmyndarnämndens förslag:  
Socialnämnden begär 300 tkr i utökad budgetram 
för ökade omkostnader.  
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Då den sociala inkluderingspotten tas bort, åter-
förs besparingen om 0,5 %, som gjordes i anvis-
ningarna. Överförmyndarnämndens budgetram 
utökas därmed med 25 tkr. Nämndens ram juste-
ras ned med 1 tkr då internräntan sänks. Bud-
getramen tillförs 100 tkr för 2018 års lönerevision. 
Kommunfullmäktige fastställer överförmyndar-
nämndens budgetram 2019 till 5 194  tkr. 
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Finansiell analys 2019-2021 
 

 
 

Utgångspunkter 
Den finansiella analysen utgår från följande fyra 
aspekter som är viktiga att beakta ur ett finansiellt 
perspektiv: 
 
Resultat: Vilken balans har kommunen haft mellan 
kostnader och intäkter under året och över tiden? 
Finns det varningssignaler? Hur utvecklas investe-
ringarna? 
 
Kapacitet: Vilken finansiell motståndskraft har 
kommunen på lång sikt? 
 
Risk: Finns det några risker som kan påverka kom-
munens resultat och kapacitet? Hur är kommunen 
exponerad finansiellt? 
 
Kontroll: Vilken kontroll har kommunen över den 
ekonomiska utvecklingen? Hur väl följs upprättade 
planer? En god följsamhet mot budget är ett ut-
tryck för god ekonomisk hushållning.  
 
Syftet med analysen är att försöka identifiera even-
tuella finansiella problem och att klargöra om kom-
munen har en god ekonomisk hushållning. 

 

1. Resultat och kapacitet 
 
1.1 Årets resultat 
Budgeterat resultat, med tidigare redovisade juste-
ringar av nämndernas budgetramar, uppgår till 

46 mkr i 2019 års budget. År 2020 är resultatet 
budgeterat till 37 mkr och år 2021 till 21 mkr.  
 
Diagram: Resultatutveckling 2012-2021 

 
 
Resultatutvecklingen är positiv under hela peri-
oden med en topp på 76 mkr 2017.  
 

 
2 % av skatter och generella statsbidrag motsvarar 
49 mkr. I bokslut 2017 motsvarade resultatet om 
76 mkr 3,3  % av skatter och generella statsbidrag. 
Från och med 2019 har resultatmålet höjts från 1 % 
till 2 % efter införande av komponentredovisning i 
budget. 

Finansiellt mål: 
Årets resultat bör uppgå till minst 2 % av skatter 
och generella statsbidrag.  
 
Målavstämning: 
Reultatmålet uppnås i budget 2019 men inte 
2020 och 2021.  
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Diagram: Årets resultat; andel av skatter och ge-
nerella statsbidrag 2012-2021 

 
 
1.2 Balanskravet 
Enligt kommunallagen ställs det krav på att kom-
munerna redovisar ekonomisk balans. Det innebär 
bl.a. att årsbudgeten ska upprättas så att intäk-
terna överstiger kostnaderna. Balanskravet uppnås 
under hela planperioden.  
 
1.3 Skatte- och nettokostnadsutveckling 
En förutsättning för en långsiktig hållbar ekonomi 
är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än in-
täkterna kommunen får genom skatter och gene-
rella statsbidrag. 
 

 
 
Prognosen för utvecklingen av skatteintäkterna föl-
jer SKL:s prognos, men inkluderar också regering-
ens aviserade satsning på välfärden. Vänersborgs 
kommun beräknas få 45 mkr i statsbidrag av väl-
färdssatsningen under 2019, men kommande år 
sjunker statsbidraget till 38 mkr respektive 27 mkr. 
Det är en av orsakerna till att ökningen åren 2020 
och 2021 är lägre än 2019. (Statsbidraget består av 
två delar, en som grundar sig på befolkningsfördel-
ning och som ingår i den ordinarie skatte- och 
statsbidragsberäkningen och en som grundar sig på 
flyktingvariabler).  
 
År 2019 förväntas intäkterna öka mer än kostna-
derna. Men de kommande två åren förväntas kost-
naderna öka mer och överstiger då skatter och 
statsbidrag. Det innebär att kommunens ekonomi 
inte är långsiktigt hållbar.  
 
De finansiella kostnaderna ökar till följd av en hög 
investeringsnivå och kräver allt större andel av 
skatter och generella statsbidrag. 

1.4 Verksamhetens nettodriftkostnader 
Verksamhetens driftbudgetramar baserar sig på 
kommunstyrelsens budgetanvisningar och den 
budgetberedning som genomförts under 2018. 
Personalkostnaderna är budgeterade i 2018 års lö-
nenivå förutom för de anställda som tillhör lärar-
facken då lönerevisionen inte var klar när budgeten 
beslutades. Inför 2019 har 62 mkr avsatts centralt 
för att täcka ökade kostnader avseende 2018 (lä-
rarförbunden) och 2019 (samtliga fackförbund) års 
löneavtal. 
 
Nettokostnader, som andel av skatter och gene-
rella statsbidrag, är ett mått som visar hur stor an-
del av kommunens intäkter som förbrukas av lö-
pande driftverksamhet.  
 
Diagram: Nettokostnader i % av skatt och gene-
rella statsbidrag 2016-2021 

 
Under 2019 uppgår nettokostnaderna till drygt 
97 % av skatter och generella statsbidrag. År 2020 
motsvarar nettokostnaderna knappt 98 % och 2021 
drygt 98 % av utrymmet. Skillnaden upp till 100 % 
är det utrymme som kan användas till att finansi-
era räntor (en post som ökar kraftigt under planpe-
rioden), amorteringar och för att direktfinansiera 
investeringar. Det utrymmet är alltså mycket lågt 
under planperioden. 
 
1.5 Skatteintäkter och utdebiteringar 
Det nuvarande skatteutbetalningssystemet innebär 
att skatteintäkterna kommer att utbetalas i verk-
samhetsårets pris- och lönenivå. Utbetalning av 
kommunalskatt och utjämningsbidrag grundas på 
det senast kända taxeringsutfallet, d.v.s. för 2016, 
och räknas sedan upp med tre års uppräkningsfak-
torer till 2019 års nivå. Kommunalskattemedel som 
fås är därmed preliminära.  

Utveckling av 2019 2020 2021
 -skatter och statsbidrag 3,0% 3,0% 2,8%
 -nettokostnader 1,9% 3,3% 3,3%
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Utbetalning, alternativt återbetalning, av mellan-
skillnaden mellan den preliminära beräkningen och 
respektive avräkningstillfälle av kommunalskatt 
och utjämningsbidrag sker i januari, t.ex. 2018 för 
inkomståret 2016.  
 
Beräkningen av skatteintäkter baserar sig på pro-
gnos från SKL, 2018-08-16. Utdebiteringen är oför-
ändrad, 22:21 kronor, per skattekrona. Prognosen 
justeras ned med en negativ slutavräkning om 
- 250 kronor per invånare för 2019-2021.  
 
Tabell: Budget skatter och generella statsbidrag 

 
 
1.6 Investeringar 
Investeringsbudgeten omfattar 3 år, 2019-2021, 
och innehåller sammanlagt 1 114 mkr. Det första 
året planeras investeringar för 397 mkr varav drygt 
70 % avser fastigheter. 
 
I den reviderade investeringsbudgeten för 2018 
finns 540 mkr avsatt till investeringar. Under 2017 
investerades det för 215 mkr. 
 
I Västra Götaland är snittet för en kommuns inve-
steringsnivå 11 % av nettokostnaderna. För Väners-
borg kan det beräknas till cirka 263 mkr. Då resul-
tatnivån 2019 är budgeterad till 46 mkr kan skatte-
finansieringsnivån (summan av avskrivningar och 
årets resultat) beräknas till 134 mkr.   
 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera ner 
nämndernas förslag från 1 551 mkr till 1 114 mkr 
för treårsperioden. Det ger ett snitt om 371 mkr 

per år. Skattefinansieringsnivån är 134 mkr i bud-
get 2019, men sjunker sen till 128 mkr respektive 
114 mkr de två kommande åren. 
 
Under planperiodens första år 2019 uppgår nu in-
vesteringsvolymen till 397 mkr, vilket överstiger 
skattefinansieringsnivån med 263 mkr. Det kan 
jämföras med de senaste årens bokslut, 2016 och 
2017, då kommunen investerade för 175 mkr re-
spektive 215 mkr. År 2020 planerar kommunen att 
investera för 380 mkr och 2021 för 336 mkr, vilket 
också är mycket höga nivåer.  
 
Vänersborgs kommun måste ta nya lån för att fi-
nansiera investeringsvolymen. I 2019 års finansie-
ringsbudget planerar kommunen att låna 200 mkr. 
Resten finansieras genom en minskning av rörelse-
kapitalet. Planerade investeringar 2020-2021 be-
räknas inte heller kunna hanteras inom ramen för 
skattefinansieringsnivån. I planen för 2021 uppgår 
kommunens långfristiga lån till 1 135 mkr. Tids-
mässiga förskjutningar av investeringar kan för-
ändra bilden mellan enskilda år i planen. Investe-
ringsnivåerna i planen utgör totalram för kom-
mande års investeringsbudgetar. 
 
Sammanfattning av investeringsbudgeten 

 
 
Fastighetsinvesteringar 
Investeringsbudgeten för 2019-2021 innehåller fas-
tighetsinvesteringar för 696 mkr, varav 391 mkr till 
förskolor och skolor, 126 mkr till framtida kök, 
58 mkr till idrottsanläggningar och 4 mkr till sär-
skilda boenden.  
 
Det blir ett snitt på 232 mkr per år med tyngdpunkt 
på åren 2019 då det budgeteras 286 mkr. Det är 
mycket höga nivåer och kan jämföras med bokslu-
ten 2016 och 2017 då kommunen investerade 
84 mkr respektive 111 mkr i fastigheter. 
 
  

Budget skatter & gen statsbidrag 2019 2020 2021

Skatteintäkter
Skatteunderlag 2018 Mkr 7 651,6
Prognos uppräkning 2018 3,70%
Prognos uppräkning 2019-2021 3,30% 3,30% 3,90%
S:a uppräknat skatteunderlag, Mkr 8 196,5 8 467,0 8 797,2
Utdebitering 22,21% 22,21% 22,21%
S:a skatteinkomst 
   före utjämning, Mkr 1 817,9 1 877,9 1 951,3

Kommunalekonomisk utjämning
Inkomstutjämning, Mkr 424,9 438,9 456,1
Kostnadsutjämning, Mkr 44,2 44,6 45,0
Regleringsbidrag/avgift, Mkr 17,3 28,2 25,9
Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0
S:a generella statsbidrag, Mkr 486,4 511,7 527,0
LSS-utjämning 54,2 54,8 55,3
Fastighetsavgiften 75,3 75,3 75,3
Slutavräkning -250 kr per invånare -9,9 -10,0 -10,1
Del av 10 Miljarder 31,7 19,0 0,0
S:a skatter & bidrag, Mkr 2 455,5 2 528,6 2 598,7

Sammanfattning Mkr 2019 2020 2021 S:a
Totalt kommunen 397 380 336 1 114
Fördelning per nämnd
  Barn- och utbildningsnämnden 5 5 5 16
  Byggnadsnämnden 1 1 1 2
  Kommunstyrelsen 3 2 2 7
  Kultur- och fritidsnämnden 1 1 1 3
  Samhällsbyggnadsnämnden 379 365 321 1 065
      varav fastighetsinv 286 237 174 696
      varav exploatering 16 54 58 127
   Socialnämnden 8 6 6 21
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Renhållningsverket 
Renhållningsverket fortsätter att investera i krets-
loppsparken med 10 mkr under 2019.  
 
VA-investeringar  
VA-investeringar uppgår till totalt 132 mkr under 
planperioden. VA-utbyggnaden utefter Vänerkus-
ten fortsätter med Vänersnäs, med en investerings-
volym om 60 mkr. För sanering enligt Blåplan (ut-
byte av gamla rör) budgeteras 48 mkr.   
 
Exploateringsbudget 
Budgeten innehåller exploatering av bostadsområ-
den inom Mariedal Östra, Öxnered/Skaven, Katri-
nedal norra och Holmängen. En gångtunnel plane-
ras under järnvägen från Holmängen.  
 
 

 
 
Målet om hur investeringar ska finansieras, anger 
om investeringarna kan finansieras med egna me-
del, utan att nya lån behöver tas upp. Den höga in-
vesteringsnivån, i kombination med för låga resul-
tat, gör att nya lån behöver tas upp för att kunna fi-
nansiera de planerade investeringarna för åren 
2019-2021. 
 
Diagram: Finansiering av investeringar 2016-
2021 

 
 
 

1.7 Soliditet 
 

 
Soliditeten anger hur stor del av kommunens till-
gångar som är finansierade med egna medel. I bok-
slut 2017 var soliditeten 51 %. Soliditeten är bud-
geterad till 43 % år 2018, men förväntas sjunka till 
42 % år 2019. Åren 2020 och 2021 förväntas solidi-
teten sjunka ytterligare till 40 % respektive 38 %. 
Mycket höga investeringsnivåer i kombination med 
låga resultat leder till försämrad soliditet.  
 
Diagram: Soliditet 2016-2021 

 
 
2. Risk och kontroll 
 
2.1 Likviditet 
 
Med målet om en kassalikviditet på minst 50 % me-
nas att likvida medel tillsammans med kommunens 
checkkredit på 200 mkr bör vara minst 50 % av 
kortfristiga skulder.  
 

 
Den höga investeringsnivån 2019-2021 sätter press 
på kommunens likviditet och förutsätter en omfat-
tande nyupplåning för att en godtagbar betalnings-
beredskap ska kunna upprättas. 
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Finansiellt mål: 
Årets investeringar (exkl. exploatering och 
VA/renhållning) ska finansieras inom ramen för 
avskrivningar och årets resultat. 
 
Målavstämning: 
Målet uppnås inte något av åren 2019-2021.  

Finansiellt mål: 
Soliditeten bör förbättras. 
 
Målavstämning: 
Målet om förbättrad soliditet uppnås inte något 
av åren. 

Finansiellt mål: 
Kassalikviditeten bör uppgå till minst 50 %. 
 
Målavstämning: 
Målet uppnås under planperioden genom ökad 
upplåning. 

  Del I -19  

24



 

2.2 Skulder och förpliktelser 
Kommunens låneskuld ökar under planperioden. I 
budgeten finns upptaget sammanlagt 600 mkr i 
nya lån under 2019-2021. Det innebär att år 2021 
har kommunen sammanlagt långfristiga lån om 
1 135 mkr. 
 
2.3 Pensionskostnader 
Pensionskostnaderna har redovisats efter den s.k. 
blandmodellen och innefattar förutom pensions-
skuldens ökning, även utbetalda pensioner. Beräk-
ningen av pensionskostnaderna baserar sig på pro-
gnos från kommunens pensionsförvaltare och in-
kluderar löneskatt om 24,26 %.  
 
Under den kommande 20-årsperioden kommer 
kommunens pensionskostnader att öka kraftigt. Av 
kommunens totala pensionsåtagande på 976 mkr i 
2019 års budget är endast 268 mkr avsatta som en 
skuld i balansräkningen.  
 

 
 

2.4 Känslighetsanalys 
Budgeten för 2019-2021 bygger på ett antal anta-
ganden om utveckling av löner, priser och räntor. 
De största riskerna ligger i att konjunkturen sjunker 
och att utvecklingen på arbetsmarknaden blir 
sämre. Nedan görs en känslighetsanalys som visar 
hur olika faktorer påverkar kommunens ekonomi 
2019. 
 
Förändring mkr 2019 
Priser/löner 1% 33 mkr 
Räntor 1% 4 mkr 
Skatteintäkter 1% 18 mkr 
Utdebitering 10 öre 8 mkr 

 
 

Pensionsprognos 2019-2021 Mkr
2019 2020 202

Skuldförändring under året 9 11 17
Avgiftsbestämd ålderspension 75 78 80
Pensionsutbetalningar 64 64 64
S:a verksamhetskostnad 149 153 162
Finansiell skuldökning 5 5 8
S:a totalt 154 158 169
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Driftbudget per nämnd och anslagsbindningsnivå 
Budget Budget Bokslut

Budget per anslagsbindningsnivå, netto Tkr 2019 2018 2017

BYGGNADSNÄMNDEN 16 368 15 935 14 531

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 557 2 500 2 184

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 104 466 109 904 109 137

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 7 161 6 832 6 611

REVISION 1 240 1 218 1 015

VALNÄMNDEN 628 613 257

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 5 194 6 188 4 811

Summa 137 613 143 190 138 546
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nämnd/administration 5 163 4 130
Förskola/grundskola/särskola 755 757 730 137

Summa 755 766 760 920 734 267

KOMMUNSTYRELSEN
Styrelse 17 940 11 512
Kommunledning 91 592 76 030
Räddningstjänst/säkerhet 35 941 32 209
Gymnasieverksamhet 175 944 170 417
Vuxenutbildning 29 516 27 800

Summa 368 307 350 933 317 968

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 Skattefinansierad verksamhet

Nämnd/adm/gator/park/teknik och trafik 68 110 72 151
Fastighetsenhet 10 368 10 288
Kostenhet och serviceenhet 2 201 2 970

Summa skattefinansierad verksamhet 73 341 80 679 85 409
Taxefinansierad verksamhet - Renhållningsverk 0 0 446

                                               - VA-verk 0 0 1 918
Summa  taxefinansierad verksamhet 0 0 2 364
Summa 73 341 80 679 87 772
SOCIALNÄMNDEN

Nämnd/administration 35 770 32 561
Äldreomsorg 494 670 490 259
Individ- och familjeomsorg 134 134 144 427
Omsorg om funktionshindrade 220 546 249 029
Arbete, sysselsättning och integration 56 730 18 020

Summa 962 144 941 850 934 296
SUMMA NÄMNDSVERKSAMHET 2 401 635 2 387 476 2 321 987
Nämnderna har att återkomma, i samband med fastställande av verksamhetsplan för 2019, med
fördelad budget per anslagsbindningsnivå. Kommunstyrelsen fastställer den slutliga fördelningen.
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Resultat- kassaflödes- och balansbudget 2019-2021 
 

 
 
 
 

 

Resultatbudget, Mkr Bokslut 
2017

Justerad 
Budget 

2018
Budget 

2019
Budget 

2020
Budget 

2021
Verksamhetens nettodriftskostnader -2 021,1 -2 130,5 -2 158,4 -2 231,7 -2 303,0
Årets pensionskostnader -132,3 -133,6 -149,1 -152,8 -161,8
Avskrivningar och nedskrivningar -87,8 -86,5 -88,4 -90,9 -93,2

S:a verksamhetens nettokostnader -2 241,2 -2 350,6 -2 395,9 -2 475,4 -2 558,1
Skatteintäkter/gen.statsbidrag 2 308,1 2 384,8 2 455,5 2 528,6 2 598,7
Finansiella intäkter 16,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Fin. uppräkning av pensionsskuld -2,1 -3,6 -4,6 -5,4 -7,5
Övriga finansiella kostnader -4,7 -10,0 -12,0 -14,0 -15,0

S:a finansiella kostnader -6,8 -13,6 -16,6 -19,4 -22,5
Resultat före extraord. poster 76,1 23,6 46,0 36,8 21,1
Extraord. intäkter
Extraord.kostnader

Årets resultat 76,1 23,6 46,0 36,8 21,1

Kassaflödesbudget, Mkr Bokslut 
2017

Justerad 
Budget 

2018
Budget 

2019
Budget 

2020
Budget 

2021

Den löpande verksamheten
Årets resultat 76,1 23,6 46,0 36,8 21,1
Justering för av- och nedskrivningar 86,5 88,4 90,9 93,2
Justering för gjorda avsättningar -4,7 39,8 17,1 25,6
Realisationsvinster förluster
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster 80,9
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -15,5
Ökning/minskning förråd & varulager 0,2
Ökning/minskning kortfristiga skulder 70,5

S:a medel från löpande verksamhet 212,2 105,4 174,2 144,8 140,0

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anl.tillg. -214,5 -461,8 -397,1 -380,1 -336,4
Försäljning av materiella anl.tillg. 0,4
Investering i finansiella anl.tillg. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning av finansiella anl.tillg. 0,0
Anläggnings- och investeringsbidrag 42,1

S:a medel från investeringsverksamhet -172,0 -461,8 -397,1 -380,1 -336,4

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 75,0 350,0 200,0 200,0 200,0
Amortering av skuld -63,3
Ökning av långfristiga fordringar 0,0
Minskning av långfristiga fordringar 0,0

S:a medel från finansieringsverksam. 11,7 350,0 200,0 200,0 200,0

Årets kassaflöde 51,9 -6,4 -22,9 -35,3 3,6
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Resultat- kassaflödes- och balansbudget 2019-2021 
 
 
 

   
 
 

  

Balansbudget, Mkr Bokslut 
2017

Justerad 
Budget 

2018
Budget 

2019
Budget 

2020
Budget 

2021
Anläggningstillgångar 1 894,0 2 269,3 2 578,0 2 867,2 3 110,4
Omsättningstillgångar 361,9 355,5 332,6 297,3 300,9
S:a tillgångar 2 255,9 2 624,8 2 910,6 3 164,5 3 411,2
Ingående eget kapital 1 080,8 1 156,9 1 180,5 1 226,5 1 263,4
Årets resultat 76,1 23,6 46,0 36,8 21,1
S:a eget kapital 1 156,9 1 180,5 1 226,5 1 263,4 1 284,5
Avsättningar, pensioner 219,1 228,1 267,9 284,9 310,6
Övriga avsättningar 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0
S:a avsättningar 232,8 228,1 267,9 284,9 310,6
Långfristiga lån 185,1 535,1 735,1 935,1 1 135,1
Övriga långfristiga skulder 142,7 142,7 142,7 142,7 142,7
Kortfristiga skulder 538,2 538,2 538,2 538,2 538,2
S:a skulder 866,0 1 216,0 1 416,0 1 616,0 1 816,0

Ansvarsförbindelse, pensionsskuld 753,9 742,3 708,1 687,1 670,1
Finansierings- och balansbudgeten för 2018 är justerad efter ingående värden från bokslut 2017
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Kommunfullmäktiges beslut  
2018-11-21, §  

 
 
1. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen 

under 2019 till 22:21 per skattekrona. Nivån är 
oförändrad jämfört med 2018.  
 

2. Kommunfullmäktige fastställer vision, övergri-
pande inriktningsmål och förväntade resultat 
enligt upprättat förslag. 

 
3. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för 

god ekonomisk hushållning enligt upprättat 
förslag på sidan 5. 

 
4. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas 

tillskott av skattemedel, investerings- och ex-
ploateringsplan och övriga direktiv i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag till mål- och 
resursplan för 2019-2021. 

 
5. För budgettäckning av löneavtal avsätts sam-

manlagt 62 mkr till kommunstyrelsens förfo-
gande. I potten ingår även kvarstående löne-
revision från 2018. 

 
6. Anslagsbindningen avser för driftbudgeten 

den verksamhetsnivå som anges på sidan 21 
och för investerings- och exploateringsplanens 
projektnivå. Kommunstyrelsen ges delegation 
att, om nödvändigt under löpande år, justera 
anslagsbindningsnivån. För 2019 har 
nämnderna att återkomma, i samband med 

fastställande av verksamhetsplan 2019, med 
fördelad budget per anslagsbindningsnivå. 

 
7. Framställningar till kommunstyrelsen om an-

slag eller bidrag i budget för år 2019, för vilka 
inte uppförts medel i budgetförslaget, eller 
vilka inte behandlats i särskild ordning, ska 
inte föranleda vidare åtgärder. 

 
8. Eventuell långfristig upplåning kan ske inom 

ramen för fastställd balansbudget utifrån gäl-
lande finanspolicy och delegationsordning. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Verksamhetsbeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämndens ansvar framgår av 
reglemente fastställt av kommunfullmäktige och 
utgår från skollagen, vilken omfattar verksamhet-
erna förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem och grund-
särskola. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens ambition är 
att utifrån helhetsidén ”Tillsammans gör vi bra 
bättre” vara en framgångsrik och effektiv verk-
samhet som möjliggör att eleverna får bättre re-
sultat och att alla kommer in på gymnasiet där 
studierna fullföljs. 
 
Vid resursbrist ska tvingande nivåer enligt lagstift-
ning och myndighetskrav prioriteras. Nämnderna 

ska se till att verksamheternas innehåll och om-
fattning är anpassade till beslutad budgetram och 
vid konstaterade budgetavvikelser ska åtgärder 
vidtas så att de ekonomiska ramarna hålls. 
 
Nationell statistik (bland andra Kolada, Kommun-
blad, Skolverket) visar att barn och utbildnings-
nämndens verksamhetsområden sedan flera år 
tillbaka är underfinansierade i förhållande till kom-
muninnevånarnas behov, kommunens resurser 
och nationella jämförelsetal. Statligt riktade medel 
har förbättrat finansieringen det senaste året 
(2016) gällande grundskola. 
 
Betygsresultat och meritvärden i Vänersborg har 
under lång tid legat under rikssnittet och under de 
senaste åren har resultaten ytterligare försämrats. 
 
Servicenivån inom förskolan har försämrats och 
vårdnadshavare har i flera fall ej fått plats inom de 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 
fyra månader som skollagen föreskriver. 
 
Flertalet processer pågår för att fortsätta utveckla 
förvaltningen men också för att uppnå en större 
ekonomisk effektivitet. Trots att dessa pågående 
processer till viss del kommer stärka budgetramen 
inför 2019 med intern effektivisering och statliga 
medel finns ett behov av ramtillskott för att säkra 
insatser för enskilda barn och elever utifrån 
lagstyrda uppdrag och myndighetsbeslut. 
 
Några av de utvecklingsprocesser som pågår är: 
 
- Organisation för ökad måluppfyllelse; Ett arbete 
som syftar till att skapa närhet i ledarskap på alla 
nivåer för att därigenom bland annat minska sjuk-
frånvaron och utveckla det systematiska kvalitets-
arbetet. Processen sker i samverkan med perso-
nalavdelningen och arbetstagarorganisationerna. 
  
- Översyn av interna kostnader; Ett arbete i sam-
verkan med samhällsbyggnadsförvaltningen 
främst gällande effektivisering och minskade kost-
nader för städ, vaktmästeri och posthantering.  
 
- Revideringar av lokalförsörjningsplaner för att på 
ett kostnadseffektivt sätt hitta lösningar för orga-
nisering av förskola och skola.  
 
- Digitalisering för att möta nya lagkrav, utveckla 
undervisningen, effektivisera handläggningsruti-
ner och tillgodose behovet av lärverktyg. Arbetet 
sker i samverkan med IT-avdelningen. 
 
Nyckeltal

 
Antal inskrivna barn och elever för budget 2018 och 
bokslut 2017 avser medelvärde/snitt för året. Budget 

2019: Befolkningsprognos från Omvärldsanalysen 2019-
2021, sid 18, medelvärde/snitt av befolkning i berörda 
åldrar 182131 och 191231. 

 
2. Förväntade resultat 
Nedan följer de av kommunfullmäktige fastställda 
inriktningsmålen, sorterade efter område. Nämn-
den redovisar sina förväntade resultat som ska bi-
dra till att inriktningsmålen uppnås.  
 
2.1 Område: Invånare  
 

Förväntade resultat: 
− Andelen elever i årskurs 5 som upplever trygg-

het i lärandemiljön ska öka under 2019 med 
3 procentenheter. 

− Andelen elever i årskurs 8 som upplever studi-
ero i lärandemiljön ska öka under 2019 med 5 
procentenheter.  

− Andelen elever i årskurs 8 som upplever att de 
får det stöd de behöver för att nå så långt som 
möjligt i sin kunskapsutveckling ska öka under 
2019 med 3 procentenheter. 

− Andelen vårdnadshavare som är nöjda med de 
informationskanaler som finns mellan hem och 
förskola och skola ska öka under 2019 med 3 
procentenheter i förskolan, årskurs 2 och års-
kurs 8.  

 
2.2 Område: Samhällsutveckling 
 

Förväntade resultat: 
− Andelen elever i årskurs 9 som har behörighet 

till gymnasiet ska öka under 2019 med 3 pro-
centenheter.  

 
2.3 Område: Ekonomi 
 

Förväntade resultat: 
− Medelmeritvärdet i årskurs 9 ska öka under 

2019 med 3 poäng.  
 

2.4  Område: Verksamhetsutveckling 
 

Förväntade resultat: 
- Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen 

ökar under 2019 med 3 procentenheter. 

− Andelen elever i årskurs 7-9 med mer än 25 % 
frånvaro ska minska fram till 2020 med 1 procen-
tenhet per år.  

 

Barnomsorg/grundskola/grundsärskola Budget Budget Bokslut
Antal barn och elever 2019 2018 2017
Förskola o pedagogisk omsorg
Totalt antal placeringar 1-5 år 2 269 2 263 2 111
 varav andel i enskild regi % 19 19 19
Nyttjandegrad % 93 94 89

Fritidshem o pedagogisk omsorg
Totalt antal barn 6-13 år 2 157 2 119 2 014
 varav andel i enskild regi % 15 16 15
Nyttjandegrad % 60 60 58

Grundskola F-9
Totalt antal elever 5 031 4 925 4 847
 varav andel i enskild regi % 10,4 10,5 10,9

 varav Grundsärskola 52 48 49

 
Del II - 2 

31



Barn- och utbildningsnämnden 
 
2.5 Område: Medarbetare 
 

Förväntade resultat:  
− Andelen medarbetare som upplever att de har 

en rimlig arbetsbelastning ska öka med 5 pro-
centenheter fram till 2019. (Senaste notering 
50 %) 

 
2.6 Samverkan Vänersborg 
Verksamheterna ska i samverkan, utifrån sina spe-
cifika uppdrag, aktivt samordna stöd och stimu-
lans till varje individ. Barnperspektivet och barns 
rätt enligt FN:s konvention om barns rättigheter 
ska ha en särskild tyngd. Syftet är att stärka den 
enskildes förmåga att forma sitt liv i samverkan 
med andra för att nå en god livskvalitet. Samver-
kan sker mellan barn- och utbildningsnämnd, soci-
alnämnd, kultur- och fritidsnämnd, kommunsty-
relse samt deras förvaltningar, Kunskapsförbundet 
Väst och Regionen (Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Norra och NU-sjukvården). 

 

Förväntade resultat:  
− Barn och ungdomar får tillgång till rätt insatser 

tidigare  
− Färre självmord och minskat självskade- 

beteende bland barn och unga 
− Alla barn som får vård utom hemmet har till-

gång till undervisning utifrån sina förutsätt-
ningar och behov 

− Information och rådgivning finns lättillgängligt 
på̊ hemsidan 

− Alla arbetslösa under 25 år erbjuds kompetens-
höjande insatser 

− Utvecklad samverkan med föräldrar 
− Ökad skolnärvaro 

 
3. Ekonomiska resurser 
 
3.1 Driftbudget 
 
Anvisad budgetram .  
I anvisningarna fastställdes barn- och utbildnings-
nämndens budgetram 2019 till 747 996 tkr. Jäm-
fört med budget 2018 gjordes följande justeringar: 
Till kommunens sociala inkluderingspott omförde-
lades dels 0,5 % av nettobudgetramen, 3 788 tkr, 
dels nämndens andel av det sänkta statsbidraget, 
2 697 tkr. Inflationskompensationen ökade ramen 

med 2 312 tkr och höjt personalomkostnadspålägg 
med 3 457 tkr. Hyresbudgeten sänktes med 
8 943 tkr för anpassning till komponentredovis-
ningen.  
 
Barn- och utbildningsnämndens förslag:  
Barn- och utbildningsnämnden begär 29 435 tkr i 
utökad budgetram. Det avser 14 861 tkr för ökat 
barn- och elevantal, 5 030 tkr för ökade hyreskost-
nader för genomförda fastighetsinvesteringar, 
6 514 tkr för högre kostnader från kostenheten 
som konsekvens av Framtida kök, 550 tkr för eko-
logisk mat samt 2 480 tkr för tillfälliga lokallös-
ningar.  
 
Nämnden konstaterar vidare att man idag bedri-
ver omfattande verksamhet i linje med vad som 
föreslås finansieras av den sociala inkluderingspot-
ten. Medlen bör därför stanna hos nämnden. Av 
den anledningen avstår nämnden från att begära 
de 6 485 tkr som utgör sparbetinget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Då den sociala inkluderingspotten tas bort, återförs 
besparingen om 0,5 %, som gjordes i anvisning-
arna. Barn- och utbildningsnämndens budgetram 
utökas därmed med 3 788 tkr. Nämndens ram just-
eras ned med 925 tkr då internräntan sänks. Bud-
getramen tillförs 4 908 tkr för 2018 års lönerevis-
ion. Kommunfullmäktige fastställer barn- och ut-
bildningsnämndens budgetram 2019 till 
755 766 tkr.  
 
Resultaträkning, mkr 
Resultaträkning Budget Budget Bokslut
Mkr 2019 2018 2017
Statsbidrag 76,7 83,1 73,8

Övriga intäkter 34,0 34,0 36,4

Summa intäkter 110,7 117,1 110,2
Personalkostnader 536,6 525,3 522,9
Omkostnader 327,3 350,4 318,8
Ränta och avskrivningar 2,7 2,3 2,7
Summa kostnader 866,6 878,0 844,4
Nettokostnader 755,8 760,9 734,2  
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Barn- och utbildningsnämnden 
 
Budget per anslagsbindningsnivå, mkr 
Anslagsbindning Netto Intäkt Kostnad
Mkr 2019 2019 2019
Nämnd/administration

Barnomsorg/grundskola/

     grundsärskola

Summa 755,8 0,0 0,0
Barnomsorg/grundskola/grundsärskola är en anslags-
bindningsnivå. Nämnden har i uppdrag att särredovisa 
per verksamhet och återkommer med det i samband 
med 2018 års verksamhetsplan.  
Nämnderna har att återkomma, i samband med fast-
ställande av verksamhetsplan 2019, med fördelad bud-
get per anslagsbindningsnivå. Kommunstyrelsen fast-
ställer den slutliga fördelningen.  
 
3.2 Investeringsbudget 
 

Inventarier 
Barn- och utbildningsnämndens inventariebudget 
används främst för att åtgärda brister enligt 
skyddsrond samt införskaffande av möbler för 
barn/elev- och personalutrymmen. Exempel på åt-
gärder utifrån skyddsrond är inköp av ljudabsor-
benter, elementskydd, persienner och markiser. 
Införskaffande av möbler gäller både för att er-
sätta utslitna inventarier samt utökningar på 
grund av de senaste årens ökade barn- och elev-
antal. Kapitalkostnader för inventarier täcks inom 
ram. 
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Byggnadsnämnden 
 

 
 

1. Verksamhetsbeskrivning 
Byggnadsnämnden beslutar om tillstånd att bygga 
och riva, tillstånd till större markarbeten samt för-
handsbesked om möjligheten att få bygglov. 
Nämnden ansvarar för dispensprövningar, tillsyn 
av strandskyddet och den kommunala lantmäteri-
verksamheten samt mätning, kartframställning 
och utveckling av geografiska informationssystem 
(GIS). Byggnadsnämnden ansvarar också för de-
taljplanering och områdesbestämmelser. Den 
översiktliga fysiska planeringen fullgörs av bygg-
nadsförvaltningen på uppdrag av kommunstyrel-
sen. Byggnadsnämnden ska vidare ta de initiativ 
som behövs beträffande planläggning och fastig-
hetsbildning, samt vara vägledande i frågor om 
byggande. 
 
Jämförelsetal 

Budget Budget Bokslut
Bygglov 2019 2018 2017
Handläggningstid 5 veckor 5 veckor 5 veckor  
 
2. Förväntade resultat 
Nedan följer de av kommunfullmäktige fastställda 
inriktningsmålen, sorterade efter område. Nämn-
den redovisar sina förväntade resultat som ska bi-
dra till att inriktningsmålen uppnås.  
 

2.1 Område: Invånare  
 

Förväntade resultat: 
- Ökande trend i ”Nöjd regionindex – Trygghet” 

jämfört med de föregående åren (Senaste no-
tering 2017: värde 48 av 100) 

- Ökande trend i ”Nöjd medborgarindex – bemö-
tande, tillgänglighet” jämfört med de föregå-
ende åren (Senaste notering 2017: värde 58 av 
100) 

- Ökande trend på kompletta bygglovsansök-
ningar/bygglovsanmälningar från start 

- Modernisering av minst två stycken detaljpla-
ner  

- De aktuella detaljplanerna ska synliggöras på 
ett flertal olika sätt 

- Minst en aktivitet ska utföras för att marknads-
föra byggnadsförvaltningens verksamheter 

 
2.2 Område: Samhällsutveckling 
 

Förväntade resultat:  
- Modernisering av minst två stycken detaljpla-

ner 
- God planberedskap som ger möjlighet till byg-

gande av fler attraktiva boenden 
- Ökat antal interaktioner via Mitt Vänersborg  
- Fler mötesplatser som är till för alla i kommu-

nen beaktas och synliggörs i planbeskrivningen 
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Byggnadsnämnden 
 

- Bättre resultat i SKL:s mätning ”Insikt - bygg-
lov” jämfört med de föregående åren (senaste 
notering 2016: placering 90 av 117) 

- Bättre resultat i Svensk Näringslivs rankning 
”Företagsklimat” avseende de frågor som be-
rör byggnadsnämnden, jämfört med de föregå-
ende åren 

 
2.3 Område: Ekonomi 
 

Förväntade resultat:  
- Ökande trend på kompletta bygglovsansök-

ningar/bygglovsanmälningar från start 
- En effektivare ärendeprocess från ärendestart 

till beslut hos alla verksamheter i byggnadsför-
valtningen  

 
2.4 Område: Verksamhetsutveckling 
 

Förväntade resultat:  
- Konkret kompetensutvecklingsplan ska finnas 

för medarbetare i byggnadsförvaltningen 
- De aktuella detaljplanerna ska synliggöras på 

ett flertal olika sätt 
 
2.5 Område: Medarbetare 
 

Förväntade resultat:  
- Minskad personalomsättning jämfört med de 

tidigare åren samt färre vakanser i verksamhet-
erna 

 
3. Ekonomiska resurser 
 
3.1 Driftbudget 
 
Anvisad budgetram  
I anvisningarna fastställdes byggnadsnämndens 
budgetram 2019 till 15 587 tkr. Jämfört med bud-
get 2018 gjordes följande justeringar: Till kommu-
nens sociala inkluderingspott omfördelades dels 
0,5 % av nettobudgetramen, 79 tkr, dels nämn-
dens andel av det sänkta statsbidraget, 90 tkr. In-
flationskompensationen minskade ramen med 
50 tkr och höjt personalomkostnadspålägg till-
förde ramen 127 tkr. Hyresbudgeten sänktes med 
131 tkr för anpassning till komponentredovis-
ningen.  
 

Byggnadsnämndens förslag: 
Byggnadsnämnden begär 500 tkr i utökad bud-
getram för att möta behoven inom verksamhet-
erna karta och GIS. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Då den sociala inkluderingspotten tas bort, återförs 
besparingen om 0,5 %, som gjordes i anvisning-
arna. Byggnadsnämndens budgetram utökas där-
med med 79 tkr. Nämndens ram justeras ned med 
31 tkr då internräntan sänks. Budgetramen tillförs 
733 tkr för 2018 års lönerevision. Kommunfullmäk-
tige fastställer byggnadsnämndens budgetram 
2019 till 16 368 tkr.  
 
Resultaträkning, mkr 
Resultaträkning Budget Budget Bokslut
Mkr 2019 2018 2017
Statsbidrag 0,4 0,4 0,2
Övriga intäkter 11,9 11,8 11,0
Summa intäkter 12,3 12,2 11,2
Personalkostnader 22,1 20,9 18,4
Omkostnader 5,8 6,4 6,4
Avskrivningar/internrän 0,8 0,8 0,9
Summa kostnader 28,7 28,1 25,7
Nettokostnader 16,4 15,9 14,5  
 
3.2  Investeringsbudget 
Byggnadsnämndens investeringar avser inventa-
rier och finansieras inom ram.  
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Kommunfullmäktige 
 

 
 

1. Verksamhetsbeskrivning 
Kommunfullmäktige har 51 ledamöter och är kom-
munens beslutande organ. Fullmäktige fastställer 
budget och övriga övergripande program för den 
kommunala verksamheten och beslutar även i öv-
riga ärenden av större vikt. 
 

Under kommunfullmäktige finns valberedningen, 
som förbereder fullmäktiges val, samt demokrati-
beredningen som arbetar med former för medbor-
garnas delaktighet, utvecklar det politiska ledar-
skapet och förnyelse av den kommunala demokra-
tin. 
 

2. Ekonomiska resurser 
Anvisad budgetram  
I anvisningarna fastställdes kommunfullmäktiges 
budgetram 2019 till 2 497 tkr. Jämfört med budget 
2018 gjordes följande justeringar: Till kommunens 

sociala inkluderingspott omfördelades 0,5 % av 
nettobudgeten, 13 tkr. Inflationskompensationen 
ökade ramen med 9 tkr.  
 

Kommunfullmäktiges beslut: 
Då den sociala inkluderingspotten tas bort, återförs 
besparingen om 0,5 %, som gjordes i anvisning-
arna. Kommunfullmäktiges budgetram utökas där-
med med 13 tkr. Budgetramen tillförs 47 tkr för 
2018 års lönerevision. Kommunfullmäktiges bud-
getram fastställs till 2 557 tkr i budget 2019.  
 

Resultaträkning, mkr 
Resultaträkning Budget Budget Bokslut
Mkr 2019 2018 2017
Personalkostnader 1,6 1,6 1,2
Omkostnader 0,9 0,9 0,9
Summa kostnader 2,6 2,5 2,2
Nettokostnader 2,6 2,5 2,2  

Mandatfördelning under perioderna: 2007/2010 2011/2014 2015/2018 2019/2022
Socialdemokraterna 21 12 14 14
Moderaterna 9 13 10 9
Sverigedemokraterna 0 2 6 9
Vänsterpartiet 4 8 6 5
Centerpartiet 5 3 4 4
Kristdemokraterna 4 2 2 3
Liberalerna 4 5 3 3
Medborgarpartiet 0 2 2 2
Miljöpartiet de gröna 2 4 4 2
Folkviljan 2 0 0 0
 TOTALT 51 51 51 51  
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Kommunstyrelsen 
 

 

1. Verksamhetsbeskrivning 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande poli-
tiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kom-
munens utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen leder, planerar och samordnar 
kommunens ekonomi och verksamheter. Kom-
munstyrelsen ansvarar för kommunens mark- och 
bostadspolitik, energiplanering, kollektivtrafik 
samt kontakter med näringslivet. Inom kommun-
styrelsen verkar ett arbetsutskott, ett personal- 
och förhandlingsutskott och ett konsumentut-
skott.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för gymnasie- och vux-
enutbildningsfrågor och ger bidrag till Kunskaps-
förbundet Väst. Styrelsen ansvarar också för rädd-
ningstjänsten och ger bidrag till NÄRF. 
 
Kommunstyrelsen biträds av kommundirektör, 
kommunkansliet, ekonomikontoret, personalkon-
toret, utvecklingskontoret och IT-kontoret.  

 
2. Förväntade resultat 
Nedan följer de av kommunfullmäktige fastställda 
inriktningsmålen, sorterade efter område. Nämn-
den redovisar sina förväntade resultat som ska bi-
dra till att inriktningsmålen uppnås.  
 
 

2.1 Område: Invånare  
 

Förväntade resultat:  
- Det ska vara tryggare att vistas ute 
- Kommunen erbjuder minst 100 praktikplat-

ser/år för personer inom AMA:s målgrupper  
- Unga inom målgruppen 17-24 år som har ar-

bete eller är i utbildning ska öka 
- Integrationsarbetet leder snabbare till arbete 

och sysselsättning  
- Andelen invånare som lever i utanförskap ska 

minska 
- Nämnderna upplever ett gott stöd i sitt folkhäl-

soarbete 
- Antalet e-tjänster som myndighetsutövande 

nämnder tillhandahåller ska öka 
- Kommunens användning av digitala forum och 

verktyg ska förbättras 
 

2.2 Område: Samhällsutveckling 
 

Förväntade resultat:  
- Kommunens attraktionskraft inom näringsli-

vets ska öka 
- Kommunens planarbete möjliggör för minst 

300 nybyggda bostäder/år till år 2022  
- Intresset hos fastighetsägare för att anlägga 

solpaneler ska öka 
- Företagens nöjdhet om företagsklimatet i kom-

munen ska öka 
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Kommunstyrelsen 
 

2.3 Område: Ekonomi 
 

Förväntade resultat:  
- Genomförandetiden för ärenden från uppdrag 

till inlämning ska förkortas 
- Skador på kommunens egendom ska minska 
- Samtliga kommunstyrelsekontor ska åstad-

komma ett positivt ekonomiskt resultat 
 

2.4 Område: Verksamhetsutveckling 
 

Förväntade resultat:  
- Andelen medarbetare som anser att deras 

kompetens och idéer tillvaratas ska öka 
- En visionsbaserad värdegrund är känd och till-

lämpas i alla verksamheter 
 

2.5 Område: Medarbetare 
Förväntade resultat:  
- Attraktivt arbetsgivarindex ska öka  
- Andelen medarbetare som upplever en närva-

rande chef ska öka  
 

3. Ekonomiska resurser 
 
3.1  Driftbudget 
 
Anvisad budgetram 
I anvisningarna fastställdes kommunstyrelsens 
budgetram 2019 till 373 494 tkr. Jämfört med bud-
get 2018 gjordes följande justeringar: Till kommu-
nens sociala inkluderingspott omfördelades 0,5 % 
av nettobudgetramen, 1 753 tkr. Inflationskom-
pensationen ökade ramen med 2 968 tkr och höjt 
personalomkostnadspålägg med 361 tkr. Hyres-
budgeten sänktes med 492 tkr för anpassning till 
komponentredovisningen. Anslaget till projektet 
Wargön Innovation sänktes från 2 400 tkr till 
1 357 tkr enligt plan. Budgetberedningen har han-
terat Stiftelsen Bergagårdens begäran om utökat 
driftbidrag och engångsbidrag för 2019 enligt upp-
drag från kommunstyrelsen. 
 
I budget 2018 omfördelades 1 100 tkr tillfälligt till 
överförmyndarnämnden. Dessa pengar återfördes 
till kommunstyrelsen i budget 2019. Då kommu-
nen ska vara värd för bandy-VM under 2019 bud-
geteras ett tillfälligt anslag om 400 tkr. För delfi-
nansiering av det drogförebyggande arbetet till-
fördes 60 tkr. Till en social inkluderingsfond avsat-
tes 19 315 tkr som omfördelades från samtliga 

nämnder. Kommunstyrelsens förfogandeanslag 
utökades med ytterligare 2 000 tkr. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Den sociala inkluderingspotten om sammanlagt 
19 315 tkr tas bort och de 0,5 procenten vilket 
motsvarar 11 315 tkr återförs till nämnderna (in-
klusive 1 753 till kommunstyrelsen).  
 
Från och med 2020 är barnkonventionen en lag 
och därför tillförs ett tillfälligt anslag om 500 tkr för 
utbildning av personal i just barnkonventionen.  
 
Kommunstyrelsens förfogandeanslag utökas med 
3 500 tkr för fler elever inom vuxenutbildningen. 
Förfogandeanslaget förstärks med ytterligare 3 000 
tkr. 
 
Budgetramen justeras ned med 43 tkr då intern-
räntan sänks. Budgetramen tillförs 5 418 tkr för 
2018 års lönerevision. Kommunfullmäktige fast-
ställer kommunstyrelsens budgetram 2019 till 
368 307  tkr. 
 
Kommundirektören ges i uppdrag att genomlysa 
verksamheten för att skapa en effektivare och mer 
rationell förvaltningsorganisation. 
 
Kommundirektören ges i uppdrag att utreda att 
realisationsvinster vid tomtförsäljning flyttas över 
från samhällsbyggnadsnämnden till kommun-
styrelsen från och med budget 2020. 
 
Resultaträkning, mkr 
Resultaträkning Budget Budget Bokslut
mkr 2019 2018 2017
Statsbidrag 5,8 4,8 8,3
Övriga intäkter 45,2 43,2 50,8
Summa intäkter 51,0 48,0 59,1
Personalkostnader 68,1 60,2 63,3
Omkostnader 348,4 335,9 311,3
Avskrivning/internränta 2,8 2,8 2,5
Summa kostnader 419,3 398,9 377,1
Nettokostnader 368,3 350,9 318,0  
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Kommunstyrelsen 
 

Budget per anslagsbindningsnivå, mkr 
Anslagsbindning Netto Intäkt Kostnad
mkr 2019 2019 2019
Styrelse
Kommunledning
Räddningstjänst/Säkerhet
Gymnasieverksamhet
Vuxenutbildning

Summa 368,3 0,0 0,0  
Nämnderna har att återkomma, i samband med 
fastställande av verksamhetsplan 2019, med för-
delad budget per anslagsbindningsnivå. Kommun-
styrelsen fastställer den slutliga fördelningen.  
 

3.2 Investeringsbudget  
 
Inventarier 
Till IT/datanätutbyggnad budgeteras 1 000 tkr årli-
gen, vart femte år kommer behovet vara större.  
 
Till inventarier, såsom arkivbeständiga skåp och 
möbler, budgeteras 600 tkr. Driftkostnaden finan-
sieras inom befintlig ram. 
 
Hemsidan, liksom intranätet, behöver uppgrade-
ras vart fjärde år. År 2019 budgeteras 500 tkr som 
avser hemsidan och år 2021 budgeteras 500 tkr 
för intranätet. 
 
E-arkiv, som är ett samprojekt med Fyrbodal, be-
räknas kosta sammanlagt 1 500 tkr för Väners-
borgs andel av investeringen. Det fördelas med 
700 tkr år 2019, 500 tkr år 2020 och 300 tkr år 
2021. 
 
Personalsystem budgeteras med 500 tkr år 2019 
för utveckling av systemen. Avtalet för personal 
och lönesystem (heroma) löper ut 2021.  
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

 
 

1. Verksamhetsbeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 
framgår av reglemente fastställt av kommunfull-
mäktige och omfattar arena- och fritidsverksam-
het, bibliotek, evenemang och evenemangsut-
veckling, fornvård, föreningsbidrag, konsthall, kul-
tur-, musik- och ungdomsverksamhet. Nämnden 
har också huvudmannaskap för Vänersborgs mu-
seum. 
 
1.1 Nyckeltal/jämförelsetal 
Bibliotek och kultur Budget Budget Bokslut

2019 2018 2017
Bibliotek
 - antal utlånade media 230 000 230 000 181 316
 - antal timmar öppet/vecka 90 94 88
Huvudbiblioteket
 - antal besökande 170 000 170 000 161 936
Konsthall
 - antal besökande 7 000 8 500 6 282
Vänersborgs museum
 - antal besökande 19 000 19 000 15 812  
 
Fritidsverksamhet Budget Budget Bokslut

2019 2018 2017
 - antal bidragsberättigade 
     idrottsföreningar 50 35 49
 - antal medlemmar 7-25 år 5 700 5 200 5 780
 - antal deltagartillfällen 20 500 20 500 18 717
 - antal deltagare i aktivitet 180 000 173 000 190 219  

Musikskola Budget Budget Bokslut
2019 2018 2017

Antal elever* 1 500 1 500 1 418
 - varav flickor i % 60 60 67
 - varav pojkar i % 40 40 33
Intäkter (tjänster), tkr 4 800 4 371 4 818
Antal besökare evenemang 24 000 24 000 23 133  
* Avser den frivilliga verksamheten. 
 
Öppen Budget Budget Bokslut
ungdomsverksamhet 2019 2018 2017
Öppet antal kvällar/år** 700 730 732
Antal besökare 38 000 38 000 36 596
 - varav flickor i % 40 40 33
 - varav pojkar i % 60 60 67  
** Avser det sammanslagna utfallet för alla enheter (fyra 
stycken år 2017). 
 

2. Förväntade resultat 
Nämnden redovisar sina förväntade resultat som 
ska bidra till att inriktningsmålen uppnås, sorte-
rade efter område.  
 
2.1 Område: Invånare  
 

Förväntade resultat:  
- Antalet flickor som deltar inom idrott och öp-

pen fritidsverksamhet ska öka med 2 % jämfört 
med 2018.  

- Antal deltagare i Musikskolans verksamhet ska 
öka med 3 % jämfört med 2018.  
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

- Antal invånare som är nöjda med verksam-
heten ska öka jämfört med 2018.  

- Antal invånare som är nöjda med utbudet ska 
öka jämfört med 2018.  

- Fler invånare ska kunna involveras i nämndens 
berednings- och beslutsprocesser. 

 
2.2 Område: Samhällsutveckling 

 

Förväntade resultat:  
- Nämndens verksamheter, utbud och evene-

mang ska i ökad grad synliggöras.  
- Avtal för centralt placerade och ändamålsen-

liga bibliotekslokaler ska tecknas senast 2019. 
 

2.3 Område: Ekonomi 
 

Förväntade resultat:  
- Ökad följsamhet mellan intäkter och kostna-

der. 
 
2.4 Område: Verksamhetsutveckling 
 

Förväntade resultat: 
- Fler anställda ska ta del av nämndens arbete. 
- Antalet anställda som upplever att deras kom-

petens och idéer tillvaratas och används på ett 
bra sätt ska öka.  

- Verksamheten ska vara tillgänglig och bedrivas 
i enlighet med diskrimineringslagens bestäm-
melser, så att alla invånare ges möjlighet att 
delta. 

 
2.5 Område: Medarbetare 
 

Förväntade resultat: 
- Antalet anställda som upplever att de har ork 

och energi kvar efter arbetsdagen ska öka. 
 

3. Ekonomiska resurser 
 
3.1 Driftbudget 
 
Anvisad budgetram  
I anvisningarna fastställdes kultur- och fritids-
nämndens budgetram 2019 till 104 005 tkr. Jäm-
fört med budget 2018 gjordes följande justeringar: 
Till kommunens sociala inkluderingspott omförde-
lades dels 0,5 % av nettobudgetramen, 548 tkr, 
dels nämndens andel av det sänkta statsbidraget, 
629 tkr. Inflationskompensationen ökade ramen 
med 682 tkr och höjt personalomkostnadspålägg 

med 308 tkr. Hyresbudgeten sänktes med 5 693 
tkr för anpassning till komponentredovisningen. 
Nämnden fick 230 tkr i ettårsanslag till bandy-VM 
2019.  
 
Kultur- och fritidsnämndens förslag:  
Kultur- och fritidsnämnden begär 1 010 tkr till 
ökande hyreskostnader.  
 
Nämnden konstaterar vidare att man idag bedri-
ver omfattande verksamhet i linje med vad som 
föreslås finansieras av den sociala inkluderingspot-
ten. Medlen bör därför stanna hos nämnden. Av 
den anledningen avstår nämnden från att äska de 
1 177 tkr som utgör sparbetinget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Då den sociala inkluderingspotten tas bort, återförs 
besparingen om 0,5 %, som gjordes i anvisning-
arna. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utö-
kas därmed med 548 tkr. Nämndens ram justeras 
ned med 881 tkr då internräntan sänks. Budgetra-
men tillförs 794 tkr för 2018 års lönerevision. Kom-
munfullmäktige fastställer kultur- och fritids-
nämndens budgetram 2019 till 104 466 tkr.  
 
Resultaträkning, mkr 
Resultaträkning Budget Budget Bokslut
Mkr 2019 2018 2017
Statsbidrag 5,3 5,2 8,5

Övriga intäkter 18,2 17,7 17,4
Summa intäkter 23,5 22,9 25,9
Personalkostnader 41,6 38,5 41,4
Omkostnader 84,8 91,5 92,4
Avskrivning/Internränta 1,5 1,4 1,2
Summa kostnader 128,0 131,4 135,0
Nettokostnader 104,5 108,5 109,1  
 
Budget per anslagsbindningsnivå, mkr 
Anslagsbindning Netto Intäkt Kostnad
Mkr 2019 2019 2019
Kultur- och fritidsnämnden 104,5 23,5 127,961  
Kultur och fritidsnämnden har en anslagsbindningsnivå 
men har i uppdrag att särredovisa verksamheterna i 
budget och uppföljningar. 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

3.2 Investeringsbudget 
 
Inventarier 
Investeringar avser främst arbetsmiljöåtgärder, in-
ventarier och maskiner. Finansiering av driftskost-
nader som följer planerade investeringar inom 
verksamheterna kräver omprioriteringar inom be-
fintlig budgetram. 
 
Fastighetsinvesteringar 
Planerade fastighetsinvesteringar avser framför-
allt Sportcentrum. Syftet med planerade investe-
ringar är i huvudsak att fastigheterna har ett stort 
behov av åtgärder för att kunna brukas. Finansie-
ring av kapitaltjänstkostnaderna kan inte rymmas 
inom nuvarande budgetram.  
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 

 
  

1. Verksamhetsbeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har kommunens 
uppdrag att arbeta för efterlevnad av de lagar 
och förordningar som rör miljö- och hälsoskydd, 
avlopp, livsmedel, tobak, strålskydd, animaliska 
biprodukter och naturvård. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens insatser styrs 
till stor del av inkommande ärenden såsom an-
mälningar, klagomål, ansökningar och remisser.  
I nämndens verksamhet ingår också deltagande i 
kommunens utvecklingsarbete och framtagande 
av översikt- och detaljplaner, program och andra 
övergripande dokument. Nämnden driver och 
deltar i olika projekt, ofta förvaltningsöverskri-
dande. 
 

2. Förväntade resultat 
Nedan följer de av kommunfullmäktige fast-
ställda inriktningsmålen, sorterade efter område. 
Nämnden redovisar sina förväntade resultat som 
ska bidra till att inriktningsmålen uppnås.  
 
2.1 Område: Invånare  
 

Förväntade resultat: 
- Antalet invånare som exponeras för skadligt 

UV-ljus och radon minskar. 
- Ökad tillgänglighet till natur för invånare och 

besökare. (anm. nationella friluftsmålen) 

- Fler privatpersoner är nöjda med den service 
de får av förvaltningen.  

 
2.2 Område: Samhällsutveckling 
 

Förväntade resultat: 
− Nöjdheten av service bland företagare ska 

uppgå till minst 75 %. 
 
2.3 Område: Ekonomi 
 

Förväntade resultat:  
− Genomloppstiden för ärenden förkortas ge-

nom effektiva interna samverkansprocesser. 
− Taxor för externfinansierad verksamhet är i 

balans och åtgärder vidtas för att nå ökad 
kostnadseffektivitet. 

 
2.4 Område: Verksamhetsutveckling 
 

Förväntade resultat:  
− Personalens kompetens ska öka utifrån behov.  
 
2.5 Område: Medarbetare 
 

Förväntade resultat: 
- Förvaltningens personalomsättning är låg och 

nya tjänster är eftertraktade. 
 

3. Verksamhetsförändring 
Nämndens taxor utgör inte tillräcklig kostnads-
täckning, vilket framkommit vid externrevision. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 

Nämnden kommer därför att föreslå en taxehöj-
ning inför 2019. De ökade intäkterna som höj-
ningen innebär ger möjlighet att hantera förvalt-
ningens ökade kostnader. 
 

4. Ekonomiska resurser 
 
Anvisad budgetram  
I anvisningarna fastställdes miljö- och hälso-
skyddsnämndens budgetram till 6 782 tkr. Jäm-
fört med budget 2018 gjordes följande juste-
ringar: Till kommunens sociala inkluderingspott 
omfördelades 0,5 % av nettobudgetramen, 
34 tkr. Inflationskompensationen minskade ra-
men med 17 tkr och höjt personalomkostnadspå-
lägg utökade ramen med 51 tkr.  
 
Miljö- och hälsoskyddnämndens förslag:  
Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetförslag 
ligger inom ram. Nämnden återkommer med för-
slag till indexhöjda taxor, vilket motsvarar kom-
mande kostnadsökningar.  
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Då den sociala inkluderingspotten tas bort, åter-
förs besparingen om 0,5 %, som gjordes i anvis-
ningarna. Miljö- och hälsoskyddsnämndens bud-
getram utökas därmed med 34 tkr. Budgetramen 
tillförs 345 tkr för 2018 års lönerevision. Kom-
munfullmäktige fastställer miljö- och hälso-
skyddsnämndens budgetram 2019 till 7 161 tkr. 
 
Resultaträkning, mkr 
Resultaträkning Budget Budget Bokslut
Mkr 2019 2018 2017
Statsbidrag 0,0 0,0 0,0

Övriga intäkter 3,0 3,0 2,4

Summa intäkter 3,0 3,0 2,4
Personalkostnader 8,8 8,5 7,9

Omkostnader 1,3 1,3 1,2

Avskrivningar/internränta 0,0 0,0 0,0

Summa kostnader 10,2 9,8 9,1
Nettokostnader 7,2 6,8 6,7
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Revisionen och Valnämnden 
  

 
 

Revisionen 
 

1. Verksamhetsbeskrivning 
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 
granska kommunstyrelsens och övriga nämnders 
verksamhet. Revisorerna ska pröva om verksam-
heten utövas på ett ändamålsenligt och från eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De ska 
granska om räkenskaperna är rättvisande och 
nämndernas kontroll är tillräcklig. De har i uppgift 
att följa om kommunstyrelsens och nämnders be-
slut överensstämmer med för verksamheten gäl-
lande bestämmelser.  
 

2. Ekonomiska resurser 
Anvisad budgetram 
I anvisningarna fastställdes revisionens bud-
getram till 1 220 tkr. Jämfört med budget 2018 
har följande justeringar gjorts: Till kommunens 
sociala inkluderingspott omfördelas 0,5 % av net-
tobudgetramen, 6 tkr. Inflationskompensationen 
ökade ramen med 8 tkr.  
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Eftersom den sociala inkluderingspotten tas bort, 
återförs besparingen om 0,5 %, som gjordes i an-
visningarna. Revisionens budgetram utökas där-
med med 6 tkr. Budgetramen tillförs 14 tkr för 
2018 års lönerevision. Kommunfullmäktige fast-
ställer revisionens budgetram 2019 till 1 240 tkr.  
 

Resultaträkning revisionen, mkr 
Resultaträkning Budget Budget Bokslut
Mkr 2019 2018 2017
Personalkostnader 0,5 0,5 0,4
Omkostnader 0,8 0,8 0,7
Summa kostnader 1,2 1,2 1,0
Nettokostnader 1,2 1,2 1,0  

Valnämnden 
 

1. Verksamhetsbeskrivning 
Valnämnden har tre ledamöter (och tre ersät-
tare). Nämnden svarar för genomförandet av all-
männa val. 
 

2. Ekonomiska resurser 
Anvisad budgetram  
I anvisningarna fastställdes valnämndens bud-
getram 2019 till 610 tkr. Jämfört med budget 
2018 gjordes följande justeringar: Till kommu-
nens sociala inkluderingspott omfördelades 0,5 % 
av nettobudgetramen, 3 tkr. Valnämnden behål-
ler extratillskottet om 145 tkr, då även 2019 är 
ett valår. 

Kommunfullmäktiges beslut: 
Eftersom den sociala inkluderingspotten tas bort, 
återförs besparingen om 0,5 %, som gjordes i an-
visningarna. Valnämndens budgetram utökas där-
med med 3 tkr. Budgetramen tillförs 15 tkr för 
2018 års lönerevision. Kommunfullmäktige fast-
ställer valnämndens budgetram 2019 till 628 tkr.  
 
Resultaträkning valnämnden, mkr 
Resultaträkning Budget Budget Bokslut
Mkr 2019 2018 2017
Personalkostnader 0,6 0,6 0,3
Omkostnader 0,0 0,0 0,0
Summa kostnader 0,6 0,6 0,3
Nettokostnader 0,6 0,6 0,3  
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Verksamhetsbeskrivning 
 
Samhällsbyggnadsnämnden, är kommunens tek-
niska förvaltning, och består av gatuenhet, fastig-
hetsenhet, enhet för projektering och utförande 
av anläggningsarbeten, va-verk samt renhåll-
ningsverk. Förutom detta finns intern service, 
måltidsproduktion till skolor, förskolor och social-
förvaltningens boenden. Vidare handhas lokal-
vård, tryckeri, verksamhetsvaktmästeri, recept-
ion, konferensservice och bilpool. 
 
Jämförelsetal 
Fastigheter och Kost och service Budget Budget Bokslut

2019 2018 2017
Verksamhetsfastigheter
Skolor och förskolor, yta kvm 99 979 98 116 102 603
Omsorgsfastigheter, yta kvm 20 160 19 528 16 239
Övriga, yta kvm 82 356 82 356 88 221
Fastighetsunderhåll kr/kvm 100 242 195
Kost och service
Måltider antal 1000-tal portioner/år 1 379 1 377 1 419
Städyta kvm per dag 80 000 70 000 99 000  
 

2. Förväntade resultat 
Nedan följer de av kommunfullmäktige fastställda 
inriktningsmålen, sorterade efter område. Nämn-
den redovisar sina förväntade resultat som ska bi-
dra till att inriktningsmålen uppnås. 
 
2.1. Område: Invånare 
Förväntat resultat: 
 

- Bättre resultat i mätningen ”Nöjd Region-in-
dex – Trygghet” jämfört med de föregående 
åren (Senaste notering 2017: värde 48 av 100)  

- Av den totala andelen livsmedelsköp utgör an-
delen ekologiska livsmedel 33 % eller mer 

- Bättre placering i rankingen ”Håll Sverige 
Rent” jämfört med de föregående åren (Sen-
aste notering 2017: placering 10 av 290) 

- Ökad tillgänglighet till våra naturmiljöer 
- Förbättrad information om rekreationsstråken 
- Utökat samarbete med andra förvaltningar 

och nämnder vid medverkan i evenemang i 
kommunen  

Del II - 17 

46



Samhällsbyggnadsnämnden 
 

- Utökad möjlighet för invånarna till personliga 
möten med samhällsbyggnadsförvaltningen 

- Minskat fossilt koldioxidutsläpp från kommu-
nens fordonspark, jämfört med tidigare år, i 
linje med regeringens initiativ ”Fossilfritt Sve-
rige”. Syftet är att kommunen ska ha en helt 
”fossilfri” fordonspark år 2030 

- Deltagande i kommunala evenemang för att 
upprätthålla en öppen dialog med  
invånarna 

- Föreningar, företag och invånare bjuds aktivt 
in för dialog med samhällsbyggnadsförvalt-
ningen  
 

2.2 Område: Samhällsutveckling 
 

Förväntade resultat:  
- Förbättrade pendlingsmöjligheter underlättas 

av samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Förbättrad stadskärna i centrum samt i de 

större tätorterna 
- Ökning av offentliga mötesplatser som samlar 

olika aktiviteter på ett ställe  
- Utökat markinnehav för att möjliggöra och un-

derlätta för etableringar i kommunen 
- Bättre placering i Svenskt Näringsliv ranking 

"Företagsklimat” avseende frågan "Tjänste-
männens attityder till företagande" jämfört 
med de föregående åren (Senaste notering 
2017: placering 157 av 290) 

 
2.3  Område: Ekonomi 
 

Förväntade resultat: 
- Fortlöpande utveckling av arbetssätt och ar-

betsformer för att uppnå effektivitet 
- Verka för att lokalplaneringsprocessen följs 
- Fastigheter, gator och ledningsnät, samt andra 

inom förvaltningen berörda tillgångar, förval-
tas på ett långsiktigt ekonomiskt optimalt sätt 

- Effektiv samverkan i förvaltnings- och nämnd-
övergripande processer 

 
2.4 Område: Verksamhetsutveckling 
 

Förväntade resultat:  
- Ökande samverkan över förvaltningsgränser 

så att medarbetarna får en större förståelse 
för förvaltningens roll i kommunen  

- Förhållandet mellan medarbetarna inom för-
valtningen präglas av gott bemötande 

- Förvaltningen bidrar till social inkludering 
 

2.5 Område: Medarbetare 
 

Förväntade resultat:  
- Förvaltningen är en god ambassadör  
- Förbättrad arbetsmiljö för att minska sjuktalen 

bland medarbetare 
 
 

3. Ekonomiska resurser 
 
3.1 Driftbudget 
 

Anvisad budgetram  
I anvisningarna fastställdes samhällsbyggnads-
nämndens budgetram 2019 till 72 083 tkr. Jäm-
fört med budget 2018 gjordes följande juste-
ringar: Till kommunens sociala inkluderingspott 
omfördelades dels 0,5 % av nettobudgetramen, 
389 tkr, dels nämndens andel av det sänkta stats-
bidraget, 180 tkr. Inflationskompensationen 
ökade ramen med 245 tkr och höjt personalom-
kostnadspålägg med 362 tkr. Hyresbudgeten 
sänktes med 1 708 tkr och budgeten för gator 
med 4 000 tkr för anpassning till komponentredo-
visningen. Under 2018 hade nämnden 2 000 tkr i 
ett tillfälligt anslag för underhåll av broar som tas 
bort i budget 2019. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag: 
Samhällsbyggnadsnämnden begär 600 tkr för 
ökade kapital- och övriga driftkostnader för 
gator/vägar inom Holmängs hage. Nämnden 
föreslår justerade taxor. VA-taxans brukningsavgift 
höjs med 2 % och anläggningsavgift med 5 %. 
Avfallstaxans brukningsavgift höjs med 8 %.  
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Då den sociala inkluderingspotten tas bort, åter-
förs besparingen om 0,5 %, som gjordes i anvis-
ningarna. Samhällsbyggnadsnämndens bud-
getram utökas därmed med 389 tkr. Nämndens 
ram justeras ned med 618 tkr då internräntan 
sänks. Budgetramen tillförs 1 487 tkr för 2018 års 
lönerevision. Förslagen till justerad VA-taxa och 
avfallstaxa beslutas om i separata ärenden av 
kommunfullmäktige.  
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Kommunfullmäktige fastställer samhällsbygg-
nadsnämndens budgetram 2019 till 73 341 tkr.  
 
Skattefinansierad verksamhet 
Resultaträkning Budget Budget Bokslut 
Mkr 2019 2018 2017
Statsbidrag 3,6 3,6 4,7
Övriga intäkter 318,4 335,8 340,3
Summa intäkter 322,0 339,4 345,0
Personalkostnader 133,4 131,8 134,3
Omkostnader 179,3 203,2 211,3
Ränta 17,7 20,6 20,5
Avskrivningar 64,9 64,5 64,3
Summa kostnader 395,2 420,1 430,4
Nettokostnader 73,3 80,7 85,4  
 
Taxefinansierad verksamhet Renhållningsverk 
Resultaträkning Budget Budget Bokslut 
Mkr 2019 2018 2017
Summa intäkter 29,8 27,6 29,0
Personalkostnader 10,5 11,3 9,5
Omkostnader 17,1 14,3 17,7
Ränta 0,2 0,2 0,2
Avskrivningar 2,0 1,8 2,0
Summa kostnader 29,8 27,6 29,4
Nettokostnader 0,0 0,0 0,4
 
Taxefinansierad verksamhet VA-verk 
Resultaträkning Budget Budget Bokslut 
Mkr 2019 2018 2017
Summa intäkter 54,6 53,5 53,0
Personalkostnader 11,4 11,2 11,2
Omkostnader 28,0 27,4 29,3
Ränta 4,6 4,5 3,8
Avskrivningar 10,6 10,4 10,7
Summa kostnader 54,6 53,5 55,0
Nettokostnader 0,0 0,0 1,9
 

Budget per anslagsbindningsnivå, mkr 
Anslagsbindning Netto Intäkt Kostnad
Mkr 2019 2019 2019
Nämnd och administration

Gator och vägar/park/tekniska

Fastighetsenhet

Kost-/serviceenheter

S:a skattefinansierad verks 73,3 0,0 0,0
Renhållningsverk 0,0 29,8 29,8

VA-verksamhet 0,0 54,6 54,6

S:a taxefinansierad verks 0,0 84,4 84,4
Summa 73,3  
Nämnderna har att återkomma, i samband med 
fastställande av verksamhetsplan 2019, med för-
delad budget per anslagsbindningsnivå. Kommun-
styrelsen fastställer den slutliga fördelningen.  
 
3.2. Investeringsbudget 
 
Förslag utöver ram: 
I 2019 års investeringsbudget återfinns under ga-
tor/vägar 21,0 mkr avseende trafiklänk Öxnered-
Onsjö. I årets budget finns 17,0 mkr för år 2019. 
Vägen anses nödvändig med tanke på framtida 
byggnation på Skaven/Öxnered. Förutom ovan-
nämnda 21,0 mkr finns i exploateringsbudgeten 
upptaget 8,0 mkr som avser denna väg, under ru-
briken Skaven/Öxnered år 2019. 
 
I planen för 2020 samt 2021 begärs broinveste-
ringar till ett belopp av 25,0 mkr per år. I enlighet 
med utredningen om brister, åtgärder och kost-
nader för Gropbron och Dalbobron, utförd av 
WSP Bro & Vattenbyggnad (Dnr. SBN 2013/268). 
Utredningen säger att kantbalkarna på 
Dalbobrons södra sida bör bytas senast 2020. 
Norra sidan kan göras två år senare eller som 
allra senast fem år efter den första sidan. Med 
tanke på upphandling och etableringskostnader 
vore det fördelaktigt att göra arbetena i en följd. 
 
Inom VA-verket finns 15,0 mkr upptaget för Rör-
viks vattenverk i 2019 års investeringsbudget. Det 
är en ökning med 5,0 mkr jämfört med planen. 
Till kretsloppsparken budgeteras 17,0 mkr år 
2019. Det är en ökning med 7 mkr jämfört med 
planen. Bullerdämpande åtgärder måste vidtas. 
Det innebär att gatan utanför parken behöver 

Del II - 19 

48



Samhällsbyggnadsnämnden 
 

byggas om med tanke på den infart som skall fin-
nas mot parken. Kompletterande markköp be-
hövs. Kostnaderna för byggnaderna inom områ-
det är högre.  

VA-saneringar enligt ”Blåplan” anges till 16,0 mkr 
år 2019 jämfört med planens 8,0 mkr. Syftet med 
ökningen är att hålla nere akuta skador som be-
lastar driftbudgeten. Detta är under förutsättning 
att brukningsavgiften får höjas med 2 %. 

Fastighetsinvesteringarna under samhällsbygg-
nadsförvaltningen är för år 2020 högre än angi-
ven ram, 36,0 mkr. Detta hänger samman med 
byggnation av skolor/förskolor. Även skolbyggna-
derna är utöver ram beroende på stora belopp på 
Öxnereds skola och Holmängens skola. 

Beslutade fastighetsinvesteringar framgår i Del III 
på sidan 6 och framåt. 
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1. Verksamhetsbeskrivning  
 
Socialförvaltningen är indelad i sex avdelningar 
och leds av en förvaltningschef samt sex verksam-
hetschefer. Förvaltningen arbetar på uppdrag åt 
socialnämnden och har att förhålla sig till flertalet 
lagrum, t.ex. socialtjänstlagen (SoL), lagen om 
vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare 
(LVM), lagen om stöd och service till vissa funkt-
ionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL).  
 
Socialförvaltningen prognosticerar ett kraftigt un-
derskott för 2018 på grund av stor ökning av ex-
terna placeringar för barn och unga inom Individ- 
och familjeomsorgen. Personlig assistans, externa 
placeringar inom omsorg- om funktionshindrade, 
LSS och socialpsykiatri vuxna, samt ungdomar 
som väljer att gå i skola på annan ort där omsorg- 
om funktionshindrade bekostar boendet, bidrar 
också till underskottet. Avancerad omsorg och 
sjukvård (ventilator) inom hemtjänst, hemsjuk-
vård, personlig assistans samt särskilt boende 
med inriktning äldre överskrider också budget. 
 
Insatserna styrs av myndighetsbeslut utifrån de 
lagar som förvaltningen har att förhålla sig till gäl-

lande enskilda individers bedömda och beslutade 
behov. 
 
Behoven utifrån ovanstående beskrivning be-
döms vara så omfattande och kostsamma att det 
inte är realistiskt att nämnden ska klara behoven 
inom nuvarande budgetram utan konsekvenser 
som följd. Socialförvaltningen gör utifrån detta 
bedömningen att socialnämnden behöver möjlig-
göras stärkt budgetram för 2019 för att klara 
kommuninvånarnas behov av lagstyrda insatser. 
 
För att matcha förändrade behov hos kommunin-
vånarna inom äldreomsorgen, för att möjliggöra 
fler platser inom boende LSS och socialpsykiatri, 
samt för att beskriva behovet av och möjliggöra 
boende för målgrupper inom individ- och familje-
omsorgen respektive arbete, sysselsättning och 
integration har förvaltningen reviderat boende-
planen. Den har antagits av socialnämnden 2017-
11-23 och kommunfullmäktige 2018-01-31. Uti-
från beslutad boendeplan, möjliggörs drift av nya 
äldreboendet Niklasbergsvägen 1 inom ram 2019 
(cirka 31,0 mkr). Dessutom kan budgetramen för 
verksamhetsinriktningar inom hemtjänst, hem-
sjukvård och dag- verksamhet stärkas med sam-
manlagt cirka 15,0 mkr utifrån avvecklingen av 
servicehusen Pionen och Ringhem. 
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Förändringar i boendeplanen möjliggör också 
drift inom ram avseende nytt korttidsboende för 
barn och unga samt drift av nytt LSS-boende 
(2019) i tidigare Tärnans äldreboende. Föränd-
ringarna i boendeplanen har gett ett minskat be-
hov av nybyggnation och investeringar då omdis-
position gjorts inom befintligt lokalbestånd. Möj-
ligheten att låta personer flytta hem ökar genom 
att boendeplatser inom socialpsykiatrin och LSS 
vuxna byggs ut i Vänersborg. Antalet köpta plat-
ser för dessa verksamheter minskar. Förändring-
arna har också lett till att det kommunala bo-
stadsbolaget startat upp trygghetsboende, som 
varit en efterfrågad boendeform. 

Dessa verksamhetsförändringar kan, förutom att 
vara en anpassning till målgruppers nuvarande 
och prognosticerade kommande behov, ses som 
en ramanpassning. Det möjliggör drift av nya 
verksamheter för målgrupperna inom ram, samt 
förstärkning av budget som idag är underfinansi-
erad.  

Behoven som kvarstår gällande drift av nya boen-
den 2019, och som inte ryms inom ram, är kvar-
stående del av helårsdrift för nytt serviceboende 
LSS 3,0 mkr (Konvaljen/Idrottsgatan), Storegårds-
vägens socialpsykiatriska boende 5,5 mkr samt till 
utslussningsboende för ensamkommande ungdo-
mar/unga vuxna 1,0 mkr. 

Förvaltningen bedömer vidare att ramtilldelning 
behövs för externa placeringar av barn/unga 
inom individ- och familjeomsorgen 25,0 mkr, för 
boende för barn inom LSS som väljer att gå i skola 
på annan ort 7,0 mkr, för avancerad vård och om-
sorg med 8,2 mkr för hemsjukvård samt 2,8 mkr 
för särskilt boende. 

Förvaltningens förslag om en ramökning på 
52 500 tkr avser 3 000 tkr till resterande 
driftsbudget för serviceboende LSS Idrottsgatan 7 
(Konvaljen), 5 500 tkr för socialpsykiatriskt 
boende Storegårdsvägen, 7 000 tkr till 
boendestöd LSS för ungdomar som studerar på 
annan ort, 8 200 tkr för hemsjukvårdsvården 
utifrån avancerad sjukvård, 2 800 till särskilt 
boende äldre för avancerad sjukvård, 25 000 tkr 
till placeringar av barn och unga, 1 000 tkr till 
träningsboende för ensamkommande ungdomar.  

Nyckeltal/jämförelsetal 
Äldreomsorg Budget Budget Bokslut

2019 2018 2017
Äldreboende platser 1) 412 432 422
Korttidsplatser 2) 36 36 36
Hemtjänst timmar 3) 216 000 206 000 218 928
Antal besökande dagverksamhe 9 500 7 300 8 949
Medicinskt färdigbehandlade 1 300 1 300 1 234
Antal vårddagar med betalansva 310 310 671   
 
Hem för vård och boende (HVB) Budget Budget Bokslut

2019 2018 2017
Antal vårddagar, barn 0-21 år 2 700 2 700 7 321
Antal vårddagar, vuxna 2 500 2 500 2 276
Antal vårddagar, familjehem 21 000 21 000 33 216
 
Omsorg om funktionshindrade Budget Budget Bokslut

2019 2018 2017
Antal boendebeslut enl LSS 165 165 158
Antal boendebeslut enl SoL 40 38 38
Antal boendestödsbeslut enl So 90 85 88
Antal tillgängliga bostäder 189 179 169
Köpta externa platser 15 13 19
Personer med personlig 
  assistans, SFB 56 56 52
Personer med personlig 
  assistans, LSS 20 18 20
Antal beslut daglig 
 verksamhet, LSS 150 150 145   
 
Individ- och familjeomsorg Budget Budget Bokslut

2019 2018 2017
Försörjningsstöd
Antal bidragshushåll 750 750 730
Försörjningsstöd, Mkr netto 32 32 32
Flyktingverksamhet
Antal mottagna flyktingar 300 450 244
Antal mottagna ensamkom-
   mande barn och ungdomar 10 10 27   
 
Arbetsmarknadsavdelningen Budget Budget Bokslut

2019 2018 2017
Antal anvisade personer 1 600 1 650 1 641   
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2. Förväntade resultat  
 
2.1 Område Invånare 
 

Förväntade resultat: 
- Kvalitén på nämndens verksamhet ska vara 

minst rikssnitt i nationella jämförelser. 
- Andel hushåll som når egen försörjning ökar. 

 
2.2 Område Samhällsutveckling 
 

Förväntade resultat: 
- Boendebehov för särskilt boende ska tillgodo-

ses inom skälig tid. 30 dagar för äldreboende 
och 180 dagar inom omsorgen för LSS-boende. 
 

2.3 Område Ekonomi 
 

Förväntade resultat: 
- God ekonomisk hushållning inom givna resur-

ser genom effektivare och tätare uppföljningar 
av verksamhet, budget och personal. 

 
2.5 Område Medarbetare 
 

Förväntade resultat: 
- Sänka sjukfrånvaron till max 8 % per år per av-

delning.  
- Fler medarbetare upplever ett hållbart arbets-

liv. 
 
 

3. Ekonomiska resurser 
 
3.1 Driftbudget 
 
Anvisad budgetram  
I anvisningarna fastställdes socialnämndens bud-
getram 2019 till 930 534 tkr. Jämfört med budget 
2018 gjordes följande justeringar: Till kommu-
nens sociala inkluderingspott omfördelades dels 
0,5 % av nettobudgetramen, 4 677 tkr, dels 
nämndens andel av det sänkta statsbidraget, 
4 404 tkr. Inflationskompensationen ökade ra-
men med 671 tkr och höjt personalomkost-
nadspålägg med 5 519 tkr. Hyresbudgeten sänk-
tes med 2 033 tkr för anpassning till komponent-
redovisningen.  
 

Socialnämndens förslag:  
Socialnämnden begär 36 500 tkr i utökad 
budgetram.  
 
Socialnämnden föreslår att de medel om 
9 081 tkr som är tänkt att nämnden ska lämna 
ifrån sig till kommunstyrlesen för den sociala 
inkluderingspotten bör stanna kvar inom 
nämnden för att fortsatt bedriva verksamhet 
inom arbetsmarknadsenheten. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Då den sociala inkluderingspotten tas bort, åter-
förs besparingen om 0,5 %, som gjordes i anvis-
ningarna. Socialnämndens budgetram utökas där-
med med 4 677 tkr. Avdelningen arbete, syssel-
sättning och integration tillförs 1 000 tkr tillfälligt 
för att skapa 100 nya jobb för personer som lever 
i utanförskap. Nämndens ram justeras ned med 
561 tkr då internräntan sänks. Budgetramen till-
förs 26 494 tkr för 2018 års lönerevision. Kom-
munfullmäktige fastställer socialnämndens 
budgetram 2019 till 962 144 tkr.  
 
Resultaträkning, mkr 
Resultaträkning Budget Budget Bokslut
mkr 2019 2018 2017
Statsbidrag 109,8 109,8 179,2
Övriga intäkter 248,4 245,2 246,7
Summa intäkter 358,2 355,0 425,9
Personalkostnader 913,4 892,3 896,4
Omkostnader 402,7 400,3 459,6
Ränta 0,3 0,3 0,4
Avskrivningar 4,0 4,0 3,8
Summa kostnader 1 320,3 1 296,9 1 360,2
Nettokostnader 962,1 941,9 934,3
 
Budget per anslagsbindningsnivå, mkr 
Anslagsbindning Netto Intäkt Kostnad
mkr 2019 2019 2019
Nämnd och administration
Äldreomsorg
Individ- och familjeomsorg
Omsorg om 
  funktionshindrade
Arbetsmarknads
  avdelning

Summa 962,1 0,0 0,0
Nämnderna har att återkomma, i samband med 
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fastställande av verksamhetsplan 2019, med för-
delad budget per anslagsbindningsnivå. Kommun-
styrelsen fastställer den slutliga fördelningen.  
 
3.2 Investeringsbudget 
 
Inventarier  
Socialnämnden har behov av ny- och återinveste-
ringar av möbler, hjälpmedel m.m. Ökade drifts-
kostnader täcks inom ram. 
 
Fastighetsinvesteringar 
Socialnämnden har behov av investeringar i fyra 
boendemoduler under planperioden. En modul 
behövs inom individ- och familjeomsorgen och 
ska användas som lågtröskelboende för personer 
med missbruksproblematik. Inom omsorg om 
funktionshindrade behövs det tre boendemodu-
ler som ska användas av personer med personlig-
hetsstörningar eller andra funktionsnedsättningar 
som har svårt att bo ihop med andra personer. 
Gemensamt för dessa investeringar är att drifts-
kostnaderna täcks inom ram.  
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1. Verksamhetsbeskrivning 
Överförmyndarnämnden är en kommunal till-
synsmyndighet som utövar tillsyn över förmyn-
dare, gode män och förvaltare. Nämnden ska 
motverka rättsförluster för de svagaste i sam-
hället, d.v.s. underåriga (barn under 18 år), samt 
de som på grund av sjukdom, psykisk störning el-
ler liknande har en god man eller förvaltare för-
ordnad för sig.  
 
Överförmyndarnämndens verksamhet styrs av en 
mängd lagar och bestämmelser. De viktigaste be-
stämmelserna om hur tillsynen ska utövas finns i 
föräldrabalken, förmynderskapsförordningen, 
äktenskapsbalken, ärvdabalken, lag om verkan av 
avtal som slutits under påverkan av psykisk stör-
ning och lag om god man för ensamkommande 
barn. Staten genom Länsstyrelsen har till uppgift 
att utöva tillsyn över överförmyndarnämndens 
verksamhet.  
 

2. Förväntade resultat 
Nedan följer de av kommunfullmäktige fast-
ställda inriktningsmålen, sorterade efter område. 
Nämnden redovisar sina förväntade resultat som 
ska bidra till att inriktningsmålen uppnås.  
 

2.1 Område: Invånare  
 

Förväntade resultat:  
− Rättssäkerheten och effektiviteten i tillsyns-

verksamheten ska öka 
− Information till och kommunikation med gode 

män/förvaltare ska förbättras 
 
2.2 Område: Verksamhetsutveckling 
Förväntade resultat:  
− Sårbarheten i verksamheten ska minska 

 
3. Ekonomiska resurser 
 
Anvisad budgetram  
I anvisningarna fastställdes överförmyndarnämn-
dens budgetram 2019 till 5 070 tkr. Jämfört med 
budget 2018 gjordes följande justeringar: Till 
kommunens sociala inkluderingspott omfördela-
des 0,5 % av nettobudgetramen, 25 tkr. Inflat-
ionskompensationen ökade ramen med 7 tkr och 
höjt personalomkostnadspålägg med 33 tkr. Un-
der 2018 hade nämnden ett tillfälligt anslag om 
1 100 tkr som tas bort i budget 2019. 
 
Överförmyndarnämndens förslag:  
I beräkningen för kostnaden av arvoden finns en 
osäkerhetsfaktor främst vad gäller arvodeskost-
nader i ärenden för ensamkommande barn. Be-
räkningen grundar sig på att inflyttningen till 

 
Del II - 25 

54



Överförmyndarnämnden 
 

kommunen ligger på samma nivå som nu, att 
godmanskap avslutas och att en särskild förord-
nad vårdnadshavare tillsätts för de barn som fort-
farande är under överförmyndarens ansvar. 
 
Vid tillfällig flytt under 2017 höjdes hyreskostna-
derna med närmare 300 tkr. Om denna höjning 
ska täckas inom given budget kan konsekven-
serna bli neddragning av personal. Verksamheten 
bedrivs nu med 4,2 årsarbetare samt ledning. 
Årsarbetstiden har alltså minskat med 0,3 
årsarbetare jämfört med budget 2018. 
Bedömningen är att detta är vad som krävs för 
att kunna driva en verksamhet som lever upp till 
de krav som lagstiftningen ställer. 
 
För att även fortsättningsvis upprätthålla lagens 
krav på verksamheten- både utifrån föräldrabal-
ken, arbetsmiljölagstiftningen, kommunallagen 
och andra lagstiftningar – och inte uttömma per-
sonalens resurser måste befintlig personalstyrka 
bibehållas. Överförmyndarnämnden begär därför 
ett tillskott för att täcka de ökade omkostna-
derna. 
 
Överförmyndarnämnden begär 300 tkr i utökad 
budgetram för ökade omkostnader.  
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Då den sociala inkluderingspotten tas bort, åter-
förs besparingen om 0,5 %, som gjordes i anvis-
ningarna. Överförmyndarnämndens budgetram 
utökas därmed med 25 tkr. Nämndens ram juste-
ras ned med 1 tkr då internräntan sänks. Bud-
getramen tillförs 100 tkr för 2018 års lönerevision. 
Kommunfullmäktige fastställer överförmyndar-
nämndens budgetram 2019 till 5 194 tkr. 
 
 

Resultaträkning, mkr 
Resultaträkning Budget Budget Bokslut
Mkr 2019 2018 2017
Statsbidrag 0,2 0,2 3,3

Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0

Summa intäkter 0,2 0,2 3,3
Personalkostnader 4,8 5,5 7,4

Omkostnader 0,6 0,9 0,8

Summa kostnader 5,4 6,4 8,2
Nettokostnader 5,2 6,2 4,9
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Investerings- och exploateringsplan 
2019-2021 

 
1.  Investerings- och exploate-
ringsbudget 2019-2021  
 

I Del III redovisas kommunfullmäktiges beslut om 
investerings- och exploateringsbudget 2019-2021. 
Sammanlagt planerar kommunen att investera för 
1 114 mkr under perioden. Det är en väldigt hög 
ambitionsnivå. Investeringarna är fördelade per 
nämnd, per år och per projekt. Exploateringsbud-
geten sträcker sig också över tre år och redovisas 
per projekt på sidan 5.  
 
Investeringar för tågstopp i Brålanda ska priorite-
ras då statliga och regionala beslut är på plats. 
 

2. Fastighetsinvesteringar 
Investeringsbudgeten 2019-2021 innehåller fastig-
hetsinvesteringar för 696 mkr, varav 391 mkr till 
förskolor och skolor, 126 mkr till framtida kök, 
58 mkr till idrottsanläggningar och 4 mkr till sär-
skilda boenden. Det blir ett snitt på 232 mkr per år 
med tyngdpunkt på 2019 då det budgeteras 
286 mkr. Det är mycket höga nivåer. 
 
Budgeten för fastighetsinvesteringar redovisas un-
der samhällsbyggnadsnämnden på sidan 6. Det är 
samhällsbyggnadsnämnden som äger och hyr ut 
kommunens fastigheter till övriga nämnder. Fas-
tighetsprojekten är uppdelade per förhyrande 
nämnd.  
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Investerings- och exploateringsplan 
2019-2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning, mkr 2019 2020 2021 S:a 
TOTALT KOMMUNEN 397,6 380,1 336,4 1 114,1

Total snittutgift, netto under perioden 2019 - 2021: 371,4 mkr

Fördelning per nämnd, mkr 2019 2020 2021 S:a 
Barn- och utbildningsnämnden 5,2 5,2 5,2 15,6

Byggnadsnämnden 0,5 0,5 0,5 1,5

Kommunstyrelsen 3,3 2,1 2,4 7,8

Kultur- och fritidsnämnden 1,1 1,1 1,1 3,3

Socialnämnden 8,3 6,3 6,3 20,9

Samhällsbyggnadsnämnden 379,2 364,9 320,9 1 065,0
 - Gata/park 13,0 35,3 36,0 84,3
 - Fastigheter 285,5 237,0 173,8 696,3
 - VA 49,4 34,0 49,0 132,4
 - Renhållning 12,6 2,6 2,6 17,8
 - Övrigt 3,0 2,5 2,0 7,5
 - Exploateringsbudget 15,7 53,5 57,5 126,7
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Investerings- och exploateringsplan 
2019-2021 

 

 
 

Nämnd/Projekt, mkr 2019 2020 2021 S:a 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Inventarier förskola och grundskola 5,2 5,2 5,2 15,6
S:a Utgifter inventarier 5,2 5,2 5,2 15,6

BYGGNADSNÄMNDEN
Inventarier 0,5 0,5 0,5 1,5
S:a Utgifter inventarier 0,5 0,5 0,5 1,5

KOMMUNSTYRELSEN
Datanät 1,0 1,0 1,0 3,0
Inventarier 0,6 0,6 0,6 1,8
Hemsida/Intranät 0,5 0,5 1,0
E-arkiv 0,7 0,5 0,3 1,5
Ekonomisystem 0,0
Personalsystem 0,5 0,5
S:a Utgifter inventarier 3,3 2,1 2,4 7,8

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Inventarier 0,6 0,6 0,6 1,8
Arena och fritid inventarier 0,5 0,5 0,5 1,5
S:a Utgifter inventarier 1,1 1,1 1,1 3,3

SOCIALNÄMNDEN
Administration 0,5 0,5 0,5 1,5
Äldreomsorg 6,5 4,5 4,5 15,5
Individ- och familjeomsorg 0,5 0,5 0,5 1,5
Omsorg om funktionshindrade 0,5 0,5 0,5 1,5
Arbete, sysselsättning och integration 0,3 0,3 0,3 0,9
S:a Utgifter inventarier 8,3 6,3 6,3 20,9
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Investerings- och exploateringsplan 
2019-2021 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Verksamhet/Projekt, mkr 2019 2020 2021 S:a 

Gator och vägar
Ombyggnad/utökning av p-platser, centrum 0,5 0,5
Belysningsprojekt 1,0 1,0 2,0
Gatuarbete i samband med va-sanering 1,0 1,0 1,0 3,0
Toppbeläggning va-sanering 0,5 0,5 0,5 1,5
Diverse trafikåtgärder 2,0 1,0 1,0 4,0
Utredning/förprojektering 0,5 0,5 0,5 1,5
Beläggning/underhåll f.d. drift (komponentredovisning) 4,0 4,0 4,0 12,0
Brounderhåll                                            25,0 25,0 50,0
S:a Utgifter 9,5 33,0 32,0 74,5

Kollektivtrafikåtgärder
Bhpl. Nya vägen 0,8 0,8
Bhpl. Öxnereds v.-Blåsut kyrka 0,4 0,4
Bhpl. Storegårdsv. vid Lindvägen 0,5 0,5
S:a Utgifter 0,8 0,4 0,5 1,7

Cykelbefrämjande åtgärder
Upprustning Gropbron-Elisabeths promenad 1,3 1,3
Upprustning Östra vägen Regementsg.-A F Carlsson g. 0,4 0,4
Gc-passage Torpa vid Hemköp 0,5 0,5
Gc-väg mellan Östra  vägen och Marierovägen 2,5 2,5
S:a Utgifter 1,3 0,9 2,5 4,7

Parkverksamhet
Grönytor, lekplatser, parker m.m. 1,4 1,0 1,0 3,4
S:a Utgifter 1,4 1,0 1,0 3,4

VA-verksamhet
Blåplan, Vänersnäs 15,0 15,0 30,0 60,0
Rörviks vattenverk 15,0 15,0
Nödvattentank 0,4 0,4
Ombyggn. på vatten o avloppssverken 3,0 3,0 3,0 9,0
Saneringar enligt blåplan 16,0 16,0 16,0 48,0
S:a Utgifter 49,4 34,0 49,0 132,4

Renhållningsverket
Utrustning och inventarier 1,0 1,0 1,0 3,0
Fordon/maskiner 1,6 1,6 1,6 4,8
Kretsloppspark 10,0 10,0
S:a Utgifter 12,6 2,6 2,6 17,8
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Investerings- och exploateringsplan 
2019-2021 

 

 

fortsättning SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Verksamhet/Projekt, mkr 2019 2020 2021 S:a 
Gatuenheten/Tekniska
Fordon och maskiner gatuenh/Tekn. 1,6 1,6 1,6 4,8
S:a Utgifter 1,6 1,6 1,6 4,8

Kostenheten
Köksutrustning/kontorsmöbler 1,0 0,5 1,5
S:a Utgifter 1,0 0,5 0,0 1,5

Serviceenheten
Maskiner, inventarier cafeterian 0,4 0,4 0,4 1,2
S:a Utgifter 0,4 0,4 0,4 1,2

Exploateringsbudget

Verksamhet/Projekt, mkr 2019 2020 2021 S:a 

Holmängen gata etapp 2 14,0 14,0
Holmängen VA etapp 2 6,0 6,0
Holmängen gångtunnel under järnvägen 1,5 0,5 12,5 14,5
Mariedal Östra VA 5,0 5,0 10,0
Mariedal Östra gata 5,0 5,0 10,0
Källeberg, detaljplan 0,2 0,2
Öxnered/Skaven, gata 2,0 9,5 3,0 14,5
Öxnered/Skaven, VA 2,0 9,5 3,0 14,5
Katrinedal, Norra VA 8,0 9,0 17,0
Katrinedal, Norra gata 16,0 10,0 26,0
S:a utgifter 15,7 53,5 57,5 126,7
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Investerings- och exploateringsplan 
2019-2021 

 

fortsättning SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Not Verksamhet/Projekt, mkr Projekttid Totalt anslag 2019 2020 2021 S:a 

Fastighetsinvesteringar
   Totalt 285,5 237 173,8 696,3
 - Barnomsorg och grundskola:

1. Belfragegatans förskola 18/02-19/03 41,4 10,0 10,0
2. Mulltorp förskola/skola 17/12-19/06 22,7 4,0 4,0
3. Idrottsgatan 7, fd vårdgymn 18/06-20/08 100,3 69,0 10,0 79,0
4. Fridhems fsk 18/01-19/04 28,4 11,5 11,5
5. Öxnered skola 19/01-22/07 289,5 50,0 82,0 100,0 232,0

Skolgårdar 2,0 2,0 4,0
Förskolegårdar 2,0 2,0 4,0
Anpassning Dalbo till förskola 0,0 25,0 25,0
Brålanda skola 20,0 20,0
Granås fsk 2 avd tillbyggn 0,0 0,8 0,8

6. Blåsut ny förskola 2,0 2,0
S:a utgifter 144,5 116,0 131,8 392,3

 - Kultur- och fritidsfastigheter
7. Mötesplats kultur, projektering 1,0 1,0

Ishall omklädningsrum 7,0 7,0
Sportcentrum 1,0 7,0 8,0
Hallevibadet 7,0 7,0
Fotbollens hus 7,0 7,0
S:a utgifter 16,0 7,0 7,0 30,0

 - Fastigheter socialförvaltningen
Boendemoduler 1,0 3,0 4,0
S:a utgifter 1,0 3,0 0,0 4,0
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fortsättning SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Not Verksamhet/Projekt, mkr Projekttid Totalt anslag 2019 2020 2021 S:a 
 - Fastigheter samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunhus 22,0 22,0

8. Idrotsshall 40X20 4,0 24,0 28,0
Gaddis WC 1,0 1,0

9. Norra Sanden - servicehus 2,0 2,0
Villa Björkås 2,0 1,0 1,0 4,0
Kök  - Förskolan Belfragegatan 5,0 5,0
         - Mulltorp skola/förskola 4,0 4,0

10.          - Idrottsgatan 7 13,0 13,0
         - Fridhems förskola 3,5 3,5

11.          - Öxnered skola 18,0 18,0
         - Blåsut förskola 5,5 5,5
         - Brålanda skola 6,0 6,0
         - Onsjö skolan 0,0 2,0 2,0

12.          - Multikök Torpa 30,0 33,0 63,0
         - Norra skolan 3,0 3,0
         - Skerruds skola 3,0 3,0
Myndighetskrav,ej hyreshöj 10,0 10,0 10,0 30,0
F.d. underhåll drift (komponentredovisning) 19,0 19,0 19,0 57,0
S:a utgifter 124,0 111,0 35,0 270,0

Not Förklaringar
1. Belfragegatans fsk: Nybyggnation av förskola. Lokalerna beräknas tas i bruk andra kvartalet 2019. 

Den nya förskolan ersätter Poppelvägens fsk. 
2. Mulltorp fsk/skola: Nybyggnation och renovering av befintliga lokaler. Lokalerna beräknas tas i bruk

inför höstterminen 2019.
3. Idrottsgatan 7: Renovering av befintliga lokaler. Lokalerna beräknas tas i bruk inför höstterminen 

2020.
4. Fridhems fsk: Tillbyggnad av befintlig förskola. Lokalerna beräknas tas i bruk i maj 2019. Lokalerna

ersätter Mariedals fsk.
5. Öxnered skola: Skolan är underdimensionerad idag samtidigt som fler bostäder planeras på

Öxnered/Skaven.
6. Blåsut fsk: En fortsättning följer under 2022 och 2023, 50,0 mkr.
7. Avser Huvudnästomten, Läroverket
8. Idrotthall 40X20: Hallen byggs nära sportcentrum. Ökat antal elever på Idrottsgatan 7 samt att det är 

hårt tryck på idrottshuset. 
9. Norra Sanden - Servicehus: Toalett med båtsug.
10. Kök Idrottsgatan 7: Skolans elevantal kommer att öka, investeringen slutförs. 
11. Öxnered skola: Utbyggd skola med ökat antal elever.
12. Multikök Torpa: När köket öppnar stängs gamla köket på Torpa samt Lindgårdens kök. 
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M, L och KD förslag till Mål- och resursplan 2019-2021 (3 okt -18) 
Med utgångspunkt i M-L-KD:s förslag 2018-02-14, i samband med kommunstyrelsens beslut om 
anvisningar och ramar för budget 2019, se bilaga, föreslås följande gälla för Mål- och resursplan 
2019-2021: 

- Skattesatsen ska vara oförändrad 22:21. 
- Den sociala inkluderingspotten om 19,3 mkr ska utgå och besparingarna ska återföras till 

respektive nämnd (avser den generella besparingen om 0,5 % , -11,3 mkr, och neddrag-
ningen pga lägre statsbidrag, -8 mkr). 

- Nämndernas budgetramar utgår i övrigt från 2018 års budgetnivå (med de justeringar som 
angivits i anvisningarna) men nämnderna och i synnerhet KS ges i uppdrag att tänka nytt och 
kreativt för att använda tilldelade budgetmedel mer effektivt. Beslut i samtliga nämnder och 
styrelser ska ha fokus på att prioritera kommunens kärnverksamheter, med särskild vikt fäst 
vid förbättrade skolresultat. 

- Genomsnittlig vinst på kommunens finansverksamhet de senaste 10 åren anses utgöra grund 
för prognos och tillförs BUN för att delvis täcka kostnader för att möjliggöra förbättrade 
skolresultat. 

- Kommunstyrelsen tar även 2019 den finansiella risken för elevökning jämfört med i MRP 
prognosticerat elevunderlag. BUN har att hos Kommunstyrelsen avropa medel motsvarande 
genomsnittlig elevpeng för elevökning utöver 10 elever. 

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att snarast återkomma med en prioritering av de strategiskt 
viktigaste fastighetsinvesteringarna. Detta ska ske i samråd med förhyrande nämnder, men 
framför allt med Barn- och utbildningsnämnden, där behoven bedöms vara störst.  

- Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att se över upphandlingsprocessen för 
byggentreprenader med syfte att nå bättre resultat när det gäller att hålla och använda 
ramen i investeringsbudgeten. 

- De eventuella fördyringar som ”Framtidens kök” medför ska Samhällsbyggnadsnämnden 
finansiera inom oförändrad prisnivå.  

- Kostnader för ökad mängd ekologisk mat utöver KF-beslut finansieras av SBN inom befintlig 
prisnivå. 

- Kommundirektören ges i uppdrag att snarast göra en total genomlysning av kommunens 
verksamhet och ekonomi för att tillse att skattemedel används på ett effektivare sätt. 
Genomlysningen ska ske genom extern utförare. Finansiering av genomlysningen sker genom 
omprioriteringar inom KS befintliga ram. 

- I väntan på genomlysning enligt ovan, ges kommunstyrelsen i uppdrag att inte påbörja nya 
internationella projekt.  

- Fortbildning för personal och förtroendevalda som inte syftar till bättre skolresultat för 
kommunens elever påbörjas inte under 2019. 

- Den politiska organisationen ska också genomlysas med inriktning på lägre kostnader.  
- ”Tågstopp Brålanda” ska säkras i form av uppdatering av detaljplaner och genom god dialog 

med övriga externa parter. Finns det behov av extramedel under 2019, så ska dessa säkras 
genom omprioriteringar i aktuell nämnd. 

- M-L-KD säger ja till exploatering av Mariedal Östra för framtida bostadbyggande, gärna med 
försäljning till en extern projektör.  

Som en konsekvens av budgetramen för 2019, den sena budgetprocessen och i väntan på effekter av 
genomlysningar, översyner och förslag inser vi att det kan bli svårt att uppnå en budget i balans -19, 
men överlåter ev. behov av att utnyttja RUR-medel till bokslutsarbetet. 
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2018-02-14 	 (2 bilagor) 

M-L-KD förslag i budgetberedningen inför beslut i Kommunstyrelsen, Vänersborgs kommun 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge nämnderna i uppdrag att utifrån bifogade Inriktningsmål, och med 

beaktande av bokslut o verksamhet för år 2017, samt budget och prognos för innevarande år 

inkomma med förslag till respektive nämnds verksamhet och budget inför KF-beslut om Mål-och 

resursplan 2019-2021. 

Bilaga 3
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M-L-KD / 2018-02-14 
	

Sida 1 av 2 

Förslag till inriktningsmål Vänersborgs kommun 2019-2021 

Inriktningsmålen har valts ut från de områden som styrs av politiska beslut, som tillhör 

kommunens kärnverksamhet, och där vi önskar se ett trendbrott i resultaten. 

När inriktningsmålen bryts nertill Verksamhetsplaner och Handlingsplaner på Nämnd-

/Förvaltningsnivå, skall kommunens Vision " i alla delar, hela livet" beaktas, och givetvis skall 

det leda till att" fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och 

förväntningar tillgodoses". 

Även om mätetal inte är en del av beslutet, bör samtliga beslutade mätetal för målen 

ingå/följas upp i kommande Omvärldsanalyser. 

Inriktningsmålen är syftade att gälla en mandatperiod. De kan dock ändras om kommande 

Omvärldsanalyser ger skäl till detta. 

Arbete o Näringsliv: 

Att var och en arbetar efter sin förmåga är något som bygger Sverige och 

Vänersborg starka. Människors arbete lägger grunden för hela samhällsekonomin. 

När vi är många som jobbar, är vi många som hjälps åt att skapa mer resurser till vår 

gemensamma välfärd. Att ha ett arbete och en inkomst ger människor makt över sina 

liv, liksom en känsla av gemenskap och av att vara behövd. 

Det är i företagen som flest nya jobb och dito lösningar växer fram. Detta skapar 

arbetstillfällen och tillväxt, något som i sin tur ger skatteintäkter vilka finansierar vår 

gemensamma välfärd. Företagande och entreprenörskap är därför en viktig 

grundsten i vårt välfärdssamhälle. Detta gäller alla sorters arbeten och arbetsgivare, 

dvs såväl sociala, som privata företag. 

Utbildning: 

Inget är så viktigt för en människas livschanser som att få en bra utbildning. Inget 

är så viktigt för ett lands, och en kommuns utveckling som att rusta sina medborgare 

med kunskaper. Genom utbildning av hög kvalitet får alla möjligheter att deltaga och 

utvecklas. 

Boende: 

- 	Vänersborg ska vara en kommun där det är enkelt att få tag i en bostad. Det 

befintliga bostadsbeståndet ska öka i volym, samt nyttjas bättre så att det finns ett 

varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer. Därför behövs rejäla 

regelförenklingar, snabbare handläggningstider och plan- och bygglovsprocesser. 

(Detta gynnar också de företagare som önskar etablera eller expandera sin 

verksamhet) 
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Sida 2 av 2 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

- 	Att Inriktningsmålen är: 

Arbete o Näringsliv 

- 	Enklare och kortare vägar till att starta företag 

- 	Fler som kan och vill jobba får plats på arbetsmarknaden 

Utbildning 

- 	Likvärdigheten ökar mellan och inom kommunens skolenheter. 

- 	Vänersborgs skolresultat tillhör Sveriges bästa 25 

Boende 

- 	Bostadsbyggandet ökar 

- 	Kommunens planberedskap ökar i takt med prognos för kommunens tillväxt 

- 	AB Vänersborgsbostäder ställer fler bostäder till Socialnämndens förfogande för 

sociala kontrakt 

- 	Att de tidigare 14 inriktningsmålen upphör att gälla 
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Utkast till Vänsterpartiets yrkande MRP 2019 

Även i år erbjöds vi att närvara under budgetberedningens 
överläggningar, såväl under våren som nu efter sommarpausen. Det har 
varit mycket värdefullt. I gengäld förväntas Vänsterpartiet på samma sätt 
som kommunledningen och andra partier i opposition att i ett tidigt 
skede lämna ifrån oss synpunkter.  

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 2018-10-31.  

När vi blickar tillbaka på budgetarbetet under alla år av denna 
mandatperiod, kan vi inte komma ifrån att kommunens ekonomiska läge 
idag är mera pressat än vid något tidigare tillfälle. Detta gäller i första 
hand nämndernas läge såsom det kommer till uttryck i delårsrapporten 
per augusti, där helårsprognosen pekar på stora underskott. Det avser 
också nämndernas äskanden för kommande år som inte alls kan 
tillgodoses av centrala ramanvisningar. Slutligen, mer än något år 
tidigare, är behovet att finansiera investeringar i nya kommunala lokaler, 
även att ordna ombyggnad och tillbyggnad i befintliga lokaler enormt 
stort. 

Antalet kommuninvånare ökar nu i en takt som vi inte är vana med. 
Befolkningstillväxten välkomnar vi, men den medför också behovet att 
täcka kostnaden för nödvändiga utökningar i kärnverksamheter, för de 
minsta, för våra ungdomar, för våra äldre, för den som måste anlita 
omsorgen.  

Statliga ändringar i regelverket följs inte alltid åt av statliga bidrag. Men 
lagstiftningen påverkar våra verksamheter. Tillsynen och kontrollen sker 
regelbundet och vi vet att vitesföreläggande och bötesbelopp kan drabba 
hårt. Vi borde inte blunda och tro att det inte kan drabba oss. 

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. 
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Avvägningar behöver göras, gapet mellan tillgånger och kostnader måste 
hanteras. Det kan ske genom en förstärkning av våra intäkter, men det 
behövs också ytterligare press på våra nämnder att bearbeta underskott i 
sin verksamhet. 

Därför kommer vi att yrka att kommunfullmäktige skall notera anmälda 
resursbehov utöver ramen. Beskrivningar av verksamheten och av 
tänkbara åtgärder måste studeras av alla politiker som deltar i 
omröstningar kring mål- och resursplanen. Det finns även tydliga 
konsekvensbeskrivningar och tunga yttranden från fackliga företrädare.  

Men vi ser också att det inte finns förutsättningar att finansiera 
nämndernas äskanden fullt ut.  

Därför blir vår slutsats: 

Kultur- och fritidsnämnden enligt äskandet    1,01 mkr 

Barn- och utbildningsnämnden - 80 % av äskandet 24,0  mkr  

Socialnämnden – 80 % av äskandet   30,0 mkr 

Detta innebär att vi föreslår tillägg till driftsbudgeten 
motsvarande ett belopp på 55 mkr. 

Här en sammanfattning hur vi ser på dessa tre nämnders situation; 

Kultur- och fritid  

Det handlar om beloppet ”1010” tkr – under rubriken ”Ökade hyres- och driftskostnader” med 
motiveringen ”Fastighetsinvesteringar och Tillkommande verksamheter’.’ 

Uppfattar inga punkter där minskningen av önskade 
förstärkning ligger på handen, varför vi yrkar bifall till hela 
äskandet. 

Fotbollens hus och Ishall är redan beräknade utifrån senare start och därmed senare 
hyreshöjning.  

Hallevibadet - åtminstone under 2019 är det högre kostnader pga tillfällig kommunal drift. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Budgetäskande om 29,4 mkr för ökade kostnader, uppdelade på fyra punkter: 

Ökade hyreskostnader 2019    5 030 tkr 
Ökade hyreskostnader avser främst Hönan (Belfragegatan), Mulltorp skola och förskola samt 
Fridhems förskola. 
 
Det ankommer på ekonomistaben efter avstämning med SBN att bedöma om dessa ökningar är 
korrekt beräknade med tanke på att höjda hyror inte infaller för hela året utan först en bit in på 
2019. 
 
Ökade kostnader Framtida kök samt ekologisk mat   7 064 tkr   

Framtida kök 6 514 tkr, ekologisk mat 550 tkr. 

Kommunfullmäktige har fattat beslutet om Framtida kök, där  borde det framgå av beslutet hur 
finansieringen var tänkt under denna längre övergångsperiod med anpassningar och ombyggnad. 
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När det gäller ökade belopp på fakturorna, så borde någon från kommunledningen lösa denna 
”konflikt” mellan två nämnder. 

Tillfälliga lokallösningar      2 480 tkr 
Tillfälliga lokallösningar Belfragegatan Vänerparken, moduler Brålanda och Tärnan. 
Dessa moduler behövs uppenbarligen under ombyggnadstiden, jag uppfattar att kostnaden inte 
kan läggas på nämnden, i annat fall måste nämnden skära ner på den pedagogiska verksamheten. 
 
Fler barn och elever i verksamheten                     14 861 tkr  
Vår uppfattning är densamma som vid MRP under alla de sista åren – visar verkligheten att 
prognosen var rätt, så är det detta belopp som redan nu måste försäkras nämnden. Blir utfallet 
mindre antal tillkommande, så reduceras beloppet motsvarande minskningen.   
 
Nämndens konsekvensbeskrivningar är talande och vi vill 
verka för ramökning åtminstone motsvarande 80% av 
framställningen, 24 mkr. 

Socialnämnden 

Budgetäskande om 36,5 mkr för ökade kostnader, uppdelade på mer än ett dussin punkter. Det 
finns flera dokument som visar att nämnden har pågående arbete för att minska underskottet 
under 2018 och för att anpassa verksamheten till ekonomiska ramar under de kommande åren. 
Därför har det kunnat ske en nedtrappning av äskandet från 52,5 mkr i april med 16 mkr. 

Förvaltningen presenterade för nämnden en lista med 14 punkter som tillsammans skulle leda till 
en besparing motsvarande 58,2 mkr. 2019 skulle dessa åtgärder dock inte få denna helårseffekt. 

För samtliga punkter finns tydliga verksamhetsbeskrivningar och konsekvensbeskrivningar. 
Förvaltningen har även presenterat riskbedömningar och handlingsplaner, en sammanställning 
som visar allvarliga risker för de berörda och även för personalen.  

Nämnden har inte tagit ställning till denna katalog som har tagits fram av förvaltningen.  Det 
återstår för nämnden att göra när kommunfullmäktige har beslutat om anslag för olika enheter.  

Vänsterpartiet vill verka för ramökning åtminstone 
motsvarande 80% av framställningen, 30 mkr. 

 

Investeringar 
Budgetberedningen har kommit fram till en slutsats som delas av alla: 
Det behövs en bättre tydlighet och kontroll över alla objekt som hanteras 
under diverse rubriker. Överskott från ej genomfört arbete under 2018 
förs över till år 1 i den kommande tre-års-perioden. I vissa fall betyder 
det att anslag för 2019 borde föras över redan nu till 2020, andra objekt 
däremot kan hantera överskottet. Allehanda faktorer omintetgör 
planeringen: överklaganden, fördröjningar i bygglovsprocessen, 
bristande kapacitet med mera omkullkastar tidsramarna. 

Ekonomistaben redovisar en talande statistik över stora skillnader 
mellan planerade investeringsvolymer vid tidpunkten för budgetbeslutet 
och det verkliga utfallet 18 månader senare när bokslutet görs. Därmed 
begränsas förskräckelsen som annars uppstår när vi endast betraktar 
investeringsförslaget för 2019 och för perioden 2019-2021.  

Med utgångspunkt i alla förändringar gjorde vi en egen sammanställning 
över objekt som föreslås utgå eller skjutas framåt.  
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Här finns framförallt på området förskolor och skolor några objekt där vi 
är mycket tveksamma till tanken att inte arbeta enligt tidigare beslut. Om 
vi i slutändan har ändringsyrkanden, kan vi just nu inte bedöma. 

Det fanns tveksamhet om det behövdes ett sammanträde för 
beredningen den 25 september. Vi argumenterade för en sådan träff. 
Visserligen fördes intensiva samtal i beredningen såväl om detaljer som 
om helheten i ett kommande förslag. Men allting halkade eftersom 
kommunledningens representanter inte hade förankrat 
arbetet i sina respektive partigrupper.  

Budgetberedningen har redan haft ett tankeutbyte kring eventuella 
förstärkningar av intäktssidan. Vi har samtalat kring förändringar av den 
kommunala skattesatsen. Vi vet att en höjning med en hel krona per 
intjänad hundralapp ger ett tillskott på cirka 70 mkr. Men vi har 
framförallt haft synpunkter på möjligheten att ”få tillfällig engångshjälp” 
från resultatutjämningsreserven (RUR).  

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 kompromiss som gagnar Vänersborg bäst. Vår 
beredskap nu är lika stor som den har varit 2015, 2016 och 2017. Tre år i 
rad har Vänsterpartiets synpunkter beaktats i förslagen som slutligen 
blev kommunfullmäktiges beslut. 

Och här ett tillägg efter medlemsmötet: Även om vi upprepade 
gånger har framfört det tidigare, så ska det sägas en gång till, nej, vi 
kommer inte att rösta för förslaget om den sociala inkluderingspotten. 
Självfallet vill vi att det ägnas tid och tanke och att det ges förstärkta 
resurser att nå större jämlikhet. Bättre inkludering är förutsättningen, 
men då behövs ett annat koncept och en bättre planering med förankring 
från första början.  

  

Lutz Rininsland 

Vänsterpartiet   2018-10-02  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-09-17 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 67

Mål och resursplan 2019-2021, förtydligande av 
åtgärder och konsekvenser
BUTN 2017/168

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att översända åtgärdsprogram med 
konsekvensbeskrivningar 2018-09-10 till Kommunstyrelsen. 

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att framtaget åtgärdsprogram är utan 
inbördes rangordning och där bl.a. åtgärd 12 redan processas med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i tecknande av nya avtal för kost, vaktmästeri och städ.

Barn- och utbildningsnämnden anser det vara orimligt att bära utökade kostnader för 
framtida kök eftersom Samhällsbyggnadsnämnd uttryckt detta som ett kostnadsneutralt 
förslag som sedermera beslutades av Kommunfullmäktige. Även den utökade 
utdebiteringen med anledning av ökad andel ekologisk mat i skolbespisningen 
överskrider Kommunfullmäktiges beslutade ambition om 25% ekologisk mat, och bör 
därför ej belasta Barn- och utbildningsnämndens budget framöver.

Barn- och utbildningsnämnden vill tydligt informera om att vid genomförande av 
åtgärdsprogram kommer de statsbidrag som nu erhålls att mistas, vilket innebär dubbel 
nedskärning i verksamhetsorganisationen, eftersom bidraget förutsätter att den egna 
organisationen inom grundskola inte minskas.

Planering av skolverksamhet på längre sikt kräver förutbestämda spelregler. För att inte 
minska lärartäthet/ personaltäthet bör nämnden varje år erhålla täckning med 
elevbidraget för tillkommande elever/ barn, alternativt minskning om antal elever/ barn 
minskar.

Barn- och utbildningsnämnden vidhåller därmed beslut om äskande i 2019 års budget 
(BUTN 2017/168) och påtalar återigen att siffror är baserade på 2017 års nivå.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-08, §89, att Barn- och utbildningsnämnden, 
Kultur- och fritidsnämnden samt Socialnämnden ges i uppdrag att komplettera inlämnat 
material med konkreta åtgärdsprogram för att uppnå budgetbalans mot anvisad 
driftbudget. Dessa ska innehålla tydliga konsekvensbeskrivningar kopplade till 
respektive åtgärd och vara förhandlade enligt MBL §11.

BUTN 2017/168
2018.1410

2018-09-19
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-09-17 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden informerades vid sammanträdet 2018-06-18 §51 om 
uppkommen situation, samt att ett extra informations/dialogtillfälle om budget 2019 
genomförts 2018-08-27. 
Förvaltningen har tagit fram åtgärdsprogram med konsekvensbeskrivningar. 
Åtgärdsprogrammet har förhandlas enligt MBL §20 och §11.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-20
Åtgärdsprogram med konsekvensbeskrivningar
MBL-protokoll §19 och §11

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Mats Andersson (C) lämnar följande yrkande från (C), (S) och (MP):
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att översända åtgärdsprogram med 
konsekvensbeskrivningar 2018-09-10 till Kommunstyrelsen. 

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att framtaget åtgärdsprogram är utan 
inbördes rangordning och där bl.a. åtgärd 12 redan processas med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i tecknande av nya avtal för kost, vaktmästeri och städ.

Barn- och utbildningsnämnden anser det vara orimligt att bära utökade kostnader för 
framtida kök eftersom Samhällsbyggnadsnämnd uttryckt detta som ett kostnadsneutralt 
förslag som sedermera beslutades av Kommunfullmäktige. Även den utökade 
utdebiteringen med anledning av ökad andel ekologisk mat i skolbespisningen 
överskrider Kommunfullmäktiges beslutade ambition om 25% ekologisk mat och bör 
därför ej belasta Barn- och utbildningsnämndens budget framöver.

Barn- och utbildningsnämnden vill tydligt informera om att vid genomförande av 
åtgärdsprogram kommer de statsbidrag som nu erhålls att mistas, vilket innebär dubbel 
nedskärning i verksamhetsorganisationen, eftersom bidraget förutsätter att den egna 
organisationen inom grundskola inte minskas.

Planering av skolverksamhet på längre sikt kräver förutbestämda spelregler. För att inte 
minska lärartäthet/ personaltäthet bör nämnden varje år erhålla täckning med 
elevbidraget för tillkommande elever/ barn, alternativt minskning om antal elever/ barn 
minskar.

Barn- och utbildningsnämnden vidhåller därmed beslut om äskande i 2019 års budget 
(BUTN 2017/168) och påtalar återigen att siffror är baserade på 2017 års nivå.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-09-17 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden 

Bifall till ordförandes yrkande lämnas av: Tove af Geijerstam (L), Joakim Sjöling (S), 
Angelica König Cassel (S), Christin Slättmyr (S), Christer Bogren (MP), Anton Lidell 
(M), Gunnar Bäckman (KD), Stefan Kärvling (V), Bengt Rydholm (MBP) och Ola 
Wesley (SD)

Beslutsgång
Ordförande ställer sitt yrkande under proposition och finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget.

Sändlista 
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Ledningsgrupp BoU
Ekonomer BoU
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2018-08-20 Dnr: BUTN 2017/168

Handläggare
Maria Andersson
Maria.andersson04@vanersborg.se
0521-72 13 77

Mottagare
Barn- och 
utbildningsnämnden

Barn- och 
utbildningsnämnden

Mål och resursplan 2019-2021, förtydligande av åtgärder 
och konsekvenser 

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att översända åtgärdsprogram med 
konsekvensbeskrivningar, 2018-09-10 till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-08, §89, att Barn- och utbildningsnämnden, 
Kultur- och fritidsnämnden samt Socialnämnden ges i uppdrag att komplettera inlämnat 
material med konkreta åtgärdsprogram för att uppnå budgetbalans mot anvisad 
driftbudget. Dessa ska innehålla tydliga konsekvensbeskrivningar kopplade till 
respektive åtgärd och vara förhandlade enligt MBL §11.
Barn- och utbildningsnämnden informerades vid sammanträdet 2018-06-18 §51 om 
uppkommen situation, samt att ett extra informations/dialogtillfälle om budget 2019 
genomförts 2018-08-27. 
Förvaltningen har tagit fram åtgärdsprogram med konsekvensbeskrivningar. 
Åtgärdsprogrammet har förhandlas enligt MBL §20 och §11.

Anne-Len Kriewitz
Förvaltningschef

Bilagor
Åtgärdsprogram med konsekvensbeskrivningar
MBL-protokoll §19 och §11

Sändlista
Ledningsgrupp
Ekonomer

BUTN 2017/168
2018.1293

2018-09-11
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Bilaga Dnr: 2017/168 1 (1)
2018-09-19                           

             

 

         Åtgärdsprogram med konsekvensbeskrivningar
Åtgärder och konsekvenser, Mål och Resursplan 2019 
Kompletterande material Barn- och utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Nämnderna har tilldelats budgetramar och anvisningar inför budget 2019. Alla nämnder 
har i uppdrag att ta fram en budget inom tilldelad budgetram. Uppdraget innefattar också 
att beskriva vilka åtgärder som behöver genomföras för att uppnå budget inom ram, samt 
att beskriva vilka konsekvenser åtgärderna får.
I den föreslagna budgetramen ska en omfördelning till social inkluderingspott ske mot-
svarande -6 485 tkr och nämnden ska föreslå åtgärder och beskriva konsekvenser av om-
fördelningen (1).
Utöver omfördelningen tillkommer att inom den föreslagna ramen finansiera ökade kost-
nader för tidigare fullmäktigebeslut såsom ”Framtida kök” och ökad användning av eko-
logiska livsmedel motsvarande -7 064 tkr (2).
Inom ramen ska även ökade kostnader till följd av fastighetsinvesteringar till en summa 
av -5 030 tkr finansieras och även det kräver att nämnden beslutar om åtgärder samt be-
skriver konsekvenser (3).
I ett tidigare beslut från Kommunstyrelsen har nämnden uppdragits att finansiera den 
utökade kostnaden för tillfälliga lokallösningarna -2 480 tkr vilket också kräver åtgärder 
och ger konsekvenser i verksamheterna (4).
Barn- och elevprognoserna för 2019 visar en fortsatt ökning motsvarande 14 861 tkr 
(5).

Utifrån de föreslagna budgetramarna 2019 måste nämnden besluta om åtgärder och be-
skriva konsekvenser av ramanpassningar om totalt 35 920 tkr (se tabell nedan).

Åtgärder/ramanpassning

      
1. Omfördelning till social inkluderingspott -    6 485 tkr
2. Ökade hyreskostnader 2019 -    5 030 tkr
3. Ökade kostnader Framtida kök 
     samt ekologisk mat -    7 064 tkr
4. Tillfälliga lokallösningar -    2 480 tkr
5. Fler barn och elever i verksamheten -  14 861 tkr
TOTALT -  35 920 tkr

BUTN 2017/168
2018.1407

2018-09-19
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2
Bakgrund:
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-08,§ 89, att Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- 
och fritidsnämnden samt Socialnämnden ges i uppdrag att komplettera inlämnat material 
med konkreta åtgärdsprogram för att uppnå budgetbalans mot anvisad driftsbudget. Dessa 
ska innehålla tydliga konsekvensbeskrivningar kopplade till respektive åtgärd och vara 
förhandlade enligt MBL §11.

Kompletterande material/konkret åtgärdsprogram, Mål- och 
resursplan 2019 
Nedan lämnas förslag om åtgärdsprogram för Barn- och utbildningsnämnden, för beslut 
2018-09-17: Effekterna av anpassningarna har beskrivits med beloppet samt vad beloppet 
motsvarar i årsarbeten (beräknat utifrån en årslön om 500 tkr) i stort innebär samtliga 
åtgärder anpassningar av personalstaten.

Åtgärder
Omräknat
till antal 
årsarbeten:

Belopp i tkr:

1 Personalminskningar inom 
Förskola/Grundskola/Elevhälsa/Administration 16,7 8 345

2 Minska vikariekostnaden inom Förskola/Grundskola 7,0 3 500
3 Stänga den öppna förskolan Sirius 1,4 700
4 Stänga Lanternan helg-, kväll- och nattomsorg 8,0 4 000
5 Ta bort möjligheten till kvällsöppet på Vänerparkens förskola 0,5 250
6 Förskola - minskat öppethållande med en timma per dag 2,5 1 250
7 Fritidshem - minskat öppethållande med en timma per dag 1,5 750
8 Omorganisera verksamhet (grundskola, fritidshem) 5,3 2 650
9 Stoppa satsningen på IT-verktyg i grundskolan 5,3 2 650
10 Ompröva beslut gällande ej planerad kompetensutveckling 3,5 1 750

11 Ompröva beslut gällande fria skolkort och skolskjuts till 
profilklass 2,2 1 100

12 Förändra köpta tjänster avseende skolmåltider, kommunal 
städning och vaktmästeri 7,0 3 500

13 Halvera inköp för böcker, läromedel, lekmaterial och 
kontorsmaterial 5,8 2 900

14 Översyn av hyror för tillfälliga lokaler 3,0 1 500
15 Avsluta köp från Kultur- och fritidsförvaltningen 2,1 1 075

Totalt 71,8 35 920

Övriga konsekvenser

A

Minskade statsbidrag
Kvalitetshöjande åtgärder som riskerar att ej komma
kommunen tillgodo då de grundas på personaltäthet eller 
kommunens kostnad per barn/elev

58 28 800

B Utebliven utvecklingsinsats gällande digitalisering 15 200

C Utebliven utvecklingsinsats gällande förstärkt ledningsorgani-
sation 6 100 
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3

Åtgärdsprogram
Barn- och utbildningsnämnden

Åtgärd 1
Personalminskningar inom Förskola/Grundskola/
Grundsärskola/Fritidshem/Elevhälsa/Administration 
Åtgärderna motsvarar 16,7 årsarbeten färre i verksamheten 

Åtgärder i not 2-15, motsvarar en reducering på 27 575 tkr, motsvarande 55,1 årsarbeten.
Resterande 8 345 tkr motsvarande 16,7 årsarbeten genomförs genom ytterligare reduce-
ringar i elev- och barnpeng samt reducering av årsarbeten inom administration och elev-
hälsa.
 
Verksamhet/konsekvens:
Personalminskningar innebär stora konsekvenser i arbetsmiljön såsom organisationsför-
ändringar, försämrad servicenivå, ökad arbetsbelastning samt bortprioritering av arbets-
uppgifter. Barn och elever får försämrat stöd i sin utveckling mot målen. Personaltätheten 
i kommunen ligger fortsatt under rikssnitt och jämförbara kommuner, enligt Skolverkets 
kommunblad 2017. Kan ej garantera barn och elevers säkerhet. Kvaliteten i barn och ele-
vers lärmiljöer försämras väsentligt och vuxennärvaron minskas, vilket medför ökade 
grupp- och klasstorlekar. 

Lagföljsamhet: 
Åtgärden står i strid med Skollagen i flera punkter: Kap 8 §2 (förskola), Kap 8 §8 (resurs-
fördelning), Kap 1 §9 (likvärdighet), Kap 2 §8a (resursfördelning), Kap 2 §13 (behörig-
hetskrav), Kap 5 §3,4 samt Arbetsmiljölagen (1977:1160).

Uppfyllelse av nationella mål:
Att erbjuda en undervisning med förutsättningar för en ökad måluppfyllelse står inte i 
paritet med att det inte finns behöriga lärare att tillgå och det är inte möjligt att uppfylla 
de nationella mål som föreskrivs.

Ekonomisk effekt:
För budget i balans i enlighet med förslag till budgetramar 2019 måste Barn- och utbild-
ningsnämnden minska kostnaderna med 35 920 tkr, vilket omräknat motsvarar 71,8 årsar-
beten. Totalt innebär de föreslagna åtgärderna i not 2-15  en minskning med 27 575 tkr 
(motsvarar 55,1 årsarbeten), men för att klara budget inom ram 2019 behövs en minsk-
ning med 8 345 tkr, vilket motsvarar 16,7 årsarbeten.

Åtgärd 2
Minska vikariekostnaderna inom förskola och grundskola/
fritidshem

Verksamhet/konsekvens:
Kan ej garantera barn och elevers säkerhet. Kvaliteten i barn och elevers lärmiljöer för-
sämras väsentligt och vuxennärvaron minskas, vilket medför ökade grupp- och klasstorle-
kar.
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Lagföljsamhet:
Åtgärden står i strid med Skollagen i flera punkter: Kap 8 §2 (förskola), Kap 8 §8 (resurs-
fördelning), Kap 1 §9 (likvärdighet), Kap 2 §8a (resursfördelning), Kap 2 §13 (behörig-
hetskrav), Kap 5 §3,4 samt Arbetsmiljölagen (1977:1160).

Uppfyllelse av nationella mål:
Att erbjuda en undervisning med förutsättningar för en ökad måluppfyllelse står inte i 
paritet med att det inte finns behöriga lärare att tillgå och det är inte möjligt att uppfylla 
de nationella mål som föreskrivs.

Ekonomisk effekt:
Minskning med 3 500 tkr, vilket motsvarar en minskning med 7 årsarbeten.

Åtgärd 3
Stänga öppna förskolan Sirius

Verksamhet/konsekvens:
Sirius ingår som en del i Familjecentralen som är en samverkan mellan Socialförvaltning-
en, Regionen och Barn- och utbildningsförvaltningen. Sirius är kommunens enda öppna 
förskola. Öppen förskola är en del i satsningen tidig upptäckt och tidiga insatser samt en 
möjlighet för barn och vuxna att få möjlighet till kontakt med andra myndigheter samt 
gemenskap med andra barn och vuxna.
Om denna verksamhet tas bort förlorar kommunen en av ingångarna i Samverkan 
Vänersborg samt en viktig mötesplats för barn och vuxna.

Lagföljsamhet:
Åtgärden strider  mot intentionen i SL 25 kap 3§.

Uppfyllelse av nationella mål:
Nationella mål finns inte.

Ekonomisk effekt:
Minskning med 700 tkr, vilket motsvarar 1,4 årsarbeten.

Åtgärd 4
Stänga Lanternan - helg, kväll och nattomsorg

Verksamhet/konsekvens:
180815 är 41 barn inskrivna varav 19 barn är 1-5 år och 22 barn är 6-13 år. Möjlighet till 
omsorg erbjuds alla årets kvällar/nätter/helger. 
Stänger denna verksamhet innebär det stora bekymmer särskilt för ensamstående föräld-
rar. Många av ovanstående barn kommer att utsättas för stor otrygghet genom att föräld-
rarna får nyttja många olika personer som hjälper dem på kvällar och nätter om ens den 
möjligheten finns.

Lagföljsamhet:
Åtgärden strider mot intentionen i SL 25 kap 5§. 

Uppfyllelse av nationella mål:
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Vänersborg kommer inte att uppfylla strävansmålet att erbjuda omsorg kvällar/
nätter/helger. Fler och fler kommuner erbjuder helg, kväll och nattomsorg sedan stimu-
lansbidraget infördes.

Ekonomisk effekt:
Minskning med 4 000 tkr, vilket motsvarar 8 årsarbeten.  

Åtgärd 5
Ta bort möjligheten till kvällsöppet på Vänerparkens 
förskola

Verksamhet/konsekvens:
Vänerparkens förskola har en kvällsöppen avdelning mellan kl.17.30-19.30.
Om verksamheten stänger tidigare innebär det att i huvudsak affärsanställda och pendlare 
får svårigheter att hämta sina barn på förskolan. Risk att barnen blir otrygga då föräldrar 
måste hitta andra lösningar för hämtning genom att ta hjälp av släkt och vänner.

Lagföljsamhet:
Ej lagstyrd.

Uppfyllelse av nationella mål:
Nationella mål finns inte.

Ekonomisk effekt:
Minskning med 250 tkr, vilket motsvarar 0,5 årsarbeten.

Åtgärd 6
Förskola - minskat öppethållande med en timme per dag

Verksamhet/konsekvens:
Om förskolornas öppethållande reduceras till 10,5 timmar/dag får det som konsekvens att 
många vårdnadshavare får svårt att upprätthålla sina arbetstider inklusive pendlingstider. 
Vid tidigare gjord kartläggning visade det sig att ca 10-15% av barnen kommer till för-
skolorna före kl. 06.30. Förskolornas öppethållande är idag mellan kl. 06.00-17.30.
 
Lagföljsamhet:
Åtgärden överensstämmer inte med SL 8 kap 5§. 

Uppfyllelse av nationella mål:
Många barn kommer inte att kunna erbjudas förskola i den omfattning det behövs med 
hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier.

Ekonomisk effekt:
Minskning med 1 250 tkr, vilket motsvarar 2,5 årsarbeten.

Åtgärd 7
Fritidshem - minskat öppethållande med en timme per dag 

Verksamhet/konsekvens:
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Fritidshemmens öppethållande minskas till 10,5 timmar/dag. Vårdnadshavares behov av 
tillsyn/vistelsetid begränsas.

Lagföljsamhet:
Åtgärden överensstämmer ej med SL 14 kap §5.

Uppfyllelse av nationella mål:
Det finns inga nationella mål avseende öppethållande.

Ekonomisk effekt:
Minskning med 750 tkr, vilket motsvarar 1,5 årsarbeten.

Åtgärd 8
Omorganisera verksamhet (grundskola, fritidshem)

Verksamhet/konsekvens:
Effektivisera lokalanvändning och organisation (Rösebo och Väne Ryr).

Lagföljsamhet:
Organisering ej lagstyrd. 

Uppfyllelse av nationella mål:
Finns inga nationella mål angående organisation.

Ekonomisk effekt:
Minskade kostnader med 2 650 tkr, vilket motsvarar 5,3 årsarbeten.

Åtgärd 9
Stoppa satsningen på IT-verktyg i grundskolan

Verksamhet/konsekvens:
Förslag att inte fullfölja planerade investeringar avseende lärverktyg; datorer, Ipads med 
mera. Inte leasa fler datorer. Konsekvensen blir att färre IT-verktyg per elev är tillgängli-
ga då antalet elever ökar. 

Lagföljsamhet:
Står i strid med Skollagen, kap 2 §35 angående huvudmannens ansvar avseende lokaler 
och utrustning. 

Uppfyllelse av nationella mål:
Medverkar till försämrade förutsättningar för eleverna att nå kunskapskraven.

Ekonomisk effekt:
Leasing av elevdatorer. Inför höstterminen 2018 har 1 233 elevdatorer införskaffats ge-
nom leasing. Leasingkostnad per år blir cirka 1 750 kr per dator. Utöver det tillkommer 
IT´s hanteringskostnader vid ny leasing som i år kostat 500 tkr. Att stoppa införskaffande 
av datorer till nästa läsårsstart skulle betyda att årskostnaden minskar med cirka 2 650 tkr, 
vilket motsvarar 5,3 årsarbeten.
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Åtgärd 10
Ompröva beslut gällande ej planerad kompetensutveckling 

Verksamhet/konsekvens:
Ta bort kompetensutveckling för all personal, exklusive utbildning via rektorsprogram-
met för rektorer/förskolechefer samt Lärarlyft.

Lagföljsamhet: 
Uppfylls ej. Skollagen föreskriver kontinuerlig fortbildning för lärare.
Lärares rätt till kompetensutveckling styrs även i avtal.

Uppfyllelse av nationella mål
Avsaknad av utveckling och kompetenshöjande insatser minskar förutsättningarna för en 
god kvalitet och ledarskap i undervisningen.
 
Ekonomisk effekt:
En besparing om 1 750 tkr ger omräknat 3,5 årsarbeten.

Åtgärd 11
Ompröva beslut gällande fria skolkort och skolskjuts till profilklass
 
Verksamhet/konsekvens:
Begränsar skolvalsmöjligheter.

Lagföljsamhet:
 Ej lagstyrd.

Uppfyllelse av nationella mål:
Finns ej nationella mål.

Ekonomisk effekt:
1 100 tkr (900 tkr fria skolkort samt 200 tkr skolskjuts till profilklass), vilket omräknat 
motsvarar 2,2 årsarbeten.

Åtgärd 12
Förändra köpta tjänster avseende skolmåltider, kommunal städning 
och vaktmästeri/posthantering, minska kostnaderna 

Verksamhet/konsekvens:
Svårt att bedöma konsekvenser innan dialog med Samhällsbyggnad är helt genomförd.
Alla förändringar av service upplevs dock negativt och tar energi från grunduppdraget för 
alla inblandade.
Lagföljsamhet: 
Uppfylls.

Uppfyllelse av nationella mål:
Finns ej nationella mål.
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Ekonomisk effekt:
Minska kostnaderna för köpta måltider med 5%, 2018: 44 838 tkr, ger en besparing om 
2 241 tkr. Om beslut tas lämnas uppdrag till Samhällsbyggnad. Enligt förd dialog under 
2018 så görs förändringar avseende kommunal städning och vaktmästeri/posthantering, 
som ger en besparing om 1 300 tkr.
Omräknat ger detta 3 500 tkr, vilket motsvarar 7 årsarbeten.

Åtgärd 13
Halvera kostnader för böcker, läromedel, lekmaterial och kontors-
material 

Verksamhet/konsekvens: 
Att inte ha tillgång till läromedel i den utsträckning som behövs påverkar självklart un-
dervisning, måluppfyllelse, likvärdighet och kvalitet. 

Lagföljsamhet: 
Skollagen föreskriver att rätt verktyg och undervisningsmaterial kostnadsfritt ska tillhan-
dahållas eleverna. Skollagen föreskriver att böcker/litteratur ska finnas på varje skolen-
het.

Uppfyllelse av nationella mål 
Uppfylls ej. 

Ekonomisk effekt:
Denna budgetpost utgör ca 2 900 tkr och omräknat motsvarar detta ca 5,8 årsarbeten.

Åtgärd 14
Översyn av hyror för tillfälliga lokaler

Verksamhet/konsekvens: 
Att minska tillgången till lokaler innebär en ytterligare försämring av arbetsmiljö för barn 
och vuxna som direkt påverkar undervisning, trivsel och trygghet. 

Lagföljsamhet: 
Strider mot Arbetsmiljölagen och Skollagen. 

Uppfyllelse av nationella mål:
-
Ekonomisk effekt:
Denna post kan minskas från 2 500 tkr till 1 000 tkr om ersättning för fler elever erhålls.
Hyresdel uppgår till 1 500 tkr och omräknat utgör detta ca 3 årsarbeten.

Åtgärd 15
Avsluta köp av tjänster från Kultur- och fritidsförvaltningen.
Orkesterklass, musikundervisning, barnkultur, Schools Out/ in 
samt Danspoolen
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Verksamhet/konsekvens: 
Stark försämring av innehåll, utbud och kvalitet för eleverna. Ökad arbetsbelastning för 
eventuellt kvarvarande lärare. Försämrad arbetsmiljö för barn och vuxna.
 
Lagföljsamhet: 
Följer ej Skollagens intentioner och krav gällande behörighet, kvalitet i undervisningen 
och varierat utbud/innehåll för eleverna. 

Uppfyllelse av nationella mål:  
Uppfylls ej.

Ekonomisk effekt:
Dessa poster uppgår till 1 075 tkr och omräknat motsvarar detta 2,1 årsarbeten.

Konsekvens A
Minskade statsbidrag

Verksamhet/konsekvens:
Vänersborgs kommun söker statsbidrag för ökad kvalitet i verksamheten och har för till-
fället många årsarbeten som finansieras via dessa statsbidrag. Om kommunen minskar på 
sin egen personal eller sin egen kostnad per barn/elev så kan kommunen inte ta del av 
dessa statsbidrag, alternativt bli återbetalningsskyldig. 

Lagföljsamhet: 
Skollagens skrivningar om kvalitet, behörighet uppfylls ej.
Uppfyllelse av nationella mål:    
Uppfylls ej.

Ekonomisk effekt:
Om Barn- och utbildningsnämnden gör personalförändringar kan kommunen inte ta del 
av statsbidragen. Beräknade minskade statsbidrag kan uppgå till ca 28 800 tkr och omräk-
nat utgör dessa cirka 58 årsarbeten.
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Konsekvens B
Utebliven utvecklingsinsats gällande digitalisering 

Verksamhet/konsekvens: 
Kvalitet, innehåll och utveckling i undervisning och i förvaltningsarbetet påverkas och 
försämras. Verksamheten i Vänersborg ställs utanför övriga Sveriges (och världens ut-
veckling). Denna utveckling inryms överhuvudtaget inte i budgetdialogen och ligger 
långt utanför föreslagna tilldelade ramar. Att anpassa verksamheten för att klara digitali-
seringsutvecklingen är fullständigt orimligt.

Lagföljsamhet:  
Skollagens krav och regeringens It-policy för skola och övrig verksamhet följs ej.

Uppfyllelse av nationella mål:  
Uppnås ej.  

Ekonomisk effekt: 
Kostnader för digitalisering är kommunövergripande och kan inte hanteras inom de ramar 
som föreslagits nämnderna. Enligt den beräkning Barn- och utbildningsförvaltningen fått 
av IT-avdelningen kommer digitaliseringen att kosta 15,2 miljoner 2019, 19,2 miljoner 
2020, från 2021 och framåt (alla har 1-1 dator i skolan) kostar det 21,1 miljoner per år. I 
detta ingår datorer, iPads, hanteringskostnader, Microsoft skolavtal, datakommunikation 
och infrastruktur. Utöver det tillkommer kostnader för digitala tjänster (läromedel, licen-
ser, appar etc.), kompetensutveckling för personal, digitala klassrum (projektorer, skär-
mar, ljud, smartboards) samt utökad IT-support på förskolor och grundskolor. 

Konsekvens C
Utebliven utvecklingsinsats gällande förstärkt ledningsorganisation

Verksamhet/konsekvens: 
I Skollagen preciseras att det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samord-
nas av en rektor. Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas 
av en förskolechef. Dessa ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. I PWC´s 
granskning av rektorers arbetsmiljö anges att organisationen måste ses över för att ge 
förutsättningar för pedagogiskt ledarskap. Samtliga förvaltningschefer har av kommundi-
rektören fått i uppdrag att se över ledningsorganisationen så att organisationen tydliggörs 
samt att varje chef har ett rimligt antal medarbetare för att kunna klara sitt arbete. Detta 
har Barn- och utbildningsförvaltningen gjort och presenterat en planering för förändring. 
Att hitta utrymme för genomförande inom befintlig föreslagen ram är inte möjlig och 
därmed kan förändringar ej genomföras. 

Lagföljsamhet:  
-
Uppfyllelse av nationella mål:  
-
Ekonomisk effekt: 
Fullt utbyggd ledningsorganisation, genomförd från höstterminen 2020 medför ökade 
kostnader om 19 300 tkr om året (enligt 2017 års löneläge, helår 2021). För 2019 innebär 
den ökade kostnader om 6 100 tkr.
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Vänersborgs kommun 2018-09-10 	 1 (1)  

Förhandling enligt MBL 11§ angående mål och re- 
sursplan 2019 och ekonomisk plan 2020-2021 

Datum och tid 
och plats: 

Närvarande 

2018-09-10, kl. 15:00-17:00 
Barn- och utbildningsförvaltningen, Residensgatan 20, 
Vänersborg 

Anne-Len Kriewitz, förvaltningschef 
Mariette Edkvist, förvaltningsekonom 
Marianne Karlsson, personalspecialist 
Kristina Hilmersson, Lärarförbundet 
Karin Einevik, Lärarförbundet 
Henrik Månsby LR 
Ann-Sofie Olsson, Kommunal 

Arbetsgivarens 	För att uppnå budget inom tilldelad budgetram har arbetsgivaren 
beskrivning 	tagit fram ett åtgärdsprogram med konsekvensbeskrivningar. 

Se bilaga. 

Fackens synpunkter 

Justerare:  

Personalorganisationerna är inte överens med arbetsgivaren. 
De lämnar över ett gemensamt yrkande som bifogas detta 
protokoll. 

Parterna är oeniga. Förhandlingen avslutas 2018-09-10 

Karin Einevik, Henrik Månsby, Anne-Sofie Olsson 

Underskrift sekr: 

Arbetsgivarpart: 

Arbetstagarpart: 

BUTN 2017/168
2018.1287

2018-09-11
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Kommunal. 	` ~ 	 ~ ~ LÄRARNAS 
RIKSFÖRBUND Lärarfärbundet 

, D-Sofie 
Dolk-Olsson, 
Kommunal 

' 
•~~ _.Air 
Henrik Månsby,  
Litrarnas Riksförbund 

Karin Einevik, 
Lcirarförbundet 

Fackförbundens gemensamma yrkande angående 
Mål och resursplan 2019 samt Ekonomisk plan 2020-2021 

Vi konstaterar även i år att den föreslagna budgeten för Barn- och Utbildningsnämnden rimmar mycket 
illa med nämndens inriktningsmål samt kommunens vision. Eftersom antalet barn och elever fortsätter 
öka inom alla verksamheter, den nödvändiga digitaliseringen måste fortsätta samt lokalbehovet är kritiskt 
är det helt orealistiskt att inte utöka budgetramen i motsvarande utsträckning för att täcka de behov som 
förvaltningen sammanställt och som facken ställer sig bakom. 

Många av förvaltningens beskrivningar av åtgärder för budget i balans går stick i stäv mot partiernas poli-
tiska viljeinriktningar inför valet som redovisades i TTELA:s granskningar 9 respektive 18 augusti. Flera 
av åtgärdsförslagen strider till och med mot flera olika lagar! 

Det ökande antalet barn och elever medför högre kostnader ifråga om bland annat elevhälsa, lokal- och 
personalkostnader. Detta leder till en ökad arbetsbelastning för alla personalkategorier vilket återspeglas i 
den ökande sjukfrånvaron. Att ha enbarn-/elevgrupp på 20-30 elever innebär inte samma arbetsbelastning 
som för fem år sedan eftersom gruppsammansättningen, med avseende på olika behov, ser helt annorlunda 
ut. Därför är den påbörjade utredningen med att kartlägga och föreslå konkreta åtgärder gällande minskning 
av skolpersonalens arbetsbelastning samt förbättring av arbetsmiljön en nyckelfråga för nämnden och i 
förlängningen hela kommunen. 

En del av de föreslagna åtgärderna för att få en budget i balans kommer att slå hårt mot både verksamheter 
och personal. Det går varken att följa skollagen eller arbetsmiljölagen då man genomför personalminsk-
ningar samtidigt som det kommer fler elever. 

Vi vill att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att eleverna ska öka måluppfyllelsen. Vi 
vill ha behöriga respektive legitimerade kollegor. Vi vill ha ändamålsenliga, städade lokaler. Vi vill harätt 
utrustning för att kunna utföra våra uppdrag professionellt. Vi vill ha ett nära, pedagogiskt ledarskap. Inget 
av detta är i grunden orimligt men vi ser inga möjligheter till något av detta om åtgärderna drivs igenom. 

Fackförbunden yrkar att Barn- och Utbildningsnämnden äskar medel för ökade kostnader inom fritidshem, 
förskola och grundskola. 

Eftersom den föreslagna budgetramen för 2019 inte är tillräcklig för de stora behov förvaltningen 
står inför och att konsekvenserna kan innebära uppsägningar av personal samt kraftigt försämrad 
arbetsmiljö ställer sig Kommunal, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet oeniga till förslaget 
om budget för 2019. 

Vänersborg den 10 september 2018 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-04-23 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 38

Budget 2019, Mål- och resursplan 2019-2021
BUTN 2017/168

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära ramökning 
om totalt 29 435tkr som avser 
kompensation för faktisk ökning av barn- och elevantal 14 861 tkr, 5 030 tkr för ökade 
hyreskostnader på grund av genomförda fastighetsinvesteringar, 6 514 tkr för högre 
kostnader från Kostenheten som konsekvens av Framtida kök (både personal och 
hyror), 550 tkr för ekologisk mat samt 2 480 tkr för tillfälliga lokallösningar, 
Nämnden konstaterar att man idag bedriver omfattande verksamhet i linje med vad som 
föreslås finansieras av den sociala inkluderingspotten. Medlen för detta bör därför 
stanna hos nämnden. Med anledning här av avstår nämnden från att äska de 6 485 tkr 
som utgör sparbetinget.
Nämnden konstaterar om opåverkbara kostnader för framtida kök, som beslutats av 
kommunfullmäktige, tillika kommunfullmäktiges mål kring ekologisk matproduktion, 
överskrids och skall fortsätta debiteras BUN som nu görs, borde resurser för dessa 
ändamål tillskjutas till BUN.
Förvaltningen uppdras att revidera upprättat förslag till Budget 2019;MRP2019-2021 
utifrån nämndens beslut.

Deltager ej i beslutet Ola Wesley (SD) meddelar att han ej deltager i beslutet 

Protokollsanteckning
Ordförande godkänner följande protokollsanteckning från Ola Wesley (SD):
Sverigedemokraternas grupp har inte hunnit att ta ställning till detta.
Så därför avstår jag att deltaga i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ska årligen lämna in förslag till Mål- och resursplan, för 
kommande budgetår, till kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar följande i dokumentet Mål- och resursplan 
2019-2021:

BUTN 2017/168
2018.527

2018-04-23
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-04-23 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden 

Verksamhetsbeskrivning med jämförelsetal/nyckeltal för barn- och elevantal för 2019 
grundade på befolkningsprognos från omvärldsanalysen.
Inriktningsmål samt förväntade resultat.
Verksamhetsförändringar/ramanpassningar, finns i rapport Åtgärder och konsekvenser, 
Mål och resursplan 2019 som bifogas som bilaga 2, daterad 180416.
Ekonomiska resurser
Investeringsbudget gällande nämndens inventarieinvesteringar.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-16
Barn- och utbildningsnämndens förslag MRP 2019-2021, reviderad utifrån Barn- och 

utbildningsnämndens beslut 2018-04-23, §38.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 

verksamhetsförändringar/ramanpassningar: åtgärder och konsekvenser, Mål och 
resursplan 2019, daterad 180416.

Social inkluderingspott, kartläggning av Barn- och utbildningsnämndens insatser
Anvisningar Budget 2019, Ekonomisk plan 2020-2021, antagna av Kommunstyrelsen 

2018-02-28
Protokoll information och förhandling MBL 

Förslag till beslut på sammanträdet
Barn- och utbildningsnämnden enas om följande förslag till beslut:
 Barn- och utbildningsnämndens beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära ramökning 
om totalt 29 435tkr som avser 
kompensation för faktisk ökning av barn- och elevantal 14 861 tkr, 5 030 tkr för ökade 
hyreskostnader på grund av genomförda fastighetsinvesteringar, 6 514 tkr för högre 
kostnader från Kostenheten som konsekvens av Framtida kök (både personal och 
hyror), 550 tkr för ekologisk mat samt 2 480 tkr för tillfälliga lokallösningar, 
Nämnden konstaterar att man idag bedriver omfattande verksamhet i linje med vad som 
föreslås finansieras av den sociala inkluderingspotten. Medlen för detta bör därför 
stanna hos nämnden. Med anledning här av avstår nämnden från att äska de 6 485 tkr 
som utgör sparbetinget.
Nämnden konstaterar om opåverkbara kostnader för framtida kök, som beslutats av 
kommunfullmäktige, tillika kommunfullmäktiges mål kring ekologisk matproduktion, 
överskrids och skall fortsätta debiteras BUN som nu görs, borde resurser för dessa 
ändamål tillskjutas till BUN.
Förvaltningen uppdras att revidera upprättat förslag till Budget 2019;MRP2019-2021 
utifrån nämndens beslut. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Sändlista
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-04-16 Dnr: BUTN 2017/168

Handläggare
Maria Andersson
maria.andersson04@vanersborg.se
0521-72 13 77

Mottagare
Barn- och 
utbildningsnämnden

Barn- och 
utbildningsnämnden

Budget 2019/Mål och resursplan 2019-2021
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens budgetförslag 2019 till Mål- och 
resursplan 2019-2021.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ska årligen lämna in förslag till Mål- och resursplan, för 
kommande budgetår, till kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar följande i dokumentet Mål- och resursplan 
2019-2021:
Verksamhetsbeskrivning med jämförelsetal/nyckeltal för barn- och elevantal för 2019 
grundade på befolkningsprognos från omvärldsanalysen.
Inriktningsmål samt förväntade resultat.
Verksamhetsförändringar/ramanpassningar, finns i rapport Åtgärder och konsekvenser, 
Mål och resursplan 2019 som bifogas som bilaga 2, daterad 180416.
Ekonomiska resurser
Investeringsbudget gällande nämndens inventarieinvesteringar.

Beredning
Ärendet har beretts inom förvaltningen av ledningsgrupp, utredare, utvecklingsledare 
samt ekonomer. Förväntade resultat har diskuterats i Barn- och utbildningsnämnden. 
MBL-information och förhandling har genomförts, se underlag.

Underlag
Anvisningar Budget 2019, Ekonomisk plan 2020-2021, antagna av Kommunstyrelsen 
2018-02-28
Protokoll information och förhandling MBL 

BUTN 2017/168
2018.528

2018-04-23
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Barn- och utbildningsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2018-04-16 Dnr: BUTN 2017/168

Anne-Len Kriewitz Sofia Bråberg
Förvaltningschef Verksamhetschef

Bilagor
1. Barn- och utbildningsnämndens förslag MRP 201-2021.
2. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till

verksamhetsförändringar/ramanpassningar: Åtgärder och konsekvenser, Mål och
resursplan 2019, daterad 180416.

3. Social inkluderingspott, kartläggning av Barn- och utbildningsnämndens
insatser.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Ledningsgrupp samt ekonomer BoU
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Handläggare
Maria Andersson
maria.andersson04@vanersborg.se
0521-72 13 77

Mottagare
Barn- och 
utbildningsnämnden

Barn- och 
utbildningsnämnden

Åtgärder och konsekvenser, Mål och Resursplan 2019
Sammanfattning av ärendet
Nämnderna har tilldelats budgetramar och anvisningar inför budget 2019. Alla nämnder 
har i uppdrag att ta fram en budget inom tilldelad budgetram. Uppdraget innefattar 
också att beskriva vilka åtgärder som behöver genomföras för att uppnå budget inom 
ram, samt att beskriva vilka konsekvenser åtgärderna får.
I den föreslagna budgetramen ska en omfördelning till social inkluderingspott ske 
motsvarande -6 485 tkr och nämnden ska föreslå åtgärder och beskriva konsekvenser av 
omfördelningen (not 1).
Utöver omfördelningen tillkommer att inom den föreslagna ramen finansiera ökade 
kostnader för tidigare fullmäktigebeslut såsom ”Framtida kök” och ökad användning av 
ekologiska livsmedel motsvarande -7 064 tkr (not 2).
Inom ramen ska även ökade kostnader till följd av fastighetsinvesteringar till en summa 
av -5 030 tkr finansieras och även det kräver att nämnden beslutar om åtgärder samt 
beskriver konsekvenser (not 3).
I ett tidigare beslut från Kommunstyrelsen har nämnden uppdragits att finansiera den 
utökade kostnaden för tillfälliga lokallösningarna -2 480 tkr vilket också kräver åtgärder 
och ger konsekvenser i verksamheterna (not 4).
Barn- och elevprognoserna för 2019 visar en fortsatt ökning motsvarande 14 861 tkr 
(not 5).

Utifrån de föreslagna budgetramarna 2019 måste nämnden besluta om åtgärder och 
beskriva konsekvenser av ramanpassningar om totalt 35 920 tkr (se tabell nedan).

Åtgärder/ramanpassning (konsekvenser se not 1-5)
Omfördelning till social inkluderingspott -  6 485 tkr 
Ökade hyreskostnader 2019 -  5 030 tkr
Ökade kostnader Framtida kök samt ekologisk mat -  7 064 tkr
Tillfälliga lokallösningar -  2 480 tkr
Fler barn och elever i verksamheten -  14 861 tkr
TOTALT -  35 920 tkr

BUTN 2017/168
2018.530

2018-04-23
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Not 1
Omfördelning till social inkluderingspott 

Nuläge: Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde är den största arenan för 
social inkludering gällande barn och ungdomar, vårdnadshavare och personal.
Nämnden bereder arbete för cirka 46 årsarbetare bland andra modersmålslärare och 
studiehandledare. Dessa arbeten är av stor vikt för social inkludering, mångfald och 
demokratisering i våra verksamheter. Totalt satsar nämnden i nuläget omkring 17 000 
tkr på social inkludering genom att bereda anställningar i verksamheterna (se bilaga 2).

Konsekvens: Den föreslagna ramförändringen -6 485 tkr kan förverkligas genom 
besparingar i den lagstyrda verksamheten genom personalminskning motsvarande 13 
heltidstjänster vilket medför konsekvenser för barn och elever gällande kvalitet i 
undervisningen, måluppfyllelse och arbetsmiljö.

Bedömning: Inom nämndens verksamhetsområden bereds arbeten som ligger i linje 
med de målsättningar som den föreslagna sociala inkluderingspotten anger. Medlen för 
de pågående insatserna bör kvarstanna inom nämndens ram för att fortsatt och i samma 
stora omfattning bidra till de intentioner som presenterats gällande den sociala 
inkluderingspotten. 

Not 2
Ökade hyror på grund av genomförda fastighetsinvesteringar 

Förändringar inför 2019
Objekt Investerings- Beräknad Hyresökning

fastighetsenheten budget, mkr aktivering 2019
Mulltorps skola och fsk              29,8 2019-07-01 720 167
Belfragegatans fsk 41,4 2019-04-01 1 748 250
Fridhems fsk              28,4 2019-05-01 1 039 411
Skolgårdar 2 2019-01-01 200 000
Förskolegårdar 3,0 2019-01-01 300 000
Småinvesteringar skolor 2,5 2019-01-01 250 000
Småinvesteringar fsk 2,5 2019-01-01 250 000

109,6 4 507 828

Ekonomiska behov inför 2019:
Hyresökningar för 2019 uppgår till 4 508 tkr. För att täcka de fristående 
verksamheternas del av budgetramen behöver ramen utökas med 5 030 tkr.

Konsekvenser om budgetmedel inte erhålls: 
För att balansera dessa utökade kostnader inom ram måste personalminskningar 
motsvarande 9 heltidstjänster genomföras.
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Not 3
Ökade kostnader på grund av Framtida kök samt ekologisk mat

Förändringar inför 2019:
Interna kostnadsökningar från Kostenheten som är konsekvens av beslutet om Framtida 
kök, antaget av Kommunfullmäktige 2016-03-23. Kostnadsökningarna består av högre 
hyreskostnader och utökade personalkostnader till följd av ombyggnation av köken på 
Mariedal, Rösebo, Mulltorp, Granås, Rånnum, Fridhem samt nybyggnation av 
Belfragegatans förskola.

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fått tillskott från Kommunfullmäktige om 
550 tkr för att täcka de merkostnader som uppstår när ekologiska livsmedel väljs 
framför konventionellt producerade livsmedel. Merkostnaden för ekologiska livsmedel 
uppgår för 2018 till den dubbla summan och Barn- och utbildningsnämnden begär 
ramökning om 550 tkr för att täcka mellanskillnaden.

När det gäller prisförändringar inom den interna prissättningen mellan nämnderna finns 
det av Kommunfullmäktige antagna riktlinjer. I budgetanvisningar för budget 2018, i 
punkt 3.8.5 anges: ”Prisjustering för interna tjänster kan ske inom ramen för ev. 
inflationskompensation enligt budgetförutsättningarna. Helt intäktsfinansierad 
verksamhet kan även justera priserna för den budgetkompensation som köpande 
nämnder får vid förändrat personalomkostnadspålägg, löneökning till följd av 
lönerevision och justerad internränta. Vid prissättning av nya tjänster ska skriftliga avtal 
upprättas mellan säljare och köpare.”

Inget av de stora avtalen mellan kostenheten och barn- och utbildningsförvaltningen 
gällande kost till förskola och skola är undertecknade för 2018.

Ekonomiska behov inför 2019:
Om det är Barn- och utbildningsnämndens uppdrag att finansiera dessa 
kostnadsökningar behöver nämnden begära utökad ram med 7 064 tkr. 

Konsekvenser om budgetmedel inte erhålls:
För att balansera dessa utökade kostnader inom ram så måste personalminskningar 
motsvarande 14 heltidstjänster genomföras.

Not 4
Tillfälliga lokallösningar

Förändringar inför 2019:
Det ökade elevantalet medför kostnader för de uppförda tillfälliga modulerna på Tärnan, 
Brålanda skola samt lokaler på Belfragegatan.

Ekonomiska behov inför 2019:
Hyreskostnaden uppgår till 2 480 tkr (inklusive ökning till de fristående). 
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Konsekvenser om budgetmedel ej erhålls 
För att balansera dessa utökade kostnader inom ram så måste personalminskningar 
motsvarande 4,9 heltidstjänster genomföras.

Not 5
Fler barn och elever, grundat på befolkningsprognos från 
Omvärldsanalys

Förändringar inför 2019:
Verksamheterna kommer under 2019 att ta emot fler barn och elever. 
Underlag för beräkning av kostnad per barn/elev utgår från siffror från Barn- och 
utbildningsnämndens årsredovisning 2017. Barn- och elevsiffrorna kommer från 
Omvärldsanalysen, 2019-2021 sid 18. Samma siffror anges som nyckeltal i MRP 2018.

Prognos barn och elevantal 2019, grundat på 
befolkningsprognos från Omvärldsanalys

Kostnad per 
barn/elev

antal summa

Förskola 109 787 6 658 722
Förskoleklass 38 340 -28 -1 073 520
Grund 1-6 97 706 97 9 477 482
Grund 7-9 97 706 33 3 224 298
Fritids 21 762 38 826 956
Sär 436 686 4 1 746 744
Fler barn och elever, grundat på 
befolkningsprognos från Omvärldsanalys

14 860 682

Ekonomiska behov inför 2019:
För att klara barn- och elevökningarna behövs 14 861 tkr.

Konsekvenser om budgetmedel ej erhålls 
Ytterligare reduceringar av barn och elevpengen som motsvarar en minskning med 29 
heltidstjänster.

Sammanfattning av konsekvenser avseende anpassning till förslagen budgetram 

Barn och utbildningsnämndens verksamhetsområde är nästan uteslutande obligatoriska 
och lagstyrda utifrån bland annat Skollagen och andra myndighetskrav. Innehåll och 
omfattning i verksamheterna ska av nämnden anpassas till beslutade budgetramar för en 
god ekonomisk hushållning. Inom nämndens och förvaltningens arbete pågår ständigt 
processer för att effektivisera och optimalt använda tilldelade resurser och därigenom 
uppnå bästa möjliga måluppfyllelse. 

Några av de utvecklingsprocesser som pågår är bland andra:
- Organisation för ökad måluppfyllelse; Ett arbete som syftar till att skapa närhet i 
ledarskap på alla nivåer för att därigenom bland annat minska sjukfrånvaron och 
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utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Processen sker i samverkan med personal-
avdelningen och arbetstagarorganisationerna.
 
- Översyn av interna kostnader; Ett arbete i samverkan med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen främst gällande effektivisering och minskade kostnader 
för städ, vaktmästeri och posthantering. 
- Revideringar av lokalförsörjningsplaner för att på ett kostnadseffektivt sätt hitta 
lösningar för organisering av förskola och skola. 
- Digitalisering för att möta nya lagkrav, utveckla undervisningen, effektivisera 
handläggningsrutiner och tillgodose behovet av lärverktyg. Arbetet sker i samverkan 
med IT-avdelningen.

Utöver de utvecklingsprocesser som pågår eftersöker förvaltningen samtliga statsbidrag
som ger mervärde i verksamheten, vilket under 2017 gav 70 miljoner som komplement 
till Kommunfullmäktiges ramtilldelning. Dessa statsbidrag kommer inte att kunna 
behållas om förutsättningarna förändras genom personalminskningar och det leder i sin 
tur till ytterligare neddragningar, eftersom personaltätheten då minskar. 

Nationell statistik (bland andra Kolada, Kommunblad, Skolverket) visar att Barn och 
utbildningsnämndens verksamhetsområden sedan flera år tillbaka är underfinansierade i 
förhållande till kommuninnevånarnas behov, kommunens resurser och nationella 
jämförelsetal. Statligt riktade medel har förbättrat finansieringen det senaste året (2016) 
gällande grundskola.

Betygsresultat och meritvärden i Vänersborg har under lång tid legat under rikssnittet 
och under de senaste åren har resultaten ytterligare försämrats.

Lärmiljön inom förskolan har försämrats och vårdnadshavare har i flera fall ej erhållit 
plats inom de fyra månader som Skollagen föreskriver.

Anpassningar för att uppnå budget i balans utan ramökningar kommer att medföra 
väsentliga förändringar i verksamheten och 35 920 tkr motsvarar cirka 71 medarbetare.
Utöver personalminskningar har förvaltningen svårt att identifiera områden för större 
besparingar. Var dessa besparingar ska genomföras behöver ske i samtal mellan 
förvaltning och nämnd utifrån de ovanstående konsekvensbeskrivningarna.

Omfattande personalminskningar innebär stora konsekvenser gällande måluppfyllelse, 
trygghet, trivsel, omfattande organisationsförändringar, försämrad servicenivå och ökad 
arbetsbelastning. Barn och elever får försämrat stöd i sin utveckling mot målen. En 
fortsatt förtätning och utökning av klass- och gruppstorlekar är inte genomförbart med 
tanke på de barn- och elevökningar som tagits emot inom förskola och skola i 
avsaknaden av lokaler. Vid neddragning av personal blir en konsekvens att flera 
statsbidrag kommer att försvinna eftersom ökning av personaltäthet ofta är ett krav för 
att erhålla bidragen, vilket då i sin tur kräver ytterligare nedskärningar. 

Med de omfattande konsekvenser som anpassningar till en budget i balans, utan 
ramökningar, innebär för barns, elevers och personals arbetsmiljö, kvalitet och resultat 
ser vi stora svårigheter att uppfylla visionen om att kommunen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare där medarbetare ska kunna uppleva ett hållbart arbetsliv.
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Bilaga 3, social inkludering

Enhet Modersmålslärare Studiehandledare BEA-anställda Totalt

Dalbo 0 2,9 0,9

Frändeskolan 0 0 1,4

Mariedalskolan 1,8 3,4 0,8

Modersmålsenheten 13,85 0 0

Onsjöskolan 0 0 0

Silvertärnan 0 4 0,17

Torpaskolan 0 2 0,67

Tärnan 2,4 0 0

Vänerparken 1 0 0,17

Brålanda 0,85 1 0

Skerrud 0 0 0

Granås 0 0 2,25

Rånnum 0 0 0

Mulltorp 0 0 0

Norra 0,95 1 0,75

Blåsut 0 0 0

Öxnered 0 0 0

Välkomsten 0 2,2 0

Kumlien 0,55 1,05 0

Väne-Ryr 0 0 0

ÅRSARBETARE TOTALT 21,40 17,55 7,11 46,06

meddellön 26 071 22 220 20 200

snittbidrag/månad 117 850

Total lönekostnad/mån.       

inkl sem och PO                                    

(ev. bidrag avräknat) 789 398 551 754 85 360 1 426 512

Kostnad för helår 9 472 776 6 621 048 1 024 320 17 118 144

Inom nämndens verksamhetsområde ryms även  ytterligare former av praktikanställningar.

Praktikjobben har kunnat leda till  anställningar såsom modersmålslärare och studiehandledare,

då legitimation ej krävs. Anställningarna bidrar till ökad social inkludering och måluppfyllelse . 

Dessa anställningar berikar verksamheten för samtliga barn, elever och personal 

BUTN 2017/168
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2018-04-23

120



Vid protokollet 

Marianne I arlsson 

Karin Einevik nn-Sofie Dolk Olsson 

För arbetsgivaren 

ime-Wen Kriewitz 
örvaltningschef  

För Lärarförbundet 	För Kommunal 

Vänersborgs kommun 2018-04-11 	 1 (1)  

Förhandling enligt MBL 11§ ang mål och resurs-
plan 2019 och ekonomisk plan 2020-2021 

Närvarande: Förvaltningschef Anne-Len Kriewitz, ekonom Maria Andersson, 
personalspecialist, Marianne Karlsson, Karin Einevik, Lärarförbundet, Anm-So-
fie Dolk Olsson, Kommunal 

Arbetsgivaren har kallat till förhandling ang mål- o resursplanen 2020-2021. 
Information och utdelning av material gjordes på FSG den 13 mars 2018. 

Förvaltningschef och ekonom presenterade kompletteringar till materialet med 
vilka konsekvenser den föreslagna budgeten får i verksamheten. Se bilaga. 

Lärarförbundet, LR och Kommunal är oeniga med arbetsgivaren och särskilda 
yttrande bifogas protokollet. Se särskild bilaga. 

Förhandlingen avslutad i oenighet 2018-04-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

Postadress 
	

Besöksadress Telefon 	Telefax 	 E-post 	 Hemsida 
462 85 Vänersborg 
	

Sundsgatan 29 	0521-72 1104 	0521-72 13 70 	barnutbildning@vanersborg.se 	 www.vanersborg.se  
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Kommunal. %0 
RIKSFÖRBUND Lärarförbundet 

L Ä.RARNAS  

Fackförbundens gemensamma yrkande angående 
Mål och resursplan 2019 samt Ekonomisk plan 2020-2021 

Vi konstaterar även i år att den föreslagna budgeten för Barn- och Utbildningsnämnden rimmar mycket 
illa med nämndens inriktningsmål samt kommunens vision. Eftersom antalet barn och elever fortsätter 
öka inom alla verksamheter, den nödvändiga digitaliseringen måste fortsätta samt lokalbehovet är kritiskt 
är det helt orealistiskt att inte utöka budgetramen i motsvarande utsträckning för att täcka de behov som 
förvaltningen sammanställt och som facken ställer sig bakom. 

Det ökande antalet barn och elever medför högre kostnader ifråga om bland annat elevhälsa, lokal- och 
personalkostnader. Detta leder till en ökad arbetsbelastning för alla personalkategorier vilket återspeglas i 
den ökande sjukfrånvaron. Att ha en barn-/elevgrupp på 20-30 elever innebär inte samma arbetsbelastning 
som för fem år sedan eftersom gruppsammansättningen, med avseende på olika behov, ser helt annorlunda 
ut. Därför är den påbörjade utredningen med att kartlägga och föreslå konkreta åtgärder gällande minskning 
av skolpersonalens arbetsbelastning samt förbättring av arbetsmiljön en nyckelfråga för nämnden och i 
förlängningen hela kommunen. 

Om förslaget om den sociala inkluderingspotte antas är det mycket viktigt att förvaltningen i första hand 
dokumenterar de inkluderingsprojekt som redan genomförs så att pengarna kommer tillbaks till förvalt-
ningen. Att påbörja nya projekt är i praktiken inte genomförbart eftersom personalens arbetsbelastning re-
dan är mycket hög. 

En del av de föreslagna åtgärderna för att få en budget i balans kommer att slå hårt mot både verksamheter 
och personal. Det går inte att följa skollagen då man genomför personalminskningar samtidigt som det 
kommer fler elever. Det attraherar varken ny personal eller fler kommuninvånare — kommunen måste fort-
sätta att attrahera och behålla legitimerade lärare! 

Fackförbunden yrkar att Barn- och Utbildningsnämnden äskar medel för ökade kostnader inom fritidshem, 
förskola och grundskola. 

Eftersom den föreslagna budgetramen för 2019 inte är tillräcklig för de stora behov förvaltningen 
står inför och att konsekvenserna kan innebära uppsägningar av personal ställer sig Kommunal, 
Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Lärarförbundets skolledarförening oeniga till förslaget 
om budget för 2019. 

Vänersborg den 10 april 2018 

åt 	Ä.,-  Å27,  
- I ~ SOf.IE' 	 Asa Dahlgren, 
Dolk Olsson 	 Lärarförbundets 
Kommunal 	 skolledare 

j~ 

Lärarnas Riksförbund 
Karm Einevik, 
Lärarförbundet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-04-17 1(1)

B N § 35 BN.2018.16

Mål- och resursplan 2019 samt ekonomisk plan för 2020-2021

Beslut

Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till drift- och
investeringsbudget för år 2019 samt ekonomisk plan för åren 2020-2021 i enlighet med
förvaltningens förslag till mål- och resursplan.

Förslaget innefattar innefattar en utökad driftram på 500 tkr för att möta behoven inom
verksamheten kart- och GIS.

Sammanfattning av ärendet

Varje år görs en drift- och investeringsbudget för de nästkommande åren vilka sammanställs
i dokumentet Mål- och resursplan 2019-2021. Det ger en bild av kommunens ekonomiska
resurser och förutsättningar samt på vilket sätt nämnderna planerar använda dem.

Utifrån anvisningar tagna av kommunstyrelsen 2018-02-28 får byggnadsnämnden en
anvisad ram för driftbudgeten år 2019 på 15 585 tkr. Utöver anvisad ram äskas 500 tkr för
att möta behoven inom verksamheten kart- och GIS.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Byggnadsförvaltningen, 2018-03-21
Mål- och resursplan 2019-2021 - förslag, Byggnadsförvaltningen, 2018-03-21
Äskande utöver ram, Kart-GIS-enheten 2018-02-22

Bilagor

Mål- och resursplan 2019-2021, Byggnadsförvaltningen, 2018-03-21
Protokoll, MBL § 11, 2018-04-09

Sändlista

Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
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Handläggare 
Anna-Karin Ernst 
annakarin.ernst@vanersborg.se 
0521-721109  

2018-03-21 
 
Mottagare 
Byggnadsnämnden 

Dnr: BN2018/16   

  
 

Byggnadsnämnden 

Förslag avseende mål- och resursplan år 2019 samt 
ekonomisk plan för åren 2020-2021 

 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till drift- och 
investeringsbudget för år 2019 samt ekonomisk plan för åren 2020-2021 i enlighet med 
av förvaltningen upprättat förslag i Mål- och resursplan som innefattar en utökad 
driftram på 500 tkr för att möta behoven inom verksamheten kart- och GIS. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år görs en drift- och investeringsbudget för de nästkommande åren vilka 
sammanställs i dokumentet Mål- och resursplan 2019-2021. Det ger en bild av 
kommunens ekonomiska resurser och förutsättningar samt på vilket sätt nämnderna 
planerar använda dem. Utifrån anvisningar tagna av kommunstyrelsen 2018-02-28 får 
byggnadsnämnden en anvisad ram för driftbudgeten år 2019 på 15 585 tkr. Utöver 
anvisad ram äskas 500 tkr för att möta behoven inom verksamheten kart- och GIS. 
Förvaltningschef, förvaltningsekonom och planeringssekreterare redogör för 
byggnadsnämndens del i Mål- och resursplan 2019-2021. 
 

Fördjupad beskrivning av ärendet 
 
Ekonomiska förutsättningar 
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har prognostiserat inflationen till 2,3 % för år 
2019. Nämnderna får i ramarna för 2019 kompensation för inflationen med 1,0 %. Både 
intäkter och omkostnader räknas upp.  
 
Nämndernas budgetramar inför 2019 är baserade på 2017 års lönenivå. De får senare 
kompletteras med tillkommande kostnader för löneavtal under 2018-2019 inom ramen 
för centralt avsatta budgetmedel i mål- och resursplan. 
 
Internräntan är oförändrad, 1,75 %. Eventuellt kommer justeringar att göras i samband 
med mål- och resursplansprocessen. 
 
Personalomkostnadspålägget höjs från 38,33% till 39,17 %. Justeringen är redan gjord i 
budget 2018 enligt beslut av kommunfullmäktige i januari 2018. 
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Byggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(4) 

 
 

 Dnr: BN2018/16        

 
Övergången till komponentavskrivning från och med budget 2019 innebär en 
omfördelning av medel från drift till investering. Under ett antal år blir effekten högre 
investeringsutgifter och lägre driftkostnader. På längre sikt kommer avskrivningskostna-
derna att öka. Då del av det tidigare underhållet nu redovisas som investering behöver 
del av budgeten för underhåll av fastigheter omfördelas från drift till investering. För 
byggnadsnämndens del blir det en ramsänkning av hyresbudgeten på 131 tkr samtidigt 
som hyreskostnaden sänks med motsvarande summa. 
 
I budget 2019 skapas en social inkluderingspott under kommunstyrelsen. Den är till för 
att motverka utanförskap i kommunen och ska omfatta alla invånare. Den ska också 
stimulera nämnder och förvaltningar till samverkan. Medel söks ur potten av minst två 
nämnder/förvaltningar för varje projekt. Beslut om tilldelning av medel från potten tas 
av kommundirektören efter samråd och beredning med KDL. I potten finns 19,3 mkr 
och består av 0,5 % av nämndernas nettobudgetramar samt den minskning som 
”välfärdsmiljonerna” motsvarar. För byggnadsnämnden del blir det en ramsänkning på 
totalt 169 tkr. 
 
Inflationskompensationen på 1 % innebär att byggnadsnämndens budgetram 2019 
justeras ned med 50 tkr, vilket utgörs av nettot av intäkter och omkostnader. 
 
Byggnadsnämndens budgetram 2018 är 15 935 tkr. Inför 2019 justeras ramen ned med 
totalt 350 tkr.  
 
Ovanstående innebär att budgetramen för 2019 hamnar på, enligt gällande anvisningar, 
15 585 tkr.  
 
Byggnadsnämnden är en anslagbindningsnivå vilket innebär att nämnden själv kan 
flytta budgetposter mellan verksamheterna utan att behöva vända sig till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av nämndernas budgetramar inklusive justeringar 
 

Nettoanslag i tkr Budget 2019 Andel, %    
Barn- och utbildningsnämnden 747 996 33,1 
Byggnadsnämnden 15 587 0,7 
Kommunstyrelsen                                          373 494 16,5 
Kultur- och fritidsnämnden 104 005 4,6 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden                      6 782 0,3 
Samhällsbyggnadsnämnden 72 083 3,2 
Socialnämnden     930 534 41,2 
Övriga 9 397 0,4 
Totalt: 2 259 877 100 % 
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 Dnr: BN2018/16        

 
Resultatbudget 2019, mkr 
 
Verksamhetens nettodriftkostnader  -2 158,4 
Årets pensionskostnader  -145,1 
Avskrivningar, nedskrivningar   -88,4 
S:a verksamhetens nettokostnader  -2 391,9 

 
  

Skatteintäkter/generella statsbidrag  2 451,9 
Finansiella intäkter  3,0 
Fin. uppräkning pensionskostnad                                -4,5 
Övriga finansiella kostnader                                              -12,0    
Årets resultat  46,5 

 
Från och med budget 2019 ingår 23 mkr som avser komponentavskrivning i resultatet. 
 
 
Investeringar 
Investeringsbudgeten omfattar tre år och innehåller budget för innevarande år (2019) 
och en plan för de två kommande åren (2020-2021).  
 
I anvisningarna sägs det att nämnden svarar för driftkostnader/kapitalkostnader som 
följer av nämndens investeringar.  
 
Byggnadsnämndens investeringsram gäller inventarier. 
 
Nämndens investeringsram ska ses som ett tak för investeringar, vilket innebär att 
nämnden förslag ska rymmas inom ram eller vara lägre än ram.  
 
Investeringsram år 2019-2021 för byggnadsnämnden 
 
Belopp, Mkr 2019 2020 2021 
Inventarier 0,5 0,5 0,5 
Summa 0,5 0,5 0,5 

 
 
Äskanden utöver ram 
Byggnadsnämnden föreslås äska 500 tkr utöver ram för att möta behoven inom 
verksamheten kart- och GIS. Se separat skrivelse, Information: Rekrytering GIS-
ingenjör. Informationen gavs på byggnadsnämnden 2018-03-06.  
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Byggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 4(4) 

 
 

 Dnr: BN2018/16        

 
Beredning 
Samverkan genom MBL § 11 har genomförts den 9 april. 
 
Underlag 
Tjänsteskrivelse, Förslag avseende mål- och resursplan år 2019 samt ekonomisk plan 
åren 2020-2021 Byggnadsförvaltningen, 2018-03-21 

Gunnar Björklund Anna-Karin Ernst 
Tf förvaltningschef Ekonom 

 
 
 
Bilagor 
Mål- och resursplan 2019-2021, Byggnadsnämnden 
Information: Rekrytering GIS-ingenjör, BN 2018-03-06 
MBL-protokoll från 2018-04-09 
 
 
Sändlista (med underlag) 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret  
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Byggnadsförvaltningen 
Kart- och GIS enheten  
       
       
Information: 
 
Rekrytering GIS-ingenjör 
 
Då enhetens GIS-ingenjör sa upp sig i slutet av 2017 annonserades tjänsten 
ut både externt och internt. Då det är brist på GIS-ingenjörer så inkom inte 
många ansökningar med rätt kompetens. Speciellt då denna tjänst kräver en 
hel del specialfunktioner också.  
 
Egentligen är tjänsten uppbyggd från början av två yrkeskategorier där man 
ska ha en högskoleutbildning i GIS och en stor kunskap i datakunskap som 
programmering, databaskunskap mm. Med att utöka med en ny tjänst skulle 
man kunna lösa problematiken med att få rätt kompetens, då man kunde an-
ställa en renodlad GIS-ingenjör på den nuvarande GIS-tjänsten och en IT-
administratör eller liknande med GIS-kunskaper på andra tjänsten som 
skulle arbeta tätt tillsammans. Detta skulle göra att verksamheten inte blir 
lika sårbar i framtiden om det sker personalomsättningar.  
 
GIS-ingenjören har även varit tungt belastad med arbete och har haft ett 
flexkonto hela tiden som slår i taket även om man tar ut ledighet. Då man 
tagit ut ledighet i flex så ökar semestersaldot så detta har inte varit en bra si-
tuation. Den nuvarande arbetsfördelning på den befintliga tjänsten är IT-ad-
ministration 80 % och GIS 20 % så det sker ingen utveckling på GIS-arbe-
ten i kommunen för tiden räcker inte till, vilket är viktigt för den digitala 
framtiden. För att minska mängden arbete skulle en anställning av en person 
till underlätta.  
 
Med tanke på kommunens medarbetarenkät, vilken visar lågt resultat på ork 
och energi som kan kopplas mot för stor arbetsbörda, så behöver enheten ut-
öka med en tjänst. Det är inte bara att man vill minska mängden arbete för 
en bättre arbetsmiljö utan man vill även nå ut med GIS i kommunens alla 
verksamheter. en ny tjänst skulle sprida GIS och göra nytta i hela kommu-
nen.  
 
De som i dag GIS-ingenjören har beställningar från är BF, SBF, KS, MoH, 
BU och de skulle gärna vilja dra mer nytta av tjänsten om tiden tillät. 
 
Sammanfattning: 
GIS-tjänsten är nu vakant och de tjänster som enheten kan erbjuda är be-
gränsade. Personal med rätt kompetens har inte hittats då det i dag är en spe-
cialtjänst. Att dela tjänsten till två tjänster skulle underlätta då man kan re-

Byggnadsförvaltningen 
 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida  
462 85 Vänersborg Sundsgatan 29 0521-72 10 00 0521-72 19 08 byggnad@vanersborg.se www.vanersborg.se  
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krytera från två olika yrkeskategorier och då får ett större rekryteringsun-
derlag. Enheten behöver utöka med en ny tjänst och behöver en ramökning 
från och med 2019 med ca 500000 för att kunna anställa en IT-administratör 
till den utökade tjänsten och då även kunna gå vidare med att tillsätta en 
renodlad GIS-ingenjör till den vakanta tjänsten som finns i dag. 
 
 
För Byggnadsförvaltningen: 
 
 
Anneli Baard 
Kart- och GIS-chef 
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Gunnar Björklund 	Anna Larsson 
Förvaltningschef 

Vänersborgs kommun 2018-04-09 	 1 (1)  

Protokoll 
Förhandling MBL § 11 Byggnadsförvatlningen 

Datum och tid: Måndagen 9/4 2018, kl. 14.00 
Plats 522, 4:e våning, Kommunhuset 

För arbetsgivaren: 
Gunnar Björklund- Förvaltningschef  
Morten  Sörö — Administrativ chef 
Anna-Karin Ernst - Förvaltningsekonom 

Arbetstagarorganisationer: 
Vision - Anna Larsson 
Sveriges Ingenjörer- Zdenk-o Petrusic 

1. Mål och resursplan 2019 samt ekonomisk plan 2020-2021. Bygg-
nadsförvaltningen. 

§ Genomgång av ekonomiska förutsättningar samt ramjusteringar. 

§ Genomgång av budgetram 2019 - 15 585t 

§ Äskande inför 2019 på 500t. 

§ Investeringsbudget 2019-2021 - 500t 

Detta läggs som beslutsförslag till nämnden. 

För arbetsgivaren 	För Vision  För Sveriges 
Ingenjörer 

Zdenko Petrusic 

Sam häl Is byggnadsförvaltningen 

Postadress 
462 85 Vänersborg 

Besöksadress 	Telefon 	Telefax 	 E-post 	 Hemsida 
Sundsgatan 29 	0521-72 10 00 	0521-72 12 97 	samhallsbyggnad@vanersborg.se 	 www.vanersborg.se  

131



KULTUR- OCH 
FRITIDSNÄMNDEN 

 

132



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-09-17 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

§ 38

Mål- och resursplan 2019-2021
KUFRN 2018/13

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Mål- och resursplan 
2019-2021 med åtgärdsprogram och konsekvensbeskrivning, med följande tillägg:
Nämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära 1010tkr med anledning av de 
ökande hyresutgifterna som finns redovisade i förvaltningens yttrande. Nämnden 
konstaterar att man idag bedriver en omfattande verksamhet i linje med vad som 
föreslås finansieras av den sociala inkluderingspotten. Medlen för detta bör stanna hos 
nämnden. Med anledning härav avstår nämnden från att äska de 1177tkr som utgör 
sparbetinget.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet
Nämnderna har av kommunstyrelsen erhållit budgetramar och anvisningar inför arbetet 
med budget 2019. Utifrån detta har nämnderna i uppdrag att inom tilldelad budgetram ta 
fram en budget för 2019 samt lämna ett åtgärdsprogram med konsekvensbeskrivning 
om vad detta innebär för verksamheten. Budget 2019 ska ingå i kommunens 
gemensamma dokument; Mål- och resursplan 2019-2021. Kultur- och fritidsnämnden 
har tilldelats en ram om 104 005 tkr för 2019 vilket är lägre jämfört 2018 och därför 
innebär konsekvenser för verksamheten. 

Beslutsunderlag
 Mål- och resursplan 2019-2021 inklusive verksamhetsbeskrivning, 

nyckeltal/jämförelsetal, förväntade resultat och ekonomiska resurser.

 Protokoll MBL 19 §, 2018-08-28

 Protokoll MBL 11 §, 2018-09-06

 Anvisningar: Budget 2019, Ekonomisk plan 2020-2021.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-09-17 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet
Kate Giaever (V) lämnar följande tilläggsyrkande:
Nämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära 1010tkr med anledning av de 
ökande hyresutgifterna som finns redovisade i förvaltningens yttrande. Nämnden 
konstaterar att man idag bedriver en omfattande verksamhet i linje med vad som 
föreslås finansieras av den sociala inkluderingspotten. Medlen för detta bör stanna hos 
nämnden. Med anledning härav avstår nämnden från att äska de 1177tkr som utgör 
sparbetinget.
Henrik Josten (M) yrkar bifall till Kate Giaevers tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande finner bifall till förvaltningens förslag och finner även bifall till Kate 
Giaevers tilläggsyrkande.

Sändlista
Håkan Alfredsson, förvaltningschef
Amanda Christiansdotter, administrativ chef
Marie Jensen, ekonom
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(6)

2018-08-23 Dnr: KUFRN 2018/13

Handläggare
Marie Jensen
marie.jensen@vanersborg.se
0521-72 14 41 

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Mål- och resursplan 2019-2021
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Mål- och resursplan 
2019-2021 med åtgärdsprogram och konsekvensbeskrivning.

Sammanfattning av ärendet
Nämnderna har av kommunstyrelsen erhållit budgetramar och anvisningar inför arbetet 
med budget 2019. Utifrån detta har nämnderna i uppdrag att inom tilldelad budgetram ta 
fram en budget för 2019 samt lämna ett åtgärdsprogram med konsekvensbeskrivning 
om vad detta innebär för verksamheten. Budget 2019 ska ingå i kommunens 
gemensamma dokument; Mål- och resursplan 2019-2021. Kultur- och fritidsnämnden 
har tilldelats en ram om 104 005 tkr för 2019 vilket är lägre jämfört 2018 och därför 
innebär konsekvenser för verksamheten. 

Fördjupad beskrivning av ärendet
Nämnderna har av kommunstyrelsen erhållit budgetramar och anvisningar inför arbetet 
med budget 2019. Utifrån detta har nämnderna i uppdrag att inom tilldelad budgetram ta 
fram en budget för 2019 samt lämna ett åtgärdsprogram med konsekvensbeskrivning 
om vad detta innebär för verksamheten. Budget 2019 ska ingå i kommunens 
gemensamma dokument; Mål- och resursplan 2019-2021. 

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats följande ram inför 2019:

Budgetram 2018 109 655 tkr

Höjt PO-pålägg + 251 tkr

PO köpta tjänster SBN + 57 tkr

Inflationskompensation + 682 tkr

Omfördelning av social inkluderingspott, 
baserat på sänkta statsbidrag

- 629 tkr

Omfördelning av social inkluderingspott, 
baserat på 0,5 % av budget

- 548 tkr

Sänkt hyra komponentavskrivning - 5 693 tkr

Bandy VM, ettårsanslag + 230 tkr

BUDGETRAM 2019 104 005 tkr
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Kultur- och fritidsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(6)

2018-08-23 Dnr: 

Nämnden har tidigare lämnat konsekvensbeskrivning avseende sänkt budgetram. 
Arbetet med anpassningar av verksamheten pågår och innebär att den avvikelse mot ram 
2019 som nu lämnas konsekvensbeskrivning på, har minskat från 3 577 tkr till 2 187 
tkr. 

Avvikelser mot budget 2018
Ökade hyres- och driftskostnader 2019
Fastighetsinvesteringar 2018-2019 
Tillkommande verksamhet 

-1 010 tkr

Nya förutsättningar 2019 
Omfördelning till social inkluderingspott

- 1 177 tkr

TOTALT -2 187 tkr

Ökade hyres- och driftskostnader 
 Konstgräs Hallevi

 Fotbollens Hus

 Ishall sportcentrum omklädningsrum

 Hallevibadet
Planerade investeringar beror till största del på stort behov av underhåll och är 
prioriterade med utgångspunkt från hälsa, säkerhet och arbetsmiljö. Om inga åtgärder 
vidtas riskerar kommunen att ställas inför tvingande investeringar till följd av 
myndighetskrav. 
Investeringar i anläggningar och fastigheter ger hyresökningar och i förekommande fall 
även ökade driftskostnader, vilka nämnden inte kan finansiera inom ram. Vid tilldelning 
av investeringsmedel måste också ökade driftskostnader beaktas. Om investeringarna 
inte genomförs blir konsekvenserna stora för både föreningsliv och allmänhet, då 
anläggningarna eventuellt måste stängas. 

Konstgräs Hallevi
Investering i konstgräs följer en politiskt antagen plan för utbyggnad av konstgräsplaner 
i alla kommundelar (beslut av barn- och ungdomsnämnden 2014-04-14 § 59). Pågående 
investering vid Hallevi IP i Vargön är den sista enligt tidigare beslut och verkställs 
under 2018. 

Fotbollens Hus
Projektet pågår. En byggnation kommer att vara färdig tidigast under hösten 2019. Höjd 
hyreskostnad till följd av detta kommer delvis belasta budget under andra halvan av 
året. Full effekt av investeringen realiseras först 2020.

Ishall sportcentrum
Projektet påbörjas efter säsongsavslutning våren 2019 och beräknas vara klart under 
sista kvartalet 2019. Hyreskostnaden till följd av investeringen realiseras först under 
2020.
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2018-08-23 Dnr: 

Hallevibadet
Drift av Hallevibadet i kommunal regi kräver investeringar, både initialt för ett 
kortsiktigt övertagande, men även på längre sikt, om åtagandet blir mer långsiktigt. Om 
investeringarna inte genomförs blir alternativet sannolikt att kommunen tvingas stänga 
anläggningen vilket får stora konsekvenser för både föreningsliv och allmänhet. De 
investeringsbehov som föreligger kräver en ramökning med full kompensation för ökad 
hyra. En fortsatt drift av badet i kommunal regi kräver även en ramökning för 
tillkommande driftskostnader. Beräkningen av dessa är preliminär och baseras på nu 
känd information gällande intäkter och kostnader för anläggningen.

Social inkluderingspott (1 177 tkr)
Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar initiativet att satsa mer resurser, utöver vad 
vi redan gör, på social inkludering och integration. Dock skapar processen merarbete 
och bekymmer när redan startade verksamheter måste läggas ned för att sedan eventuellt 
startas upp på nytt, om vi efter framskrivning tilldelas projektmedel. 
En stor del av nämndens budget är redan projektfinansierad med stöd från bland andra 
Västra Götalandsregionen, Socialstyrelsen, Kulturrådet och Rådet för hälsa och social 
hållbarhet. Detta skapar en osäkerhet och påverkar möjligheterna till långsiktig 
planering. Nämndens verksamhet är dessutom beroende av intäkter från sålda tjänster 
till grundskola och Kunskapsförbundet Väst. Nivå och omfattning på dessa påverkar 
också nämndens möjligheter till långsiktig planering. Ett exempel på en verksamhet 
som fram till idag varit finansierad med projektmedel är Torpa fritidsgård. 
Torpa fritidsgård hade sedan starten sommaren 2017 fram till årsskiftet totalt 2 780 
besökare. Totalt sett har nämndens hela ungdomsverksamhet under 2017 haft 36 596 
besökare vilket är en ökning med 24 % jämfört med föregående år. Behovet av öppen 
fritidsverksamhet i Vänersborg är fortfarande stort och kultur- och fritidsförvaltningen 
ser ingen tendens till att trenden om ett ökat besöksantal skulle minska. Torpa 
fritidsgård är en del av de trygghetsskapande, förebyggande och främjande åtgärder som 
bedrivs idag. Om verksamheten läggs ner är risken stor att oron och otryggheten ökar, 
med ökade kostnader för skadegörelse och bevakning som följd, kostnader som redan 
idag överstiger budget. 
Kopplat till området har även trygghetsvandringar genomförts i samverkan med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och säkerhetssamordnare. Därefter har 
samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram en plan för åtgärder som kan bidra till ökad 
trygghet, exempelvis när det gäller belysning. Föreslagna åtgärder kan inte finansieras 
inom kultur- och fritidsnämndens budgetram. 
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2018-08-23 Dnr: 

Åtgärdsprogram – Förslag på åtgärder för budget i balans samt 
konsekvensanalys
1. Fritid

 Ta bort bidrag för anläggningsstöd och projekt  
 Översyn hyror och avgifter
 Nedläggning Torpa fritidsgård
 Dialog kring framtida investeringar samt tillhörande 

driftskostnader

2. Kultur
 Minskat bokanslag bibliotek
 Minskad bemanning Timjan/MIC 
 Minskad omfattning Sommarscen

3. Övriga åtgärder
 Ansöka om medel ur den sociala inkluderingspotten.

TOTALT 2 187 tkr

Konsekvenser Fritid 
 Nedläggning Torpa fritidsgård (1 000 tkr)

Konsekvens: En nedläggning av verksamheten innebär ett kraftigt minskat utbud av 
aktiviteter för ungdomar på Torpa, vilket direkt drabbar ungdomarnas möjligheter 
till integration och inkludering. Kommunens trovärdighet i ungdomarnas ögon går 
förlorad när man först genomför satsningar och sen drar bort dem så snart det fattas 
pengar. 
Om satsningar görs med ett större socioekonomiskt perspektiv ges ungdomarna 
bättre möjlighet till meningsfull fritid, god psykisk hälsa och minskad risk för 
destruktivitet och utanförskap. Resultatet av misslyckad integration ger stora 
samhällsekonomiska konsekvenser och inte minst stora konsekvenser på 
individnivå. 
Satsningar på integration och trygghet har en betydande positiv effekt på lång sikt 
för hela kommunen. De kostnader som kommunen drabbas av om detta arbete inte 
är framgångsrikt, som till exempel kostnader för bevakning och skadegörelse, blir 
ofta stora och ger inte alls samma positiva effekt tillbaka. 

 Ta bort bidrag för anläggningsstöd och projekt (200 tkr)
Konsekvens: Minskar föreningarnas möjligheter att på eget initiativ genomföra 
investeringar och utvecklingsprojekt. Det innebär också att föreningarna inte får 
samma möjlighet att söka bidrag från SISU, där bidraget ofta motsvaras av egen 
insats.
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 Översyn hyror och avgifter fritidsanläggningar (400 tkr)
Konsekvens: Föreningarna har i dag en ansträngd ekonomi och ökade hyror 
minskar direkt deras möjlighet att hyra timmar vid våra anläggningar. Färre tider 
betyder minskad verksamhet och att färre kan beredas plats att delta.

 Dialog kring framtida investeringar samt tillhörande driftskostnader 
Investering av ny 40x20 hall kopplas till grundskolans behov av gymnastiklokaler 
och är inte beslutad av kultur- och fritidsnämnden. Det är idag inte klargjort hur 
finansiering ska ske och ytterligare hyreskostnader kan inte täckas inom ram.

Konsekvenser Kultur
 Minskad bemanning Timjan/MIC (250 tkr)

Konsekvens: En stor del av Timjans besökare är ungdomar med invandrarbakgrund. 
Timjans verksamhet lockar också fler flickor jämfört med exempelvis 
Ungdomshuset och Torpagården, och går där också emot den nationella trenden om 
färre flickor i verksamheten. Minskad bemanning innebär minskat utbud av 
aktiviteter vilket drabbar ungdomars möjlighet till integration och inkludering.
Konsekvenser i ett socioekonomiskt perspektiv: skola, utbildning, meningsfull fritid, 
idrott, kultur och skapande verksamhet bidrar till att förebygga psykisk ohälsa, 
destruktivitet och utanförskap. Relativt små investeringar i ungas fritid innebär stora 
samhällsekonomiska vinster i ett längre perspektiv. Samtidigt gäller det omvända, 
ett livslångt utanförskap kostar samhället oerhörda summor. Timjan, fritidsgårdarna 
och Hjälpande händer når barn och unga i tidig ålder, fångar upp, hjälper, stödjer 
och stöttar individer som annars riskerar att hamna snett i tillvaron. Att skära i de 
verksamheterna till förmån för något som vi ännu inte sett effekterna av blir 
svårmotiverat och påverkar den psykosociala arbetsmiljön för personalgrupper som 
med stort engagemang byggt upp en verksamhet som Vänersborgs kommun kan 
vara stolta över.  

 Minskat bokanslag bibliotek (200 tkr)
Konsekvens: 
 En besparing i bokanslaget på 300 tkr, ger en reell besparing på 200 tkr då 

anslag för inköp av barn och ungdomslitteratur från Statens kulturråd 
försvinner (100 tkr). 

 Åtgärden påverkar även BUN då statsbidraget till skolbiblioteken försvinner. 
 Besparingen innebär att bibliotekets programverksamhet läggs på is 
 Utbudet av mångspråkslitteratur reduceras och service till låntagare och 

besökare med invandrarbakgrund försämras. 

 Minskad omfattning aktiviteter och musik på Sommarscen (137 tkr)
Konsekvens: Sommarscen består av aktiviteter, konserter, upplevelser som är 
tillgängliga för alla utan kostnad. En besparing innebär minskad attraktivitet och 
trivsel och påverkar upplevelsen av Vänersborg som en tillgänglig sommarstad 
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negativt. Detta medför ett minskat utbud för dem som är kvar i Vänersborg under 
sommaren.

Beredning
Ärendet har beretts i förvaltningens ledningsgrupp, samverkan med fackliga 
representanter samt i kultur- och fritidsnämndens presidium. MBL 19 § genomfördes 
den 28 augusti och MBL 11 § genomfördes den 6 september. 

Underlag
 Mål- och resursplan 2019-2021 inklusive verksamhetsbeskrivning, 

nyckeltal/jämförelsetal, förväntade resultat och ekonomiska resurser.

 Protokoll MBL 19 §, 2018-08-28

 Protokoll MBL 11 §, 2018-09-06

 Anvisningar: Budget 2019, Ekonomisk plan 2020-2021.

Amanda Christiansdotter Håkan Alfredsson
Administrativ chef Förvaltningschef

Sändlista
Håkan Alfredsson, förvaltningschef
Amanda Christiansdotter, administrativ chef
Marie Jensen, förvaltningsekonom
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-04-23 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

§ 21

Mål- och resursplan 2019-2023
KUFRN 2018/13

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Mål- och resursplan 
2019-2021 med konsekvensbeskrivning, med följande tillägg:
Nämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära ramökning om 2 400 tkr med 
anledning av de ökande hyresutgifterna som finns redovisade i förvaltningens yttrande.
Nämnden konstaterar att man idag bedriver en omfattande verksamhet i linje
med vad som föreslås finansieras av den sociala inkluderingspotten. Medlen
för detta bör stanna hos nämnden. Med anledning härav avstår nämnden
från att äska de 1 177 tkr som utgör sparbetinget.

Sammanfattning av ärendet
Nämnderna har av kommunstyrelsen erhållit budgetramar och anvisningar inför arbetet 
med budget 2019. Utifrån detta har nämnderna i uppdrag att inom tilldelad budgetram ta 
fram en budget för 2019 samt lämna en konsekvensbeskrivning om vad detta innebär 
för verksamheten. Budget 2019 ska ingå i kommunens gemensamma dokument; Mål- 
och resursplan 2019-2021. Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en ram om 
104 005 tkr för 2019 vilket är lägre jämfört 2018 och därför innebär konsekvenser för 
verksamheten.

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-12

 Mål- och resursplan 2019-2021 inklusive verksamhetsbeskrivning,
nyckeltal/jämförelsetal, förväntade resultat och ekonomiska resurser.

 Protokoll MBL 19 §, 2018-03-28.

 Protokoll MBL 11 §, 2018-04-12.

 Anvisningar: Budget 2019, Ekonomisk plan 2020-2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
Åsa Olin (V) lämnar följande tilläggsyrkande:
Nämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära ramökning om 2 400 tkr med 
anledning av de ökande hyresutgifterna som finns redovisade i förvaltningens yttrande.
Nämnden konstaterar att man idag bedriver en omfattande verksamhet i linje med vad 
som föreslås finansieras av den sociala inkluderingspotten. Medlen för detta bör stanna 
hos nämnden. Med anledning härav avstår nämnden från att äska de 1 177 tkr som utgör 
sparbetinget.
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Kultur- och fritidsnämnden

Henrik Josten (M), Jan Carlsten (L) och Lisbeth Brodin (M) yrkar bifall till Åsa Olins 
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag utan Åsa Olins tilläggsyrkande mot 
förvaltningens förslag med Åsa Olins tilläggsyrkande, och finner bifall till 
förvaltningens förslag med Åsa Olins tilläggsyrkande, efter votering.

Omröstningsresultat
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om följande propositionsordning:
Ja-röst: Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag utan Åsa Olins 
tilläggsyrkande.
Nej-röst: Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med Åsa 
Olins tilläggsyrkande.
Omröstning:
Marika Isetorp (MP) Ja
Henrik Josten (M) Nej
Benny Jonasson (S) Ja
Sandra Stegeröd (S) Ja
Jan Carlstein (L) Nej
Åsa Olin (V) Nej
Lena Mjörnell (SD) Nej
Lisbeth Brodin (M) Nej
Hans-Peter Norén (S) Ja

Total:
Ja-röster 4 stycken
Nej-röster 5 stycken

Sändlista
Håkan Alfredsson, förvaltningschef
Amanda Christiansdotter, administrativ chef
Mariette Edkvist, förvaltningsekonom
Kommunstyrelsen
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Handläggare
Mariette Edkvist
mariette.edkvist@vanersborg.se
0521-72 11 68

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Mål- och resursplan 2019-2021
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Mål- och resursplan 
2019-2021 med konsekvensbeskrivning.

Sammanfattning av ärendet
Nämnderna har av kommunstyrelsen erhållit budgetramar och anvisningar inför arbetet 
med budget 2019. Utifrån detta har nämnderna i uppdrag att inom tilldelad budgetram ta 
fram en budget för 2019 samt lämna en konsekvensbeskrivning om vad detta innebär 
för verksamheten. Budget 2019 ska ingå i kommunens gemensamma dokument; Mål- 
och resursplan 2019-2021. Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en ram om 
104 005 tkr för 2019 vilket är lägre jämfört 2018 och därför innebär konsekvenser för 
verksamheten.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Nämnderna har av kommunstyrelsen erhållit budgetramar och anvisningar inför arbetet 
med budget 2019. Utifrån detta har nämnderna i uppdrag att inom tilldelad budgetram ta 
fram en budget för 2019 samt lämna en konsekvensbeskrivning om vad detta innebär 
för verksamheten. Budget 2019 ska ingå i kommunens gemensamma dokument; Mål- 
och resursplan 2019-2021. 

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats följande ram inför 2019:

Budgetram 2018 109 655 tkr

Höjt PO-pålägg + 251 tkr

PO köpta tjänster SBN + 57 tkr

Inflationskompensation + 682 tkr

Omfördelning av social inkluderingspott, 
baserat på sänkta statsbidrag

- 629 tkr

Omfördelning av social inkluderingspott, 
baserat på 0,5 % av budget

- 548 tkr

Sänkt hyra komponentavskrivning - 5 693 tkr

Bandy VM, ettårsanslag + 230 tkr

BUDGETRAM 2019 104 005 tkr

145



Kultur- och fritidsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(5)

2018-04-12 Dnr: KUFRN 2018/13

Avvikelser mot budget 2018
Ökade hyreskostnader 2019
Gjorda fastighetsinvesteringar 2018-2019 innebär en ökad hyra

-2 400 tkr

Nya förutsättningar 2019 
Omfördelning till social inkluderingspott

- 1 177 tkr

TOTALT -3 577 tkr

Förslag på åtgärder för att få en budget i balans
1. Fastigheter/Anläggningar
Begränsa och flytta fram planerade investeringar.
Stänga lokaler/anläggningar, till exempel Hallevibadet.

2. Stänga verksamhet finansierad genom projektmedel
Till exempel Torpagården, Fritidsbanken, Idrottsslussen, Let´s move

3. Minskat utbud av evenemang

4. Övriga åtgärder
 Ansökan om medel ur den sociala inkluderingspotten.
 40x20 hall initierad av samhällsbyggnad enligt brist på lokaler för 

gymnastikundervisning.
 Dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen, förändra köpta tjänster 

avseende städ och vaktmästeri.
 Allmän besparing på material och tjänster.
 Se över föreningsbidrag.

TOTALT 3 577 tkr

Konsekvenser

1. Fastigheter/Anläggningar
Planerade investeringar beror till största del av eftersatt underhåll och är prioriterade 
med utgångspunkt från hälsa, säkerhet och arbetsmiljö. Om inga åtgärder vidtas riskerar 
vi att ställas inför tvingande investeringar till följd av myndighetskrav. Genomförda 
investeringar ger en hyresökning som nämnden inte kan finansiera inom ram. 
Alternativet om man inte genomför investeringarna är därför att stänga anläggningarna 
och konsekvenserna blir stora för både föreningsliv och allmänhet. 
Vid Hallevibadet krävs stora investeringar för att fortsatt bedriva verksamhet och 
alternativet är att stänga anläggningen vilket får stora konsekvenser för både 
föreningsliv och allmänhet. De investeringsbehov som föreligger kräver annars en 
ramökning med full kompensation för ökad hyra.
Bibliotekets nuvarande hyresavtal går ut i juni 2019 och måste sägas upp senast juni 
2018 för att det inte automatiskt ska förlängas med ytterligare fem år. Lokalerna är i 
behov av genomgripande renovering och anpassning ur såväl tillgänglighets- som 
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arbetsmiljö- och verksamhetsperspektiv. Tillgänglighetsanpassning krävs med ny hiss 
dimensionerad för rullstol och permobil och handikapptoaletter som motsvarar dagens 
krav. Administration och kontorsarbetsplatser behöver finnas i nära anslutning till 
verksamheten. Värme och ventilation, stambyte och översyn av allmänna 
grundfunktioner är nödvändiga och omedelbart förestående i ett arbetsmiljöperspektiv. 
Oavsett om kultur- och fritidsnämnden beslutar att förhandla om ett nytt hyresavtal för 
nuvarande lokaler eller beslutar om en annan placering av biblioteket kommer hyran att 
öka jämfört med nuvarande hyra. Hyresökningen kommer belasta verksamheten 2019, 
alternativt från första halvåret 2020, och kräver en ramökning.

2. Stänga verksamhet finansierad genom projektmedel
Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar initiativet och att satsa mer resurser, utöver 
vad vi redan gör, på social inkludering och integration. Dock skapar processen 
merarbete och bekymmer när redan startade verksamheter måste läggas ned för att 
sedan eventuellt startas upp på nytt om vi efter framskrivning tilldelas projektmedel. De 
verksamheter som fram till idag varit finansierade med projektmedel tilldelade från 
rådet för hälsa och social hållbarhet som därför måste stängas för att nå en budget i 
balans är Torpagården, Fritidsbanken och Idrottsslussen/Let´s move. Redan 2018 har 
projektfinansieringen minskat kraftigt. Torpagården hade sedan starten sommaren 2017 
fram till årsskiftet totalt 2 780 besökare. Totalt sett har hela ungdomsverksamheten 
under 2017 haft 36 596 besökare vilket är en ökning med 24 % jämfört med föregående 
år, det är också en trend som ser ut att fortsätta. Detta är en del av de trygghetsskapande, 
förebyggande och främjande åtgärder som bedrivs idag och blir verksamheterna 
tvungna att stänga riskerar oron och otryggheten att öka, med ökade 
bevakningskostnader som följd, kostnader som också överstiger nuvarande 
verksamhetskostnader. Dessa kostnader kan inte kultur- och fritidsnämnden klara inom 
ram och nämnden har redan under 2017 påtalat att kostnader för larm, bevakning och 
skadegörelse bör hanteras kommunövergripande. 
Trygghetsvandringar har genomförts i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen 
och säkerhetssamordnare. Därefter har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram en 
plan för åtgärder som kan bidra till ökad trygghet, exempelvis när det gäller belysning. 
Föreslagna åtgärder kan inte finansieras inom kultur- och fritidsnämndens budgetram. 
Även andra verksamheter, så som exempelvis biblioteket, har ökade kostnader för 
bevakning som idag helt belastar den egna verksamheten. 

3. Minskat utbud av evenemang
För att nå en budget i balans kan inte alla evenemang genomföras i samma omfattning 
som tidigare. Evenemang som berörs är till exempel Kulturveckan, Sommarscen, 
Familjelördagarna i Plantaget och Aqua Blå. Utan extra medel finns idag inte utrymme 
inom ram för utökade aktiviteter med anledning av Vänersborgs 375-års jubileum 2019. 
Detta drabbar allmänheten och kommunfullmäktiges inriktningsmål om att fler 
invånare ska bli delaktiga i utbudet av kultur samt att kommunens attraktionskraft ska 
öka kommer inte att uppnås.

4. Övriga åtgärder
För att tillföra resurser utöver anvisad ram kan förvaltningen ansöka om medel från den 
sociala inkluderingspotten. Detta skapar dock en svårighet om vi först måste stänga 
verksamheter för att sedan starta upp på nytt, vilket beskrivits ovan under punkt två. Ett 
sätt att minska de negativa effekterna är att ansökan och beslut sker tidigt 2018 för att de 
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verksamheter som beviljas medel ska kunna bedrivas utan uppehåll. Stor del av 
nämndens budget är dessutom redan idag projektfinansierad med stöd från bland andra 
Västra Götalandsregionen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 
Kulturrådet och Rådet för hälsa och social hållbarhet. Detta skapar en osäkerhet från år 
till år och det gör det också svårt att bedriva hållbar verksamhet över tid. Det är också 
osäkert från år till år hur stora intäkterna blir för sålda tjänster till grundskola och 
Kunskapsförbundet Väst.
Investering av ny 40x20 hall kopplas till grundskolans behov av gymnastiklokaler och 
är ej beslutad av kultur- och fritidsnämnden. Det är idag inte klargjort hur finansiering 
ska ske och ytterligare hyreskostnader kan inte täckas inom ram.
Genom dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen kan köpta tjänster avseende städ 
och vaktmästeri eventuellt förändras och/eller organiseras om. Syftet är huvudsakligen 
att bedriva trygghetsskapande åtgärder och bättre verksamhet men det kan också ge en 
besparing som dock är svår att beräkna.
Kultur- och fritidsnämnden har idag höga fasta kostnader, och de interna kostnaderna 
har ökat, varför en allmän besparing på material och tjänster bara ger en marginell 
minskning. 
År 2017 antog Kultur- och fritidsnämnden nya kriterier för bidrag inom nämndens 
verksamhetsområde. Jämfört med tidigare år tillkom en ny bidragsform, bidrag för 
mångfalds- och integrationsinitiativ som främst beviljas till småskaliga initiativ med 
huvudfokus att stärka mångfald och integration i Vänersborgs kommun. Att ta bort 
bidragsformen som ett led i att nå en budget i balans drabbar både sökande föreningar, 
hämmar det ideella integrationsarbete som bedrivs i föreningslivet men också 
allmänheten som får färre evenemang att ta del av och färre möten mellan människor 
från olika bakgrunder kommer ske.

Beredning
Ärendet har beretts i förvaltningens ledningsgrupp, samverkan med fackliga 
representanter samt i kultur- och fritidsnämndens presidium. MBL 19 § genomfördes 
den 28 mars och MBL 11 § genomfördes den 12 april. 

Underlag
 Mål- och resursplan 2019-2021 inklusive verksamhetsbeskrivning, 

nyckeltal/jämförelsetal, förväntade resultat och ekonomiska resurser.

 Protokoll MBL 19 §, 2018-03-28.

 Protokoll MBL 11 §, 2018-04-12.

 Anvisningar: Budget 2019, Ekonomisk plan 2020-2021.

Amanda Christiansdotter Håkan Alfredsson
Administrativ chef Förvaltningschef
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Sändlista
Håkan Alfredsson, förvaltningschef
Amanda Christiansdotter, administrativ chef
Mariette Edkvist, förvaltningsekonom
Kommunstyrelsen
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Vid protokollet 

Maria Nilsson  

Justera 

ÅA,  
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...Y 	 
Anna Ljungdahl 

Henrik Månsby 

Gunvor Eriksson 

Vänersborgs kommun 

~i 

 

PROTOKOLL, MBL 11 § 

Datum och tid 	2018-04-12, kl. 10:00-10:15 

Mötesform 	 Sammanträde, kultur- och fritidsförvaltningen, Vänerparken 15 

Närvarande 	 Vänersborgs kommun Kultur- och fritidsförvaltningen, nedan 
kallad arbetsgivaren, företrädd av förvaltningschef Håkan Alfredsson, 
förvaltningsekonom Mariette Edkvist och förvaltnings- 
sekreterare Maria Nilsson, 
samt Lena Carlsson Lärarförbundet, Anna Ljungdahl DIK, 
Gunvor Eriksson Vision, Anna-Maria Gustafsson Kommunal 
och Henrik Månsby, LR. 

Ärende 	 Budget 2019 Kultur- och fritidsnämnden 

Arbetsgivarens 	Förslaget presenterades för facken 2018-03-28. 
förslag 	 Förslaget är bifogat till protokoll MBL 19 § 2018-03-28. 

Fackens 	 Facken är inte överens med arbetsgivaren om förslaget för 
synpunkter 	 budget 2019. De lämnar över ett gemensamt yrkande som bifogas 

detta protokoll. 

Arbetsgivaren förklarar sig oenig med facken. 

Arbetsgivarens 
fortsatta 

handläggning 
av ärendet 

Budget 2019 samt ekonomisk plan 2020-2023 behandlas på kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde 2018-04-23. Detta protokoll, inklusive 
bifogat yrkande från facken, bifogas handlingarna till nämnden. 

Håkan Alfredsson 

 

~ -~~— 

 

/w6C114Z ~~l«s C7CL~ 
Lena Carlsson Anna-Maria Gustafsson 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Postadress 	E-post 
462 85 Vänersborg 	kulturfritid@vanersborg.se  

Hemsida 
www.vanersborg.se  
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Fackförbundens gemensamma yrkande angående 
Budget 2019 och Mål och resursplan 2019-2021 

Vi konstaterar i år att den föreslagna budgeten för Kultur- och Fritidsnämnden rimmar mycket illa 
med nämndens iruiktningsmål samt kommunens vision. Eftersom Vänersborgs befolkning fortsätter 
öka borde nämnden äska pengar till utökad budgetram för att täcka de behov befolkningsökningen 
innebär. 

Om förslaget om den sociala inkluderingspotten antas är det mycket viktigt att förvaltningen i första 
hand dokumenterar de inkluderingsprojekt som redan genomförs så att pengarna kommer tillbaks till 
förvaltningen. Att påbörja nya projekt är i praktiken inte genomförbart eftersom personalens arbets-
belastning redan är mycket hög. 

Som fackförbunden befarade redan förra året har andelen externa medel minskat kraftigt enligt för-
valtningens konstaterande. Detta leder till otrygga anställningar när projekt läggs ner samt svårigheter 
med rekrytering när verksamheter ska starta igen. Det innebär också stora sociala konsekvenser i 
kommunen på lång sikt. 

Att lägga ner verksamheter för att få en budget i balans riskerar att slå hårt mot personal. Det går inte 
att vidmakthålla dagens servicenivå på anläggningar och antalet aktiviteter om man genomför perso-
nalminskningar Det går stick i stäv med kommunens vision som attraktiv och hållbar i alla delar hela 
livet, både som arbetsgivare och bostadsort. 

Fackförbunden vill återigen påminna om att det är fortsatt viktigt att se över placeringen av personalen 
som utför arbete i Kultur- och Fritidsförvaltningen men vars tjänster finns hos Samhällsbyggnadsför-
valtningen. Det måste vara tydligt vilket uppdrag den anställde har och var kostnaden hamnar Fel 
kompetens på fel plats har lett till skador på anläggningar vilket medfört onödiga kostnader. Vi ser 
vinster i bättre arbetsmiljö, större arbetsglädje och ansvar för sin arbetsplats, stolthet i yrket samt 
trygghet med vuxna som är kända i verksamheterna och känner brukarna. 

Fackförbunden yrkar att Kultur- och Fritidsnämnden äskar medel för kunna behålla dagens service, 
verksamheter och kompetenser. 

Eftersom den föreslagna budgetramen för 2019 inte är tillräcklig för de stora behov förvalt-
ningen står inför och att konsekvenserna kan innebära uppsägningar av personal ställer sig 
Kommunal, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Vision och DIK oeniga till förslaget om 
budget för 2019. 

Vänersborg den 12 april 2018 

Anna-Maria 	 Gunvor Eriksson, 	' =nrik Månsby, 	Anna jungdahl, 	Lena Carlsson, 
Gustafsson, 	 Vision 	 Lärarnas 	 DIK 	 Lärai förbundet 
Kommunal 	 Riksförbund 

151



MILJÖ- OCH 
HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

 

152



Vänersborgs kommun 	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

2018-04-09 

§ 22 

Vän'gs kommun 
Kommunstyrelsen 

2018 -04- 18 

Alg M 

 

11-~  

 

   

Mål- och resursplan för Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019 
Dnr 2018.401 

Beslut 

Nämnden beslutar att godkänna det av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen upprättade 
förslaget till budget och verksamhetsbeskrivning samt att överlämna det till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har genom en arbetsgrupp bestående av presidiet och 
milj ö- och hälsoskyddschef upprättat förslag till mål- och resursplan för år 2019. 

Förslaget har samverkats med fackliga företrädare. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 2018-03-26 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 

Bilaga 
Mål- och resursplan för Miljö- och hälsoskyddsnämnden för år 2019 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Y 	," 	, 
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Vänersborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Handläggare 
Mikael Reinhardt 

mikael.reinhardt@vanersborg.se  

0521-72 12 75 

2018-03-26  

Mottagare 
Kommunfullmäktige 

MHN 
Dnr:2018.401-1  

Förslag till beslut avseende Mål- och resursplan för år 2019 

Förslag till beslut 

Nämnden beslutar att godkänna det av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen upprättade 
förslaget till budget och verksamhetsbeskrivning samt att överlämna det till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har genom en arbetsgrupp bestående av presidiet 
och miljö- och hälsoskyddschef upprättat förslag till mål- och resursplan för år 2019. 

Förslaget har samverkats med fackliga företrädare. 

Mikael Reinhardt 

Miljö- och hälsoskyddschef 

Bilaga 
Mål- och resursplan för Miljö- och hälsoskyddsnämnden för år 2019 
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Vänersborgs kommun 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

PROTOKOLL, MBL 11, 12 §§ 

Datum och tid 

Mötesform 

Närvarande 

Ärende 

Justerare 

Arbetsgivarens 
förslag 

Fackens förslag 

Arbetsgivarens 
fortsatta 
handläggning 
av ärendet 

2018-03-23, kl. 8:30-8:45 

Sammanträde på Hamngatan 3 

Vänersborgs kommun Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, nedan 
kallad arbetsgivare, företrädd av Miljö- och hälsoskyddschef Mikael 
Reinhardt, samt Karl Edlund, SN och Kajsa Wegberg, Vision. 

Mål- och resursplan 2019 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

Karl Edlund och Kajsa Wegberg 

Förslaget presenterades för facken 2018-03-23. 

Facken har ingen erinan mot förslaget till mål- och resursplan 2019. 

Budget 2019 behandlas på Miljö- och hälsoskyddsnämndens 
sammanträde 2018-04-09. 

Vid protokollet 

]
u- 

Mikael Reinhardt 

Justeras 

'I/I  C.1b 

Karl Edlund 	 Kajsa Wegberg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-04-19

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Samhällsbyggnadsnämnden 

§ 36

Förslag till mål- och resursplan 2019 samt ekonomisk 
plan åren 2020-2021 
SBN 2018/7 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättat 
förslag till drift- investerings- och exploateringsbudget för år 2019 samt ekonomisk plan 
för åren 2020-2021 i enlighet med av förvaltningen upprättat förslag i mål- och 
resursplan, innefattande en utökning av driftramen med 0,6 mkr, avseende ökade 
kapital- samt övriga driftkostnader för gator/väger inom Holmängs hage. 

Avseende investeringar/exploateringar äskas i enlighet med upprättat förslag i 
investerings/exploateringsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Inflationen (KPI) prognostiseras av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) till 2,3% 
år 2019. Nämnderna ges en kompensation i ramarna för inflationen motsvarande 1,0%. 
Intäkter såväl som omkostnader uppräknas. 

Nämnderna lämnar sitt budgetförslag i lönenivå 2017. Tilläggsanslag för ökade 
lönekostnader enligt avtal 2018 och 2019 budgeteras tills vidare centralt och 
kommer senare att fördelas ut till nämnderna när utfallen i 2018 respektive 
2019 års lönerörelse är kända. Eventuell ökning utöver avsatta medel får bäras 
inom ram. 

Internräntan är i budgetramarna 1,75 % ingen förändring mot 2018.  

Personalomkostnadspålägget höjs från 38,33% till 39,17%. 

Investeringar 
Nämndernas investeringsramar motsvaras av vad som anges för åren 2019-
2021 i 2018 års mål- och resursplan.  

Fastighetsinvesteringar  
I årets budgetprocess ska nämnderna lämna förslag till fastighetsinvesteringar 
till samhällsbyggnadsnämnden som sen har i uppdrag att föreslå 
fastighetsinvesteringar till budgetberedningen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-04-19

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Förväntade resultat 2019 
Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till nämndens förväntade resultat 2019, 
dokumentet utgör en del av mål- och resursplan år 2019. De förväntade resultaten ska 
rymmas inom nämndens verksamhetsområde och ska hanteras inom beslutade 
budgetramar. I den mån det är lämpligt ska de även kopplas till Miljöprogram 2030. 

Beredning 
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadsnämndens presidium. Förhandlingar i 
enlighet med MBL § 19 och § 11 har genomförts 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-03-15 
Förslag till mål- och resursplan år 2019 samt ekonomisk plan åren 2019-2021 
Investerings/exploateringsplan 
Gatuchefens skrivelse avseende trafiklänk daterad 2018-03-21 
Gatuchefens skrivelse avseende kantbalksbyte daterad 2018-03-21 
Beslut från barn- och utbildningsnämndens fastighetsinvesteringar 2019-2021 
Barn- och utbildningsnämndens Not och konsekvenser 2019-2023  bilaga 2 
Beslut från kultur- och fritidsnämndens fastighetsinvesteringar 2019-2023 
Beslut från socialnämndens fastighetsinvesteringar 2019 - 2021 
MBL-protokoll § 11 
FSG Protokoll 

Sändlista 

Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef 
Ekonom 
Chef för Kretslopp och Vatten 
Gatuchef 
Fastighetschef 
Enhetschef renhållning 
Enhetschef Kretslopp och vatten 
Planeringssekreterare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) 

2018-03-15 Dnr: SBN 2018/7 

Handläggare 
Lars Bengtsson 
lars.bengtsson@vanersborg.se 
0521-72 12 59 

Mottagare 
Samhällsbyggndsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Förslag till mål- och resursplan 2019 samt ekonomisk 
plan åren 2020-2021. 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

Att föreslå kommunfullmäktige besluta 

Att antaga upprättat förslag till drift- investerings- och exploateringsbudget för år 2019 
samt ekonomisk plan för åren 2020-2021 i enlighet med av förvaltningen upprättat 
förslag i mål- och resursplan, innefattande en utökning av driftramen med 0,6 mkr, 
avseende ökade kapital- samt övriga driftkostnader för gator/väger inom Holmängs 
hage. 

Avseende investeringar äskas i enlighet med upprättat förslag i investeringsplan. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 

Förutsättningar, kommunstyrelsens anvisningar 
Inflationen (KPI) prognostiseras av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) till 2,3% 
år 2019. Nämnderna ges en kompensation i ramarna för inflationen motsvarande 1,0%. 
Intäkter såväl som omkostnader uppräknas. 

Nämnderna lämnar sitt budgetförslag i lönenivå 2017. Tilläggsanslag för ökade 
lönekostnader enligt avtal 2018 och 2019 budgeteras tills vidare centralt och kommer 
senare att fördelas ut till nämnderna när utfallen i 2018 respektive 2019 års lönerörelse 
är kända. Eventuell ökning utöver avsatta medel får bäras inom ram. 

Internräntan är i budgetramarna 1,75% ingen förändring mot 2018. 

Personalomkostnadspålägget höjs från 38,33% till 39,17%. 

Sedan ett par år tillbaka har kommunerna gått över till s.k. komponentredovisning, 
vilket kortfattat innebär att en investering i en byggnad eller anläggning delas in i olika 
delar (komponenter) med olika beräknad ekonomisk livslängd. Som ett exempel kan 
stommen i en byggnad skrivas av på 50-60 år medan teknisk utrustning skrivs av på 15 
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Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(6) 
2018-03-15 Dnr: SBN 2018/7 

år. När den tekniska utrustningen i exemplet sen byts ut efter cirka 15 år sker detta som 
investering, när det tidigare bokfördes som en underhållskostnad i driftbudgeten. Under 
ett antal år blir effekten högre investeringsutgifter och lägre driftkostnader. På längre 
sikt kommer avskrivningskostnaderna att öka. Det innebär att delar av budgeten för 
underhåll av fastigheter och gator/vägar måste flyttas från driftbudgeten till 
investeringsbudgeten då delar av det tidigare underhållet nu redovisas som investering.  

Från och med budget 2019 anpassas budgeten till komponentredovisningen och 19 mkr 
överförs för underhåll av fastigheter och 4 mkr för underhåll av gator från driftbudgeten 
till investeringsbudgeten. Det är nämndernas budgetar för internhyror och 
samhällsbyggnadsnämndens budget för gatuunderhåll som justeras ned då kostnaden i 
”driften” minskar. Förändringen är ett nollsummespel för nämnderna. Förbättringen av 
kommunens budgeterade resultat, som följer när budgeten anpassas till 
komponentredovisningen, behöver årligen tillföras driftbudget igen för att finansiera 
investeringens ökade kapitalkostnader. Det innebär att kommunens finansiella 
resultatmål behöver justeras. Idag har kommunen ett resultatmål om 1 % på kort sikt 
och 2 % på lång sikt. Det bör justeras till minst 2 % på kort sikt och 3 % på lång sikt. 
Dessa ”underhållsinvesteringar” kan inte, med beaktande av god ekonomisk 
hushållning, lånefinansieras. 

För fastighetsenhetens vidkommande blir det ett ”nollsummespel” i ramen för 
driftbudgeten. Av kostnadsbudgeten tas 19,0 mkr bort, samma belopp tas bort på 
intäktssidan då hyresnivån minskas. Nettobudgeten påverkas ej, endast omslutningen. 
Minskning av driftbudget sker hos ”hyresgästerna.” Inom gatuenheten minskar 
driftramen med 4,0 mkr, den överförs till investeringssidan. 

I budget 2019 skapas en social inkluderingspott under kommunstyrelsen. Den är till för 
att motverka utanförskap i kommunen och ska omfatta alla invånare. Den ska också 
stimulera nämnder och förvaltningar till samverkan för att tillsammans hitta 
verksamheter/projekt som snabbare kan leda till sysselsättning och jobb eller ge barn, 
ungdomar och äldre en meningsfull fritid. 
Förvaltningarna kan söka medel ur potten och det ska finnas en beskrivning av 
verksamheten/projektet, ett budgetförslag och ett tydligt mål. Det krävs också 
samverkan av flera nämnder och förvaltningar, minst två.  
Beslut om verksamheter/projekt tas av kommundirektören efter samråd och beredning 
med KDL(Kommundirektörens ledningsgrupp). Sociala inkluderingspotten består av 
driftmedel från nämnderna, 0,5% av nettoramen samt de medel som minskningen av 
”välfärdsmiljonerna” motsvarar. Detta utgör 19,3 mkr i potten.  
Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett regelverk för den sociala 
inkluderingspotten. Kommunstyrelsen ska fatta beslut om regelverket i anslutning till 
förslaget om Mål- och resursplan 2019-2021.  

Vidare sägs det i anvisningarna att: Samtliga nämnder svarar för 
driftkostnader/kapitalkostnader som följer av nämndens investeringar. Några 
opåverkbara kostnader finns inte. I de fall som kommunstyrelsen av näringspolitiska 
skäl beslutar om investeringar som får driftkostnadskonsekvenser för 
samhällsbyggnadsnämnden, har kommunstyrelsen ett medansvar för att budgettäckning 
sker. 
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Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 3(6) 
2018-03-15 Dnr: SBN 2018/7 

Anslagsbindningsnivåerna enligt mål- och resursplan år 2018 gäller även för 2019. 
Vilket innebär att inom samhällsbyggnads skattefinansierade del finns följande tre: 
Nämnd/administration/gatuenheten/tekniska, fastighetsenhet samt service- och 
kostenheterna. Balansräkningsenheterna va-verk och renhållningsverk utgör var sin 
anslagsbindningsnivå. Inom en anslagsbindningsnivå kan nämnden själv flytta 
budgetposter i annat fall får nämnden vända sig till kommunstyrelsen. 

Förändringar i samhällsbyggnadsnämndens ram 
-Till inkluderingspotten 0,5% av nettoramen -389 tkr. 
-Till inkluderingspotten, nämndens del av ”sänkt statsbidrag”          -180 tkr. 
-Minskad hyresbudget     -1 708 tkr 
-Anpassning komponentredovisning, gatuenheten   -4 000 tkr 
-Tillfälligt brounderhåll under 2018 -2 000 tkr. 
-Inflationskompensation +245 tkr 
-kompensation PO-pålägg             +362 tkr 

Sammanfattning av nämndernas budgetramar inklusive justeringar 

Nettoanslag i Mkr            Budget 2019    Andel i % 

Barn-ungdomsnämnden            748,0  33,1 
Byggnadsnämnden   15,6  0,7    
Kommunstyrelsen            373,5  16,5         
Kultur- och fritidsnämnd            104,0   4,6       
Miljö- och hälsoskyddsnämnden                 6,8   0,3           
Samhällsbyggnadsnämnden  72,1  3,2    
Socialnämnden               930,5                41,2 
Övriga  9,4  0,4 
Totalt:  2 259,9  100,0 
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Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 4(6) 
2018-03-15 Dnr: SBN 2018/7 

Resultatbudget 2018, Mkr. 

Verksamhetens nettodriftkostnader            -2 158,4 
Årets pensionskostnader    -145,1 
Avskrivningar, nedskrivningar    -88,4 
S.a verksamhetens nettokostnader            -2 391,9 

Skatter/generella statsbidrag  2 451,9 
Finansiella intäkter   3,0 
Fin. uppräkning pensionskostnad   -4,5 
Övriga finansiella kostnader  -12,0 

Årets resultat   +46,5 

 Investeringar 
Nämndernas investeringsramar motsvaras av mål- och resursplan 2018-2022.  
För planens första år, budget 2019, är det endast i undantagsfall som nya objekt kan 
föreslås då kommunens investeringsbudget är omfattande och utrymmet för att 
finansiera nya investeringar (driftkostnaden) är den hyrande nämndens ansvar. 
Alternativet är att nämnden stryker eller flyttar fram planerade investeringar i tiden, till 
förmån för nya förslag.  

 Fastighetsinvesteringar  
I årets budgetprocess ska nämnderna lämna förslag till fastighetsinvesteringar till 
samhällsbyggnadsnämnden som sen har i uppdrag att föreslå fastighetsinvesteringar till 
budgetberedningen. Det innebär att samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att ramen 
för fastighetsinvesteringar hålls och att förslagen är realistiskt kalkylerade i kronor och 
tid så långt det är möjligt.  
Investeringar i fastigheter, anläggningar och mark ska anges per objekt/projekt och 
preciseras ytterligare i tiden. Vilken månad under året beräknas investeringen påbörjas 
och vilken månad den avslutas. Det gäller för investeringsobjekt över 1,0 mkr. Det 
gäller inte inventarier. En ny mall har tagits fram där ytterligare information ska framgå 
till budgetberedningen om fastighetsinvesteringarna.  

Äskanden utöver ram 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås äska 0,6 mkr utöver ram för kapital- och övriga 
driftkostnader avseende gator/vägar inom Holmängs hage. 

I 2019 års investeringsbudget återfinns under gator/vägar 21,0 mkr avseende trafiklänk 
Öxnered-Onsjö. En ökning har skett med 4,0 mkr mot vad som anges i årets budget för 
2019.Vägen anses nödvändig med tanke på framtida byggnation på Öxnered/Skaven. 
Förutom ovannämnda 21,0 mkr finns i exploateringsbudgeten upptaget 8,0 mkr som 
avser denna väg. (Finns under ”Öxnered/Skaven”) 
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Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 5(6) 
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I planen för år 2020 samt 2021 äskas broinvesteringar till ett belopp av 25,0 mkr 
vardera året. I enlighet med utredning avseende brister, åtgärder och kostnader för 
Gropbron och Dalbobron, utförd av WSP Bro&Vattenbyggnad.(DNR.SBN 2013/268) 
Utredningen säger att kantbalkarna på  Dalbobrons södra sida bör bytas senast år 2020. 
Norra sidan kan göras två år senare och som allra senast 5 år efter den första sidan. Med 
tanke på upphandling och etableringskostnader vore det fördelaktigt att göra arbetena i 
en följd. 

Vad avser Kretslopp&Vatten finns för Rörviks vattenverk upptaget 15,0 mkr i 2019 års 
investeringar, en ökning med 5,0 mkr mot vad som anges i årets investeringsbudget för 
2019. Kretsloppsparken finns upptagen till 17,0 mkr år 2019. I årets budget är beloppet 
10,0 mkr för 2019. Ökningen består av trafikbullerdämpande åtgärder, gatan utanför 
måste byggas om med tanke på infarten till kretsloppsparken. Ett markköp har 
tillkommit samt något dyrare byggnader inom området. 

Va-saneringar enligt ”Blåplan” anges till 16,0 mkr är 2019, mot att det i årets budget 
anges till 8,0 mkr för år 2019. Syftet med ökningen är att hålla ner akuta skador som 
belastar driftbudgeten. 

I förslaget avseende fastighetsinvesteringar under samhällsbyggnad är 36,0 mkr utöver 
vad som anges i ram för år 2020. Detta hänger samman med planerad byggnation av 
skolor/förskolor 

Taxor 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås att inför 2019 äska en höjning av 
brukningsavgifterna i va-taxan med 2% samt med 5% avseende anläggningsavgifterna. 
Vad avser renhållningstaxan föreslås dess brukningsavgifter höjas med 8%. Taxorna 
behandlas i separata ärenden. 

Beredning 
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadsnämndens presidium. Förhandlingar i enlighet 
med MBL § 19 och § 11 har genomförts. 

Gunnar Björklund Lars Bengtsson 
T f förvaltningschef Förvaltningsekonom 
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Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2018-03-21 Dnr: SBN 2018/7

Handläggare
Andreas Knutsson
andreas.knutsson@vanersborg.se
0521-72 12 44

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Trafiklänk

Sammanfattning av ärendet
Trafiklänken är mycket viktig och nödvändig för utbyggnaden av exploateringsområdet 

Öxnered/Skaven den ökar framkomligheten och trafiksäkerheten.  

Vägen kommer att avlasta Djupedals-/Öxneredsvägen och den kommer att vara en 

viktig länk för pendlare till Öxnereds station samt en viktig och snabbare väg för 

räddningstjänst.  

Kollektivtrafiken kommer också att kunna dra nytta av en ny väg här genom att 

förutsättningar för en rundmatning av busstrafiken blir mer möjlig.  

Efter en trafikutredning gjord av Trivector och nya beräkningar av Tekniska så blir 

vägen dyrare att bygga än de 17 miljoner kronor som tidigare sagts. Nya uträkningar 

visar på ca 21 miljoner kronor. 

I och omkring det nya exploateringsområdet kommer det totala väghållaransvaret att 

uppgå till ca 10,5km väg och ca 3 km gc-väg samt 

parkering/torgytor/parkområden/bryggor och lekplatser vilket motsvarar ca 2 miljoner 

kronor i årlig driftkostnad. 

Andreas Knutsson 

Gatuchef 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Kantbalksbyte 
 

Sammanfattning av ärendet 
Extra investeringspengar Dalbobron 

2013 anlitade Vänersborgs kommun WSP för att utföra en inspektion av bl.a. 

Dalbobrons tillstånd. Inspektionen utfördes enligt Trafikverkets regler och man 

redovisade nödvändiga åtgärder, åtgärds år och bedömda kostnader. Dess kostnader 

räknas upp varje år enligt KPI (konsumentpris index). 

En av de stora kostnaderna på de fasta delarna i brokonstruktionen är kantbalksbyte. 

WSP har i sin åtgärdslista skrivit att kantbalksbyte på den södra sidan skall utföras 

senast år 2020 och byte på den norra sidan bör ske senast år 2022 och absolut senast 

år2025. Kostnadsberäkningar efter uppräkning enligt KPI och en bedömning av 

oförutsedda händelser ligger på ca 25 miljoner kronor per sida d.v.s. ca 50 miljoner 

kronor totalt. 

Det mest ekonomiskt fördelaktiga är att göra båda sidor år 2020 speciellt eftersom det 

inte skiljer så många år mellan åtgärderna i WSP:s rapport. Etableringskostnader och 

upphandling är exempel på händelser där man sparar pengar på att bara göra en gång. 

Till detta så bör det också belysas och påminnas om att Kommunen och Sjöfartsverket 

inte är överens om ansvarsfrågan gällande de rörliga och fasta delarna. Det finns 

åtgärder på de rörliga delarna på Dalbobron och Gropbron som skulle vara gjorda 2015 

på ca 30 miljoner kronor och det finns åtgärder planerade till år 2020 på ytterligare ca 

50 miljoner kronor. 

 

Andreas Knutsson 

Gatuchef 
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Vänersborgs kommun 	2018-04-09 	 1 (2) 

Protokoll 

Förhandling enligt MBL 11 § 

Mål- och resursplan 2019 samt ekonomisk plan 2020-2021. Sam-
hällsbyggnadsförvaltningen 

Datum och tid.` 
Plats: 
Närvarande 
För arbetsgivaren: 

Måndagen den 9 april 2018, kl. 15:00 
522, 4:e våtung, Kommunhuset 

Förvaltningschef Gunnar Björklund 
Förvaltningsekonom: Lars Bengtsson 
Administrativ chef.  Morten  Sörö 

För personal- 	VISION: Stefan Öster - frånvarande 
organisationerna: 	Ledarna: Anette Granfeldt 

Kommunal: Teresia Andersson - frånvarande 
Jusek: Anna-Karin Ernst 

1. MBL 11 §, Mål- och resursplan 2019 samt ekonomisk plan 
2020-2021. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

§ Genomgång ramjusteringar, driftram 2019. 

§ Fördelning  qv  den sociala inkluderingspottens kostnader. 

§ Genomgång av budgetram 2019. 

§ Genomgång av äskanden. 

§ Genomgång av investeringar. 

Protokollförare  
Morten Sörö 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Postadress 	Besöksadress 	Telefon 	Telefax 	 E-post: 	 Hemsida 
462 86 Vänersborg 	- Sundsgalan 29 	0521-72 10 00 	0521-72 12 97 	samhallsbyggnad@vanersborg.se 	www.vanersborg.se  
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Gunnar Björldund 
Förvaltningschef 

Anette Granfeld 
Ledarna, 

Anna-Karin Ernst 
Juselc 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-19

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

§ 18

Budget 2019, Mål- och resursplan 2019-2021, behov av
fastighetsinvesteringar
BUTN 2017/168 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till behov av 

fastighetsinvesteringar 2019-2023 i enlighet med upprättat förslag enligt bilaga, daterad 

2018-02-07 

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ska årligen lämna in förslag till fastighetsinvesteringar 

för kommande budgetår, till Samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget innehåller 

investeringsplan för åren 2019-2023. 

När beslut tagits i Kommunfullmäktige gällande investeringsram för kommande fem år 

lämnas uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att i dialog med respektive nämnd att 

precisera vilka investeringar som kan genomföras utifrån beslutad budgetram. 

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-12  

Anvisningar och tidsplan för arbetet med Mål- och resursplan 2019-2021 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Investeringsbehov 2019-2023, daterad 

2018-02-07 

Noter och konsekvenser 2019-2023 

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden 

Ledningsgrupp BoU  

Lokalsamordnare BoU  

Ekonomer BoU 
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Tjänsteutlåtande Dnr: 2017/168 1 (1)

2018-04-23 

Barn- och utbildningsnämnden 

Bilaga 2 

Behovsbeskrivning investeringsbudget MRP 2019
Alla investeringsäskanden bygger på utredningarna ”Utredning av den kommunala barnom-

sorgen 1-5 år i Vänersborgs kommun”, ”Skolutredning av de centrala skolorna i Vänersborgs 

kommun” samt ”Revidering av förskoleutredningen och skolutredningen 2017” vilka Kom-

munfullmäktige 2017-12-13 beslutade skulle utgöra underlag för kommunens planering av 

förskolor och grundskolor (dnr: 2017/439 §192). I de fall det hänvisas till andra underlag ne-

dan är de fördjupningar av ovan nämnda utredningar. 

Under rubriken årskostnad redovisas den totala kostnaden, dvs. driftskostnad samt ny hyra till 

följd av investeringen. Dessa beräkningar har gjorts av Fastighetsenheten, underlaget redovi-

sas sist i dokumentet.   

För att täcka de ökade lokalkostnader som följer av genomförda investeringar kommer Barn- 

och utbildningsnämnden begära utökad budgetram för att inte behöva sänka elevpengen. 

Investeringsbehov grundskola
Not 1 

Skolgårdar 
Investeringsbelopp, period samt syfte 

Behov av 3,0 Mkr per år 2019-2023 för upprustning av skolgårdar, summa per år är anpassad 

efter ram 2019, 3,0 Mkr flyttade till nästkommande år. 

Beskrivning av behovet: 

Många skolgårdar är slitna och i behov av upprustning. Ytorna behöver anpassas efter elev-

ökningarna och möjligheter till utökningar behöver utredas. Ökat slitage utifrån volymökning 

och eftersatt underhåll. 

Konsekvens om investeringen prioriteras bort: 

Undermåliga skolgårdar leder till sämre lärmiljö och därmed sämre kunskapsresultat. Stor risk 

att konflikter ökar då elever har små ytor och färre saker att sysselsätta sig med under raster. 

Kränkningar samt anmälningar till Skolinspektionen förväntas öka. 

Konsekvens om investeringen försenas eller senareläggs: 

Konsekvensen är densamma som om investeringen prioriteras bort då skolgårdarna har stora 

behov av upprustning redan idag.  

Underlag 

Rapport ”Revidering av förskoleutredning och skolutredning 2017”, dnr: BUTN 2017/54 da-

terad 2017-09-28. Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-13, §192 att rapporten ska utgöra 

underlag för kommunens planering av förskolor och grundskolor. 

Årskostnad 

Investeringarna i skolgårdar skulle innebära en ökad årskostnad på 200 000 kr per år. Den 

totala ökade kostnaden år 2024 är därmed 800 000 kr.  
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Not 2 

Öxnered skola inklusive idrottshall 
Investeringsbelopp, period samt syfte 

Behov av 249,0 Mkr för perioden 2019-2020 för att färdigställa påbörjad renove-

ring/ombyggnad/tillbyggnad av Öxnereds skola till en treparallellig F-6 skola med fullstor 

idrottshall. 39,0 Mkr är överförda från investeringsbudget 2018 på grund av att byggnationen 

har försenats.   

Beskrivning av behovet: 

Grundskolorna i Öxnered och Blåsut har under lång tid haft fler elever än vad de är dimens-

ionerade för. För att klara organisationen har tillfälliga moduler hyrts in. Med de nya bostads-

områden som planeras på Skaven och i Öxnered beräknas elevantalen öka ytterligare. I nulä-

get transporteras elever för undervisning i specialsalar såsom idrott- och hälsa, slöjd mm. Lo-

kalerna är i mycket dåligt skick och opraktiska för verksamheten. 

Konsekvens om investeringen prioriteras bort 

Den påbörjade investeringen kan inte färdigställas. 

Konsekvens om investeringen försenas eller senareläggs: 

De boende i området kommer inte att kunna beredas skolgång vare sig i närområdet eller i 

någon annan stadsdel i Vänersborgs kommun på grund av platsbrist. 

Behovet av undervisningslokaler får tillgodoses med ytterligare tillfälliga lösningar vilket är 

kostnadsdrivande. 

Underlag 

Rapport ”Fördjupad utredning av etapp 1 i skolutredningen- Öxnered, Blåsut och Norra sko-

lan”, dnr: BUTN 2015/49, daterad: 2016-05-27. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 

2016-06-20 §72 att ställa sig bakom utredningen samt uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden 

att projektera en utbyggnad och renovering av Öxnered skola årskurs F-6 till en komplett 

skola, inkluderande idrottshall och fritidsverksamhet.   

Driftskostnad per år 

Investeringarna skulle innebära en total årskostnad på 18 882 500 kr för Öxnered skola. Sko-

lan ska dimensioneras för 525 elever vilket innebär en lokalkostnad på 35 967 kr per elev om 

året. Motsvarande summa idag är 11 922 kr, investeringen skulle således innebära en ökad 

hyreskostnad om 24 044 kr per elev och år. 

 

Not 3 

Idrottsgatan 7 
Investeringsbelopp samt syfte 

Behov av 14,0 Mkr för år 2019 för ej hyreshöjande åtgärder med anledning av påbörjad verk-

samhetsanpassning av Idrottsgatan 7 till en skola för årskurs 7-9. Behov av att överföra 39,0 

Mkr från 2017 och 2018 till perioden 2019-2020 på grund av att byggnationen har försenats.  

Beskrivning av behovet: 

De centrala högstadieskolorna har idag betydligt fler elever än vad de är dimensionerade för 

och de saknar ämnessalar. Idag nyttjas flertalet tillfälliga salar i Vänerparken, på Vänerskolan 

och på Tärnanskolan. För att klara elevökningen hyrs ytterligare lokaler från och med höst-

terminen 2018. Elevantalet prognostiseras att fortsatt öka under överskådlig tid. Antalet speci-

alsalar är klart underdimensionerade och matsalar samt skolgårdar är överbelastade.  

Konsekvens om investeringen prioriteras bort: 

Den påbörjade investeringen kan inte färdigställas. 

 

 

Konsekvens om investeringen försenas eller senareläggs: 
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Behovet av undervisningslokaler får tillgodoses med ytterligare tillfälliga lösningar vilket är 

kostnadsdrivande.  

Underlag 

Rapport ”Anpassning av lokaler på Idrottsgatan 7 för årskurs 7-9”, dnr:BUTN 2015/49 date-

rad 2016-10-20. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-11-14 §101 att ställa sig 

bakom utredningen samt uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att projektera verksamhetsan-

passning av Idrottsgatan 7 för årskurs 7-9.  

Årskostnad  

Investeringarna skulle innebära en total årskostnad på 5 090 525 för Idrottsgatan 7. Då skolan 

dimensioneras för att klara 770 elever innebär det en lokalkostnad på 10 639 kr per elev om 

året. Motsvarande kostnad idag är 17 056 kr, investeringen innebär således en minskad kost-

nad om 6 417 kr per elev om året. 

 

Not 4 

Brålanda skola  
Investeringsbelopp samt syfte 

Behov av 20,0 Mkr för år 2020 för tillbyggnad av Brålanda skola. Kostnaden är uppskattad av 

samhällsbyggnadsförvaltningen för en utbyggnad om 750 kvm.  

Beskrivning av behovet: 

Brålanda skola har idag fler elever än vad de ursprungliga lokalerna klarar av. Inför höstter-

minen 2017 etablerades en ny tillfällig modul. Elevantalet prognostiseras öka ytterligare. För-

skole- fritids och grundskoleverksamheten ryms inte i nuvarande lokaler.  

Konsekvens om investeringen prioriteras bort: 

Om investeringsmedel för utbyggnad av Brålanda skola prioriteras bort kommer det saknas 

elevplatser i Brålanda motsvarande 3 klasser år 2020. Barnen i årskurs 6 kommer att få fort-

sätta bussas för hem- och konsumentkunskap och slöjd och matsalen kommer fortsatt att vara 

underdimensionerad.   

Konsekvens om investeringen försenas eller senareläggs: 

De boende i området kommer inte att kunna beredas skolgång vare sig i närområdet eller i 

någon annan skola i Vänersborgs kommun på grund av platsbrist. Elever motsvarande 2-3 

klasser kommer att sakna klassrum och behovet av undervisningslokaler får tillgodoses med 

tillfälliga lösningar vilket är kostnadsdrivande. 

Underlag 

Rapport ”Dalslandsutredningen 2017 – förskolans och grundskolans lokalbehov”, dnr: BUTN 

2015/54 daterad 2017-12-20. 

Årskostnad 

Investeringen i Brålanda skola skulle innebära att den totala kostnaden för skolan blir  

1 440 417 kr.  Då utbyggnaden är färdigställd beräknas skolan klara ca.300 elever. Detta in-

nebär en hyreskostnad om 11 002 kr per elev om året. Motsvarande kostnad idag är 11 419 kr. 

Utbyggnaden innebär således en minskning av lokalkostnaden med 417 kr om året per elev.  

 

Not 5 

Ny skola Holmängen inklusive idrottshall 
Investeringsbelopp samt syfte 

Behov av 242,0 Mkr för perioden 2020-2021 för byggnation av ny F-6 skola inklusive fullstor 

idrottshall på Holmängen. Kostnaden är uppskattad av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Beskrivning av behovet: 
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De skolor som är tillgängliga för boende i centrala Vänersborg, Norra skolan, Tärnanskolan 

och Mariedalskolan, har betydligt fler elever än vad de ursprungliga skolorna är dimension-

erade för. För att klara behoven har tillfälliga lokaler och moduler hyrts in. Elevantalen i cent-

rum inklusive Torpaområdet har ökat kraftigt och prognostiseras att fortsätta öka de närmsta 

åren. På Holmängen växer ett nytt bostadsområde fram som bör öka elevantalet ytterligare. 

Norra skolan saknar möjlighet till utbyggnad, Mariedalskolan har ett redan för högt elevantal 

och Tärnanskolan likaså. Ingen av de befintliga skolorna kan ta emot fler elever och behovet 

av en ny central F-6 skola är akut och stort.  

Konsekvens om investeringen prioriteras bort: 

Elevplatser motsvarande 7 klasser kommer att saknas för centrumelever redan år 2020.  

De boende i centrala Vänersborg kommer inte att kunna beredas skolgång vare sig i närområ-

det eller i någon annan stadsdel i Vänersborgs kommun på grund av platsbrist. 

Behovet av undervisningslokaler får tillgodoses med ytterligare tillfälliga lösningar vilket är 

kostnadsdrivande. 

Konsekvens om investeringen försenas eller senareläggs: 

Konsekvenserna är desamma som om investeringen prioriteras bort. 

Underlag 

Rapport utredning av Norra skolan och ny skola på Holmängen, dnr: BUTN 2015/49, daterad: 

2016-11-22. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-12-12 §110 att uppdra åt sam-

hällsbyggnadsnämnden att ansöka om ändring av ”Detaljplan av del av Holmängen, verksam-

heter mm Vänersborgs kommun” för att tillåta skola. 

Årskostnad 

Investeringen i en ny skola på Holmängen skulle innebära en total årskostnad på 15 748 167 

kr. Då skolan ska dimensioneras för 525 elever innebär det en lokalkostnad på 29 997 kr om 

året. Om investeringen genomförs beräknas modulerna vid Norra skolan kunna avetableras. 

Investeringen beräknas därmed innebära en ökad lokalkostnad om 17 107 kr per elev om året.   

 

Not 6 

Ny skola Onsjö 
Investeringsbelopp samt syfte 

Behov av 42,0 Mkr för perioden 2021-2023 för byggnation av ny skola på Onsjö för 200 ele-

ver. Kostnaden är uppskattad av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Beskrivning av behovet: 

Då Onsjö byggs ut kommer Onsjöskolans kapacitet behöva öka. Vid en fullt utbyggd och 

maximalt nyttjande av byggrätten vid den första etappen så behöver skolans kapacitet öka 

med ca 200 elever. När alla tre etapper är byggda behöver ytterligare 200 platser tillskapas. 

För att utbygganden av Onsjö ska vara hållbar behöver kommunen ha beredskap för en ny 

skola i området.  

Konsekvens om investeringen prioriteras bort: 

De boende i det nya bostadsområdena på Onsjö kommer inte att kunna beredas skolgång i 

närområdet och eventuellt heller i någon annan stadsdel i Vänersborgs kommun beroende av 

om övriga skolor byggs ut. Tillfälliga moduler placerade vid Onsjöskolan kommer att få an-

vändas permanent.  

Konsekvens om investeringen försenas eller senareläggs: 

Utöver ovanstående konsekvenser kommer behovet av undervisningslokaler att få tillgodoses 

med ytterligare tillfälliga lösningar vilket är kostnadsdrivande. 

 

 

Underlag 
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Rapport ”Revidering av förskoleutredning och skolutredning 2017”, dnr: BUTN 2017/54 da-

terad 2017-09-28. Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-13, §192 att rapporten ska utgöra 

underlag för kommunens planering av förskolor och grundskolor. 

Årskostnad 

Investeringen i en ny skola på Onsjö skulle innebära en total årskostnad om 3 265 000 kr. Då 

skolan dimensioneras för 200 elever uppskattas lokalkostnaden per elev bli 16 325 kr per år. 

Om investeringen genomförs beräknas modulerna vid Onsjö skola kunna avetableras. Investe-

ringen beräknas därmed innebära en ökad lokalkostnad om 2 586 kr per elev om året.   

 

Not 7 

Mulltorps skola och förskola 
Investeringsbelopp samt syfte 

Behov av överflyttning av 4,0 Mkr från 2018 till 2019 för att slutföra investeringen i Mull-

torps skola och förskola.  

Beskrivning av behovet: 

Mulltorps grundskola och förskola är i stort behov av renovering och verksamhetsanpassning-

ar. Då byggnaderna var i mycket dåligt skick har Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömt att 

det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet är att bygga ny förskola samt kök och matsal i 

direkt anslutning till grundskolan. Åtgärderna är redan påbörjade. 

Konsekvens om investeringen prioriteras bort: 

Investeringen är redan påbörjad. Om investeringen prioriteras bort kan byggnationen av kök 

och matsal samt förskolan ej slutföras. Förskoleverksamhet kommer då inte att kunna bedri-

vas vid Mulltorp och placerade barn får erbjudas förskoleplats i Vargön. 

Konsekvens om investeringen försenas eller senareläggs: 

Investeringen är påbörjad och beräknas vara klar juni 2019. Vid försening får förskola bedri-

vas i tillfälliga lokaler. 

Underlag 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2015-05-11 §70 att av Samhälls-

byggnadsnämnden begära projektering och upphandling av nytt kök och matsal till Mulltorps 

skola/förskola samt att i samband med detta göra nödvändiga insatser för tillgänglighetsan-

passning av befintlig byggnad och för att olika delar av byggnaden ska få likvärdig livslängd.  

Årskostnad 

Investeringarna skulle innebära en total årskostnad på 1 274 000 kr för Mulltorps skola och 

förskola. Skolan dimensioneras för ca.85 barn och elever. Investeringen innebär därmed en 

kostnad om 14 988 kr per elev och barn om året. Motsvarande kostnad idag är 8 144 kr, inve-

steringen innebär därmed en ökad kostnad om 6 844 kr per barn och elev om året.  

 

Not 8 

Ospecificerade investeringar skola 
Investeringsbelopp samt syfte 

Behoven år 2019-2023 avser investeringar som inte faller inom vanlig investeringsram eller är 

komponenter i befintliga investeringar, exempelvis nytt staket eller upptagning av ny dörr, 

summa per år är anpassad efter ram 2019. 

Beskrivning av behovet: 

Medel för att täcka investeringar som tidigare redovisats som direkta kostnader men numera 

ska tas upp som komponenter i anläggningsregistret. Med alltfler tillfälliga lösningar är beho-

vet av att kunna göra anpassningar stort  

Konsekvens om investeringen prioriteras bort: 
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Komponenter i fastigheter kommer att bokföras som driftskostnader trots att de borde ingå i 

kommunens anläggningsregister. 

Investeringsbehov förskola 
Not 9 

Förskolegårdar 
Investeringsbelopp, period samt syfte 

Behov av 3,0 Mkr per år 2019-2023 för upprustning av skolgårdar, summa per år är anpassad 

efter ram 2019. 

Beskrivning av behovet: 

Många förskolgårdar är slitna och i behov av upprustning. 

Konsekvens om investeringen prioriteras bort: 

Slitna lekredskap får tas bort och kommer inte att ersättas.  

Konsekvens om investeringen försenas eller senareläggs: 

Slitna lekredskap får tas bort och kommer inte att ersättas.  

Underlag 

Rapport ”Revidering av förskoleutredning och skolutredning 2017”, dnr: BUTN 2017/54 da-

terad 2017-09-28. Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-13, §192 att rapporten ska utgöra 

underlag för kommunens planering av förskolor och grundskolor. 

Årskostnad 

Investeringarna i skolgårdar skulle innebära en ökad årskostnad på 200 000 kr per år. Den 

totala ökade kostnaden år 2024 är därmed 800 000 kr. 

 

Not 10 

Granås förskola, tillbyggnad 2 avdelningar 
Investeringsbelopp samt syfte 

Behov av 15,8 Mkr under perioden 2020-2021 för tillbyggnad av två avdelningar på Granås 

förskola. Kostnaden är uppskattad av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Beskrivning av behovet: 

Tillbyggnaden ska ersätta Björkvägens förskola som är i behov av renovering och verksam-

hetsanpassningar. Istället för att renovera upp Björkvägens förskola förordas att avdelningarna 

flyttar till Granås förskola för att få en effektivare och mer flexibel organisation. Beslut i 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-20, §71. 

Konsekvens om investeringen prioriteras bort: 

Om investeringen prioriteras bort måste Björkvägens förskola renoveras och moderniseras då 

ventilation mm är föråldrat. Investeringsmedel behöver då äskas för Björkvägens förskola 

istället. En utbyggnad av Granås förskola skulle gynna samverkansmöjligheter.  

Konsekvens om investeringen försenas eller senareläggs: 

Investeringsmedel behöver då äskas för Björkvägens förskola istället.  

Underlag 

Rapport ”tillbyggnad av Fridhem, Granås och Hallebergs förskolor” dnr:2015/54 daterad: 

2016-05-30. Barn- och utbildningsförvaltningen beslutade 2016-06-20 att godkänna utred-

ningen samt att i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen projektera tillbyggnad av 

Granås förskola med 2 avdelningar.  

Årskostnad  

Investeringen i Granås förskola innebär en total årskostnad för Granås förskola om 1 657 417 

kr. Efter utbyggnaden beräknas Granås förskola kunna ta emot 120 barn. Detta innebär en 
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kostnad om 13 812 kr per barn om året. Motsvarande kostnad är idag 11 373 kr per barn om 

året. Investeringen innebär därmed en ökad kostnad om 2 439 kr per barn om året.  

 

Not 11 

Belfragegatans förskola (kv. Hönan) 
Investeringsbelopp samt syfte 

Behov av 10,0 Mkr för att färdigställa uppförandet en ny central förskola med 6 avdelningar.  

Beskrivning av behovet: 

KF beslutar 2016-05-25 att ställa sig bakom BUN:s förslag att bygga förskola i kvarteret Hö-

nan. Behovet av förskoleplatser i centrala Vänersborg är omfattande.  

Konsekvens om investeringen prioriteras bort: 

Om investeringen prioriteras bort kommer den påbörjade investeringen inte att kunna färdig-

ställas. Det kommer fortsatt att råda brist på förskoleplatser i centrala Vänersborg. Därmed 

begränsas möjligheter att erbjuda platser utifrån vårdnadshavares val och inom garantitiden. 

Konsekvens om investeringen försenas eller senareläggs: 

Det kommer att råda brist på förskoleplatser i centrala Vänersborg tills Hönan färdigställs. 

Därmed begränsas möjligheter att erbjuda platser utifrån vårdnadshavares val och inom garan-

titiden. 

Underlag 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-05-25 §87 att ställa sig bakom BUN:s förslag att bygga 

förskola i kvarteret Hönan. 

Årskostnad  

Investeringen innebär en total årskostnad om 2 323 833 kr. Förskolan beräknas kunna ta emot 

120 barn vilket innebär en kostnad om 19 365 kr per barn om året. Den nya förskolan ska er-

sätta Poppelvägens förskola. Motsvarande lokalkostnad för Poppelvägen är idag 10 857 kr per 

barn om året. Investeringen innebär därmed en ökad kostnad om 8 508 kr per barn om året.   

 

Not 12 

Ny förskola Blåsut, ersätter Dalaborg 
Investeringsbelopp samt syfte 

Behov av 52,0 Mkr under perioden 2021-2023 för nybyggnation av förskola med sex  

avdelningar på Blåsut. Kostnaden är uppskattad av samhällsbyggnadsförvaltningen  

Beskrivning av behovet: 

Dalaborgs förskola ägs av en extern hyresvärd. Då ena byggnaden är i akut behov av renove-

ring och höga bullernivåer har uppmätts behöver förskolan flytta. Då inga befintliga lokaler 

anpassade för förskoleverksamhet finns tillgängliga behöver en ny förskola med sex avdel-

ningar byggas i Blåsutområdet.     

Konsekvens om investeringen prioriteras bort: 

Om en ny förskola i Blåsut prioriteras bort måste kontraktet med extern hyresvärd förlängas 

och verksamheten fortsatt bedrivas i undermåliga lokaler. På grund av höga bullernivåer kan 

förskolan dock komma att beläggas med föreläggande om att flyttas. 

Utan Dalaborg eller ny förskola i området kommer det saknas förskoleplatser i området. 

Konsekvens om investeringen försenas eller senareläggs: 

Om en ny förskola i Blåsut försenas måste kontraktet med extern hyresvärd förlängas och 

verksamheten fortsatt bedrivas i undermåliga lokaler.  
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Underlag 

Rapport ”utredning av den kommunala barnomsorgen 1-5 år i Vänersborgs kommun”, dnr: 

BUTN 2015/54, daterad 2016-03-07. Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-13, §192 att 

rapporten ska utgöra underlag för kommunens planering av förskolor och grundskolor. 

Årskostnad 

Investeringen innebär en total årskostnad om 3 377 833 kr. Förskolan beräknas kunna ta emot 

120 barn vilket innebär en kostnad på 28 149 kr om året per barn. Motsvarande siffra för Da-

laborgsparkens förskola är idag 23 073 kr om året per barn. Investeringen innebär således en 

ökad kostnad om 5 076 kr per barn om året.  

 

Not 13 

Dalsland, 6 avdelningar 
Investeringsbelopp samt syfte 

Behov av 52,0 Mkr under perioden 2020-2021 för nybyggnad/tillbyggnad av förskola för 

Dalslandsområdet. 

Beskrivning av behovet: 

Antalet barn i åldrarna 1-5 år prognostiseras öka i alla delar av Dalsland. För att klara ökning-

en av barn, minska kön och ersätta de tillfälliga lokalerna beräknas en ny förskola behövas, 

strategiskt placerad för boende i de norra delarna av Vänersborgs kommun.  

Konsekvens om investeringen prioriteras bort: 

Vårdnadshavare kommer inte att få sitt förstahandsval av förskola och många kommer att 

erbjudas plats i andra kommundelar. Då befolkningsprognoserna visar att förskoleplatser mot-

svarande fyra avdelningar behöver tillskapas i Frändefors och Brålanda finns risk för att 

kommunen inte kommer att kunna leva upp till fyramånadersgarantin i närområdet.   

Konsekvens om investeringen försenas eller senareläggs: 

Konsekvenserna är desamma som om investeringen prioriteras bort fram till att förskolan är 

byggd. 

Underlag 

Rapport ”Dalslandsutredningen 2017 – förskolans och grundskolans lokalbehov”, dnr: BUTN 

2015/54 daterad 2017-12-20. 

Årskostnad 

Investeringen innebär en total årskostnad om 3 377 833 kr. Förskolan beräknas kunna ta emot 

120 barn vilket innebär en kostnad på 28 149 kr per barn om året. Byggs förskolan beräknas 

modulerna vid Brålanda förskola kunna avvecklas. Investeringen beräknas därmed innebära 

en ökad lokalkostnad om 11 129 kr om året per barn.   

 

Not 14 

Anpassning av delar av Dalboskolan till förskola 
Investeringsbelopp, period samt syfte 

Behov av 25,0 Mkr under år 2020 för verksamhetsanpassning av delar av Dalboskolan till 

förskola. Kostnaden är uppskattad av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Beskrivning av behovet: 

Antalet barn i åldrarna 1-5 år prognostiseras öka i alla delar av Dalsland. För att klara ökning-

en av barn, minska kön och ersätta de tillfälliga lokalerna beräknas nya förskoleavdelningar 

behövas. Då det i dagsläget finns outnyttjade ytor på Dalboskolan är det fördelaktigt att göra 

verksamhetsanpassningar för att möta behoven av förskoleplatser i dessa lokaler. 
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Konsekvens om investeringen prioriteras bort: 

Vårdnadshavare kommer inte att få sitt förstahandsval av förskola och många kommer att 

erbjudas plats i andra kommundelar. Om förskoleplatser inte tillskapas finns risk för att kom-

munen inte kommer att kunna leva upp till fyramånadersgarantin i närområdet.   

Konsekvens om investeringen försenas eller senareläggs: 

Konsekvenserna är desamma som om investeringen prioriteras bort fram till att lokalerna är 

anpassade. 

Underlag 

Rapport ”Dalslandsutredningen 2017 – förskolans och grundskolans lokalbehov”, dnr: BUTN 

2015/54 daterad 2017-12-20. 

Årskostnad 

Investeringen skulle innebära att årskostnaden för Dalboskolan blir 4 795 833 kr. När om-

byggnationen av Dalboskolan är färdigställd beräknas skolan ha 240 barn och elever vilket 

innebär en kostnad om 19 983 kr per barn och elev om året. Motsvarande siffra idag är 17 510 

kr vilket innebär en kostnadsökning om 2 473 kr per elev och barn om året.    

 

Not 15 

Ny förskola Onsjö, 4 avdelningar 
Investeringsbelopp, period samt syfte 

Behov av 42,0 Mkr under perioden 2021-2023 för nybyggnad av förskola med fyra avdel-

ningar på Onsjö. Kostnaden är uppskattad av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Beskrivning av behovet: 

Enligt befolkningsprognoserna kommer barnantalet att öka på Onsjö motsvarande två försko-

leavdelningar. För att även ersätta de tillfälliga modulerna föreslås att en ny förskola med fyra 

avdelningar byggs. 

Konsekvens om investeringen prioriteras bort: 

Vårdnadshavare som önskar förskoleplats på Onsjö kommer förmodligen inte att kunna få sitt 

förstahandsval och placering inom garantitiden kan ej uppfyllas.   

Konsekvens om investeringen försenas eller senareläggs: 

Konsekvenserna är desamma som om investeringen prioriteras bort fram till att förskolan är 

byggd. 

Underlag 

Rapport ”Revidering av förskoleutredning och skolutredning 2017”, dnr: BUTN 2017/54 da-

terad 2017-09-28. Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-13, §192 att rapporten ska utgöra 

underlag för kommunens planering av förskolor och grundskolor. 

Årskostnad 

Investeringen skulle innebära en total årskostnad om 2 615 250 kr. Den nya förskolan beräk-

nas kunna ta emot 80 barn vilket innebär en lokalkostnad om 32 691 kr per barn om året. 

Byggs förskolan beräknas modulerna vid Skördegatans förskola kunna avvecklas. Den nya 

förskolan innebär således en kostnadsökning om 23 056 kr per barn om året. 

 

Not 16 

Ny förskola Skaven 
Investeringsbelopp samt syfte 

Behov av 52,0 Mkr under perioden 2020-2022 för nybyggnad av förskola. Kostnaden är upp-

skattad av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Beskrivning av behovet: 

178



  10 

I samband med byggnation av det nya bostadsområdet på Skaven beräknas en ny förskola 

behövas.  

Konsekvens om investeringen prioriteras bort: 

När det nya bostadsområdet är byggt förväntas efterfrågan på förskoleplatser öka i området. 

Vårdnadshavare kommer då inte att få sitt förstahandsval av förskola och många kommer att 

erbjudas plats i andra kommundelar.  

Konsekvens om investeringen försenas eller senareläggs: 

Konsekvenserna är desamma som om investeringen prioriteras bort fram till att förskolan är 

byggd. 

Underlag 

Rapport ”Revidering av förskoleutredning och skolutredning 2017”, dnr: BUTN 2017/54 da-

terad 2017-09-28. Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-13, §192 att rapporten ska utgöra 

underlag för kommunens planering av förskolor och grundskolor. 

Årskostnad 

Investeringen skulle innebära en total årskostnad om 3 406 083 kr. Den nya förskolan beräk-

nas kunna ta emot 120 barn vilket innebär en lokalkostnad om 28 384 kr per barn om året. 

Byggs förskolan beräknas modulerna vid Öxnereds förskola kunna avvecklas. Den nya för-

skolan innebär således en kostnadsökning om 12 443 kr per barn om året. 

 

Not 17 

Fridhems förskola 
Investeringsbelopp samt syfte 

Behov av överflyttning av 4 Mkr från 2017 för att färdigställa tillbyggnaden av Fridhems för-

skola. 

Beskrivning av behovet: 

BUN beslutade 20 juni 2016 att bygga till Fridhems förskola för att ersätta de tillfälliga loka-

ler Mariedals förskola har vistats i. Investeringen är påbörjad.  

Konsekvens om investeringen prioriteras bort: 

Om investeringen prioriteras bort kan utbyggnaden ej slutföras. Nya investeringsmedel måste 

då äskas för renovering och verksamhetsanpassning av befintlig förskola. 

Konsekvens om investeringen försenas eller senareläggs: 

Investeringen är påbörjad. Beräknas vara klar maj 2019. 

Underlag 

Rapport ”tillbyggnad av Fridhem, Granås och Hallebergs förskolor” dnr:2015/54 daterad: 

2016-05-30. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-12-12 §111 att ge samhällsbygg-

nadsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen verk-

ställa tillbyggnaden av Fridhems förskola med två avdelningar.  

Årskostnad 

Investeringen innebär en total årskostnad om 2 600 405 kr för Fridhems förskola. Den ut-

byggda förskolan beräknas kunna ta emot 120 barn vilket innebär en lokalkostnad om 21 670 

kr per barn om året. Byggs förskolan beräknas Mariedals förskola kunna avvecklas. Den nya 

förskolan innebär således en kostnadsökning om 10 607 kr per barn om året. 

 

Not 18 

Ospecificerade investeringar förskola 
Investeringsbelopp samt syfte 

179



  11 

Behoven år 2019-2023 avser investeringar som inte faller inom vanlig investeringsram eller är 

komponenter i befintliga investeringar, exempelvis nytt staket eller upptagning av ny dörr, 

summa per år är anpassad efter ram 2019. 

Beskrivning av behovet: 

Medel för att täcka investeringar som tidigare redovisats som direkta kostnader men numera 

ska tas upp som komponenter i anläggningsregistret. 

Konsekvens om investeringen prioriteras bort: 

Komponenter i fastigheter kommer att bokföras som driftskostnader trots att de borde ingå i 

kommunens anläggningsregister. 

Gemensamt förskola och grundskola 
Not 19 

Myndighetskrav samt ej hyreshöjande 
Investeringsbelopp samt syfte 

För perioden 2019-2023 har investeringsmedel begärts för att genomföra investeringar som är 

myndighetskrav.  

Beskrivning av behovet: 

Idag är anläggningar dimensionerade för färre elever än dagens barn- och elevantal. Anpass-

ningar behöver göras gällande bland annat ventilation, belysning, värme, lås och larm. 

Konsekvens om investeringen prioriteras bort: 

Bristfällig arbetsmiljö för personal samt barn och elever. Exempelvis finns nya funktionskrav 

på ventilation som ska säkerställa god luftväxling i lokaler som barn och elever vistas i samt 

upprätthålla sin funktion vid brand mot brandgasspridning. Äldre aggregat är godkända enligt 

den norm som gällde vid byggnationen men uppfyller ej dagens krav. Det är arbetsgivaren 

som har huvudansvaret för arbetsmiljö om något händer. 

Konsekvens om investeringen försenas eller senareläggs: 

Se ovan. 

 

Uppskattad årskostnad, Fastighetsenheten 2018-02-01. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-02-19 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 18

Budget 2019, Mål- och resursplan 2019-2021, behov av 
fastighetsinvesteringar
BUTN 2017/168

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till behov av 
fastighetsinvesteringar 2019-2023 i enlighet med upprättat förslag enligt bilaga, daterad 
2018-02-07

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ska årligen lämna in förslag till fastighetsinvesteringar 
för kommande budgetår, till Samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget innehåller 
investeringsplan för åren 2019-2023.
När beslut tagits i Kommunfullmäktige gällande investeringsram för kommande fem år 
lämnas uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att i dialog med respektive nämnd att 
precisera vilka investeringar som kan genomföras utifrån beslutad budgetram.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-12 
Anvisningar och tidsplan för arbetet med Mål- och resursplan 2019-2021
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Investeringsbehov 2019-2023, daterad 

2018-02-07
Noter och konsekvenser 2019-2023

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ledningsgrupp BoU 
Lokalsamordnare BoU 
Ekonomer BoU
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2017-12-12 Dnr: BUTN 2017/168

Handläggare
Maria Andersson
maria.andersson04@vanersborg.se
0521-72 13 77

Mottagare
Barn- och 
utbildningsnämnden

Barn- och 
utbildningsnämnden

Budget 2019/ Mål och resursplan 2019-2021, behov av 
fastighetsinvesteringar 2019-2023
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till behov av 
fastighetsinvesteringar 2019-2023 i enlighet med upprättat förslag enligt bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ska årligen lämna in förslag till fastighetsinvesteringar 
för kommande budgetår, till Samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget innehåller 
investeringsplan för åren 2019-2023.
När beslut tagits i Kommunfullmäktige gällande investeringsram för kommande fem år 
lämnas uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att i dialog med respektive nämnd att 
precisera vilka investeringar som kan genomföras utifrån beslutad budgetram.

Beredning
Ärendet har beretts inom förvaltningen av ledningsgrupp, lokalsamordnare samt 
ekonomer. Dialog har skett genom gemensamma presidieöverläggningar mellan 
Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- 
och Fritidsnämnden samt Socialnämnden.

Underlag
Anvisningar och tidsplan för arbetet med Mål- och resursplan 2019-2021.

Anne-Len Kriewitz Sofia Bråberg
Förvaltningschef Verksamhetschef förvaltning

Bilagor
1. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Investeringsbehov 2019-2023
2. Noter och konsekvenser 2019-2023

136182



Barn- och utbildningsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2017-12-12 Dnr: BUTN2017/168

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Ledningsgrupp BoU
Lokalsamordnare BoU
Ekonomer BoU
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Investeringbehov  MRP 2019-2023
Bilaga 1

2019 2020 2021 2022 2023 Belopp Not

GRUNDSKOLA, verksamhetsanpassning (hyreshöjande) Mkr

Skolgårdar 3,8 3,8 3,8 3,8 15,0 1

Öxnered skola inkl. idrottshall 101,0 148,0 249,0 2

Idrottsgatan 7, ej hyreshöjande 14,0 14,0 3

Idrottsgatan 7 29,0 10,0 39,0 3

Brålanda skola 20,0 20,0 4

Ny skola Holmängen inkl idrottshall 122,0 120,0 242,0 5

Ny skola Onsjö 2,0 20,0 20,0 42,0 6

Mulltorps skola 4,0 4,0 7

Ospecificerade investeringar skola 1,9 1,9 1,9 1,8 7,5 8

SUMMA GRUNDSKOLA 148,0 305,7 127,7 25,7 25,6 632,5

FÖRSKOLA

Förskolegårdar 3,8 3,8 3,8 3,8 15,0 9

Granås Fsk, tillbygg 2 avd. 0,8 15,0 15,8 10

Hönan Fsk 10,0 10,0 11

Blåsut, ny Fsk 2,0 25,0 25,0 52,0 12

Dalsland, ny förskola 1,0 26,0 25,0 52,0 13

Anpassning av Dalbo till förskola 25,0 25,0 14

Onsjö ny Fsk 4 avd. 2,0 20,0 20,0 42,0 15

Ny förskola Skaven 2,0 25,0 25,0 52,0 16

Fridhem Fsk, tillbyggnad 2017-->2018 4,0 4,0 17

Ospecificerade investeringar förskola 1,9 1,9 1,9 1,8 7,5 18

SUMMA FÖRSKOLA 15,0 59,5 74,7 75,7 50,6 275,3

Myndighetskrav samt ej hyreshöjande 20,5 16,9 4,6 5,5 3 50,5 19

SUMMA INVESTERINGSBEHOV TOTALT 2019-2023 183,5 382,0 206,9 106,8 79,1 958,3
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-01-29 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

§ 3

Fastighetsinvesteringar 2019-2023
KUFRN 2018/13

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag på fastighetsinvesteringsbudget 
2019-2023 i enlighet med upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ska årligen lämna in förslag till fastighetsinvesteringar, för 
kommande budgetår, till samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget innehåller 
investeringsplan för åren 2019-2023. 
När beslut tagits i kommunfullmäktige gällande investeringsram för kommande fem år, 
lämnas uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att i dialog med respektive nämnd 
precisera vilka investeringar som kan genomföras, utifrån beslutad budgetram.

Beslutsunderlag
Fastighetsinvesteringar 2019-2023
Anvisningar och tidplan för arbetet med Mål- och resursplan 2019-2021

Sändlista
Håkan Alfredsson, förvaltningschef
Amanda Christiansdotter, administrativ chef
Helena Keterlins, ekonom
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kultur- och fritidsnämnden

Inventarier
Verksamhet/Projekt, mkr 2019 2020 2021 2022 2023 S:a 

Utgifter Inventarier 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,0
Arena och fritid inventarier 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

S:a Utgifter inventarier 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 5,5

Fastigheter
Verksamhet/Projekt, mkr 2019 2020 2021 2022 2023 S:a 

Utgifter Arena och Fritid, verksamhetsanpassning
Sportcentrum 1,0 5,0 6,0
Fotbollens Hus 7,0 7,0
Sportcentrum B-hus 7,0 7,0 14,0
Hallevibadet 7,0 7,0
Mötesplats kultur, projektering 1,0 1,0

S:a Utgifter 9,0 7,0 7,0 7,0 5,0 35,0

TOTALT FASTIGHETSINVESTERINGAR 9,0 7,0 7,0 7,0 5,0 35,0
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

Handläggare
Helena Keterlins
helena.keterlins@vanersborg.se
0521-72 24 71

2018-01-19

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Dnr: KUFRN 2018/13  

Kultur- och fritidsnämnden

Fastighetsinvesteringar 2019-2023
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag på fastighetsinvesteringsbudget 
2019-2023 i enlighet med upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ska årligen lämna in förslag till fastighetsinvesteringar, för 
kommande budgetår, till samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget innehåller 
investeringsplan för åren 2019-2023. 
När beslut tagits i kommunfullmäktige gällande investeringsram för kommande fem år, 
lämnas uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att i dialog med respektive nämnd 
precisera vilka investeringar som kan genomföras, utifrån beslutad budgetram.

Beredning
Ärendet har beretts inom förvaltningen av chefer och ekonom. Dialog har skett genom 
gemensamma presidieöverläggningar mellan kommunstyrelsen/ekonomikontoret, 
kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden 
samt socialnämnden.

Underlag
Anvisningar och tidplan för arbetet med Mål- och resursplan 2019-2021.

Bilaga
Fastighetsinvesteringar 2019-2023.

Håkan Alfredsson Helena Keterlins
Förvaltningschef Ekonom

Sändlista
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningschef 
Ekonom
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-02-22 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

§ 14

Fastighetsinvesteringar 2019
SOC 2018/26

Beslut
1. Socialnämnden beslutar om fastighetsinvesteringar 2019 – 2021 enligt 

tjänsteskrivelse och översänder handlingarna till samhällsbyggnadsnämnden.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har sammanställt behov av fastighetsinvesteringar åren 2019 – 2021 
enligt tjänsteskrivelsen. De kommunala investeringar som socialförvaltningen har behov 
av är fyra boendemoduler för Individ- och familjeomsorgen respektive omsorg om 
funktionshindrade. 
Socialförvaltningen har haft övergripande möten med samhällsbyggandsförvaltningen 
gällande fastighetsinvesteringar.

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens boendeplan 

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
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Socialnämnden

Fastigheter
Verksamhet/Projekt, mkr 2019 2020 2021 S:a 0,0
Utgifter Individ- och familjeomsorgen

Boendemoduler 1,0 0,0 0,0 1,0
Omsorg om funktionshinder
Boendemoduler 3,0 0,0 0,0 3,0

S:a Utgifter 4,0 0,0 0,0 4,0
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Handläggare
Karin Hallberg
karin.hallberg@vanersborg.se
0521-72 14 71

Mottagare
Socialnämnden

Socialnämnden

Fastighetsinvesteringar 2019 - 2021
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar om fastighetsinvesteringar 2019 – 2021 enligt tjänsteskrivelse 
och översänder handlingarna till samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har sammanställt behov av fastighetsinvesteringar åren 2019 – 2021 
enligt tjänsteskrivelsen. De kommunala investeringar som socialförvaltningen har behov 
av är fyra boendemoduler för Individ- och familjeomsorgen respektive omsorg om 
funktionshindrade. 
I socialförvaltningens reviderade boendeplan, som beslutades av socialnämnden i 
november 2017 samt i kommunfullmäktige 2018-01-31 beskrivs förvaltningens behov 
av nya boenden, boendeformer samt omfördelning inom befintligt boendebestånd. 
Utifrån detta finns behov av fastighetsinvesteringar till boendemoduler 2019 om 
sammanlagt 4,0 mkr. 

Underlag
Socialförvaltningens boendeplan samt övergripande möten med 
samhällsbyggandsförvaltningen gällande fastighetsinvesteringar.

Karin Hallberg Anders Lundberg
Förvaltningschef Ekonom

Bilagor
Tabell över fastighetsinvesteringar åren 2019 – 2021.

Sändlista
Förvaltningschef, verksamhetschef IFO, verksamhetschef OoF, ekonomer inom förvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-09-20 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

§ 121

Åtgärder för budget i balans (MRP 2019-2021)
SOC 2017/261

Beslut
1. Socialnämnden står kvar vid tidigare beslut 2018-04-19 att begära ramökning 

för 2019 hos kommunstyrelsen, men att minska begäran med 6,0 mkr. Nämnden 
begär således om ramökning på 36,5 mkr. 

2. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att de medel om 9,1 mkr som är tänkt 
att nämnden ska lämna ifrån sig till kommunstyrelsen för den sociala 
inkluderingspotten bör stanna kvar inom nämnden för att fortsatt bedriva 
verksamhet inom Arbetsmarknadsenheten.

3. Socialnämnden beslutar vidare överlämna beskrivna åtgärdsförslag till 
kommunstyrelsen utifrån kommunstyrelsens beslut 2018-05-08.

4. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att se över intern omflyttning av 
verksamhet till Niklasbergsvägen 1.

5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2018-04-19 att begära en ramökning på 
42,5 mkr hos kommunstyrelsen, ge förvaltningen i uppdrag att ta fram besparings-
åtgärder motsvarande 10 mkr inför 2019, samt att de 9,1 mkr som är tänkt att 
socialnämnden ska föra över till kommunstyrelsen för inrättande av en social-
inkluderingspott bör få kvarstanna inom nämnden. 
Förvaltningsledningen lämnade förslag på besparingsåtgärder vid nämndens 
sammanträde 2018-05-24, vilka nämnden beslutade om.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2018-05-08 att flytta fram beslut om 
mål- och resursplan 2019-2021 till kommunfullmäktiges sammanträde 21 november 
2018, varför ärendet utgick från kommunfullmäktiges sammanträde 20 juni. 
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att ge uppdrag till bl.a. socialnämnden att 
komplettera inlämnat material med konkreta åtgärdsprogram för att uppnå budgetbalans 
mot anvisad driftbudget.
Mot bakgrund av uppdraget har förvaltningsledningen arbetat fram konkreta 
åtgärdsförslag samt konsekvensbeskrivningar utifrån dessa, vilka tillsammans med 
tidigare och pågående processer, beskrivs i denna tjänsteskrivelse. Förslagen har 
samverkats enligt 19 § respektive 11 § MBL inom förvaltningens samverkansgrupp.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-09-20 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-09-11

 Riskbedömning och handlingsplan

 MBL-protokoll 2018-09-13

Sändlista
Kommunstyrelsen
Revisorerna
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(14)

2018-09-11 Dnr: SOC 2017/261

Handläggare
Karin Hallberg
karin.hallberg@vanersborg.se
Tel: 0521-72 14 71

Mottagare
Socialnämnden

Socialnämnden

Åtgärdsförslag för att nå budgetbalans inom 
socialnämnden
Förslag till beslut

1. Socialnämnden står kvar vid tidigare beslut 2018-04-19 att begära ramökning 
för 2019 hos kommunstyrelsen, men att minska begäran med 6,0 mkr. Nämnden 
begär således om ramökning på 36,5 mkr. 

2. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att de medel om 9,1 mkr som är tänkt 
att nämnden ska lämna ifrån sig till kommunstyrelsen för den sociala 
inkluderingspotten bör stanna kvar inom nämnden för att fortsatt bedriva 
verksamhet inom Arbetsmarknadsenheten.

3. Socialnämnden beslutar vidare överlämna beskrivna åtgärdsförslag till 
kommunstyrelsen utifrån kommunstyrelsens beslut 2018-05-08.

4. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att se över intern omflyttning av 
verksamhet till Niklasbergsvägen 1.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2018-04-19 att begära en ramökning på 
42,5 mkr hos kommunstyrelsen, ge förvaltningen i uppdrag att ta fram besparings-
åtgärder motsvarande 10 mkr inför 2019, samt att de 9,1 mkr som är tänkt att 
socialnämnden ska föra över till kommunstyrelsen för inrättande av en social-
inkluderingspott bör få kvarstanna inom nämnden. 
Förvaltningsledningen lämnade förslag på besparingsåtgärder vid nämndens 
sammanträde 2018-05-24, vilka nämnden beslutade om.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2018-05-08 att flytta fram beslut om 
mål- och resursplan 2019-2021 till kommunfullmäktiges sammanträde 21 november 
2018, varför ärendet utgick från kommunfullmäktiges sammanträde 20 juni. 
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att ge uppdrag till bl.a. socialnämnden att 
komplettera inlämnat material med konkreta åtgärdsprogram för att uppnå budgetbalans 
mot anvisad driftbudget.
Mot bakgrund av uppdraget har förvaltningsledningen arbetat fram konkreta 
åtgärdsförslag samt konsekvensbeskrivningar utifrån dessa, vilka tillsammans med 
tidigare och pågående processer, beskrivs i denna tjänsteskrivelse. Förslagen har 
samverkats enligt 19 § respektive 11 § MBL inom förvaltningens samverkansgrupp.
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Fördjupad beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen presenterade resursbehov utifrån de förändringar som sker i 
verksamheten utifrån kommuninvånarnas behov inför 2019-2021 för kommunstyrelsens 
budgetberedning 2018-02-01. 
Det beslut som antogs av kommunstyrelsen 2018-02-28 och som socialnämnden har att 
förhålla sig till inför 2019 innebär att 9,1 mkr föreslås föras över från nämnden till 
kommunstyrelsen för inrättande av en socialinkluderingspott, där förvaltningarna sedan 
kan söka pengar för samverkansprojekt enligt de regler som arbetas fram för potten. 
Detta innebär att socialnämndens nuvarande budgetram minskar inför 2019.
Budget för 2019 är lagd inom föreslagen ram och de beräkningar som är gjorda utgår 
från lag och författningskrav, avtal med andra huvudmän, lokala politiska mål och 
demografiska förändringar. För 2019-2021 tillkommer ytterligare behov kopplade till 
om- och tillbyggnader av boenden enligt socialnämndens boendeplan, vilken är beslutad 
i socialnämnd respektive kommunfullmäktige, samt ökande volymer och behov utifrån 
lagstyrda myndighetsbeslut. 
Utifrån föreslagen budgetram 2019 finns utmaningar för förvaltning och nämnd att klara 
verksamheten inom befintlig ram. Insatserna för enskilda individer styrs av de lagar som 
förvaltningen har att förhålla sig till utifrån myndighetsbeslut. 
Mot bakgrund av ovan föreslog förvaltningsledningen vid socialnämndens 
sammanträde, 2018-04-19 att nämnden skulle begära om ramökning hos 
kommunstyrelse motsvarande 52,5 mkr fördelat enligt följande;

1. 3,0 mkr till resterande driftsbudget för serviceboende LSS Idrottsgatan 7 
(Konvaljen) 

2. 5,5 mkr till driftsbudget för socialpsykiatriskt boende Storegårdsvägen i Vargön
3. 7,0 mkr avseende boendestöd LSS för ungdomar som studerar på annan ort
4. 8,2 mkr för förstärkning av hemsjukvårdens budget utifrån avancerad sjukvård
5. 2,8 mkr för förstärkning av budget för särskilt boende äldre utifrån avancerad 

sjukvård
6. 25,0 mkr för förstärkning av budget för placering av barn/unga
7. 1,0 mkr för budget avseende träningsboende ensamkommande ungdomar.

Socialnämnden beslutade enligt följande;
1. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen om en ramökning på 42,5 mkr.
2. Förvaltningen får i uppdrag att inför socialnämndens sammanträde 24 maj ta 

fram besparingsåtgärder i storleksordningen 10 mkr, i förhållande till 
förvaltningens förslag om att begära en ramökning med 52,5 mkr. 

3. Nämnden konstaterar att de önskade åtgärderna med förslaget om social 
inkluderingspott redan genomförs inom förvaltningen och därför bör kvarstå 
inom nämnden
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Socialförvaltningens förslag på åtgärder avseende 10,0 mkr
Utifrån uppdraget arbetade förvaltningsledningen fram förslag på åtgärder. Förvalt-
ningsledningens intention i detta arbete var att hitta besparingar som undvek 
personalneddragningar.
- Lindbackens äldreboende flyttar till Niklasbergsvägen 1 i samband med att det nya 

boendet öppnar.
- De två enheterna för korttidsvård barn och unga flyttar till Vargön och 

Lindbackens tidigare lokaler.
- Minska korttidsfrånvaron med en procentenhet.
- Säga upp avtalet med Trollhättans stad gällande boende för personer med tidigt 

debuterande demenssjukdom vid Tallbacken.
De föreslagna och av socialnämnden beslutade åtgärderna, 2018-05-24, ger en beräknad 
kostnadsbesparing 2019 om 12,0 mkr och på helår 2020 16,0 mkr om arbetet med att 
sänka korttidsfrånvaron når det mål som satts upp.

Förändringar i verksamhet och pågående processer
Utifrån den beslutade boendeplanen, möjliggörs drift av nya äldreboendet 
Niklasbergsvägen 1 inom ram 2019 (cirka 31,0 mkr) samt att underfinansierad budget 
för hemtjänst, till del hemsjukvård, nattpatrull, larmmottagning och dagverksamhet 
äldre kan stärkas upp med cirka 15,0 mkr 2019 utifrån avvecklingen av servicehusen 
Pionen och Ringhem. Fördelning av denna summa arbetas närmare fram i 
detaljbudgetarbetet inför 2019.
Förändringar i boendeplanen möjliggör också drift inom ram avseende korttids barn och 
unga i ny lokal samt drift av nytt LSS-boende (2020) i tidigare Tärnans äldreboende. 
Förändringarna i boendeplanen har gett ett minskat behov av nybyggnation och 
investeringar då omdisposition gjorts inom befintligt lokalbestånd. Förvaltningen kan 
hjälpa personer som idag är placerade för boende externt, boende på hemmaplan i 
Vänersborg.
Ett flertal processer är igång inom förvaltningen utifrån flera syften, varav ett är att 
använda våra resurser effektivt och bättre nå budgetbalans. 
Processerna är följande;

- Aktivt arbete med att sänka sjukfrånvaron inom samtliga avdelningar genom 
förstärkning av personalspecialister inom ram och aktiviteter inom 
verksamheterna. Arbetet syftar till att hjälpa medarbetarna tillbaka i arbete samt 
sänka kostnaderna för sjukfrånvaro och behov av interna och externa 
bemanningsköp.

- ”Smart bemanning” inom Vård och omsorg och Vård, stöd och utredning, vilket 
syftar till att skapa hälsosamma scheman för medarbetarna, större kontinuitet för 
brukarna samt mer ekonomiska scheman. Effekten av processen bedöms som 
långsiktig. 
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- Inom Omsorg om funktionshindrade inleds arbete med att, på samma sätt som 
för ovanstående arbeta med schemaplanering genom att fler enheter går samman 
i arbetet. Även här bedöms att effekten av arbetet ses på längre sikt.

- Beslutad reviderad boendeplan som möjliggör drift inom ram av kommande 
äldreboende Niklasbergsvägen 1, förstärkning underfinansierad budget för 
hemtjänst, nattpatrull, larmmottagning, dagverksamhet äldre, drift av nytt LSS-
boende inom ram (2020) samt sammanslagning av korttids barn och unga till en 
enhet inom ram. Korttids inom samma fastighet ger också möjlighet till 
samplanering för medarbetarna.

- Översyn av hälso- och sjukvårdsorganisationen och anpassning utifrån minskade 
statliga stimulansmedel.

- Kompetensutveckling pågår gällande planering av verksamhet, personalresurser 
och ekonomi för chefer inom Vård och omsorg, Omsorg om funktionshindrade 
och Vård, stöd och utredning.

- Uppbyggnad av team inom Individ- och familjeomsorgen med specialkompetens 
gällande våld i familjer för att stärka vår förmåga att möta och utreda 
problematiken samt arbeta med insatser. Teamet kommer att arbeta i ett nära 
samarbete med verksamhet Barnahuset i Trollhättan.

- Förebyggande arbete inom samtliga avdelningar, vilket stärks upp på 
familjecentralen genom samarbete inom närsjukvårdsgrupp barn-och unga 
(samverkan Vänersborg) och genom statliga stimulansmedel samt medel från 
regionens folkhälsoarbete.

- Översyn av korttids- och växelvård för äldre i syfte att stärka delaktigheten och 
flexibiliteten för de som har insatserna samt säkerställa så att vi använder 
resurserna och platserna optimalt inom äldreomsorgen. Syftet med förändrat 
arbetssätt är att minska antalet betaldagar och anpassa oss utifrån ny lag 
avseende in- och utskrivning från slutenvården.

- Avtal med Samhall gällande tvätt och inköp inom hemtjänsten, som 
implementeras under hösten 2018, möjliggör att undersköterskor i vår 
verksamhet får ägna sig åt sin omvårdande huvuduppgift, att enheterna lättare 
kan planera verksamheten samt att fler personer kan komma i anställning för 
denna arbetsuppgift genom Samhall. Detta kommer över en fyraårsperiod ge en 
ekonomisk besparing för nämnden. 

- Uppbyggnad av boenden inom LSS och socialpsykiatri för vuxna som bidrar till 
att minska kostnaderna för köpta platser samt möjliggör närhetsprincipen.

- Tillskapandet av fler platser inom träningsboende för personer med 
missbruksproblematik som möjliggör att minska antalet köpta platser samt 
möjliggör närhetsprincipen.

- Arbete pågår, tillsammans med It-kontoret, för att utveckla arbetet gällande 
välfärdsteknik.

- Förstärkning av biståndsenhet för att möjliggöra uppföljning av insatser som ges 
inom verksamheterna Vård och omsorg, Vård, stöd och utredning samt Omsorg 
om funktionshindrade.
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Flertalet av de processer som förvaltningen genomför bedöms kunna ge en ekonomisk 
effekt under 2018 samt under 2019. Några av processerna behöver ses som mer 
långsiktiga i när de kan ge en ekonomisk tillika hållbar effekt ur verksamhetssynpunkt.

Förvaltningen kommer också se över möjligheten att;
- införa externt utförd städ inom hemtjänst, äldreboende och korttidsverksamhet 

äldre.
- minska antal interna köp av bemanningsenhet.
- revidera vägledningsdokument 

Åtgärdsprogram utifrån kommunstyrelsens beslut 2018-05-08
Som beskrivs tidigare i tjänsteskrivelsen skrev förvaltningsledningen på uppdrag fram 
förslag på besparingsåtgärder som beslutades av socialnämnden 2018-05-24. Dessa 
förändringar innebär ingen neddragning av medarbetare.
Socialnämnden har fått i uppdrag från kommunstyrelsen att beskriva konkreta åtgärds-
förslag för att nå budgetbalans 2019. De behov av ramökning som socialnämnden 
beslutat om 2018-04-19 om 42,5 mkr samt 9,1 mkr för social inkluderingspott, ger en 
total summa på 51,6 mkr. Från denna kan dras 2,0 mkr för 2019 då de redan beslutade 
besparingsförslagen motsvarar 12,0 mkr för 2019, om målet med att sänka 
sjukfrånvaron uppnås. Återstår gör då åtgärdsförslag motsvarande 49,6 mkr.
Att lämna förslag på besparingsåtgärder motsvarande denna summa i en förvaltning 
som redan genomfört stora förändringar för att anpassa verksamheten efter kommun-
invånarnas nuvarande och framtida behov samt genomföra redan beslutade 
besparingsåtgärder innebär att aktuella förslag kommer att medföra personal-
neddragningar.
Vid resursbrist ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras. 
Nämnderna ska se till att verksamheternas innehåll och omfattning är anpassade till 
beslutad budgetram och vid konstaterade budgetavvikelser ska åtgärder vidtas så att de 
ekonomiska ramarna hålls. 
De uppgifter förvaltningen genomför är till allra största del tvingande och i arbetet med 
att ta fram åtgärdsförslagen har ledningen fått se över vilka verksamheter som är av 
främjande, förebyggande karaktär, och inte helt lagtvingande i sin utformning. Dessa 
verksamheter, som inte styrs av enskilda personers myndighetsbeslut, men som finns att 
återhämta i lagstiftningens inriktning är inom nämndens ram förhållandevis få. 
Förslagen till åtgärder kan alla komma att påverka kommande kostnadsutveckling, 
medarbetares arbetsmiljö, enskilda individers möjlighet till inkludering i samhället samt  
innehållet i utförande av insats i förhållande till hur verksamheterna är uppbyggda idag.

1. Revidera sökta medel gällande förstärkning av hemsjukvårdens budget 
avseende avancerad hälso- och sjukvård med 3,2 mkr
I tidigare skrivelser till nämnden gällande MRP har förvaltningen skrivit fram behov av 
utökad ekonomisk ram för avancerad hälso- och sjukvård i hemsjukvården motsvarande 
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8,2 mkr för 2019. Efter ekonomisk uppföljning tertial 1, görs bedömning att behovet till 
viss del kan rymmas inom befintlig ram och utifrån det kan en minskning av äskade 
medel för ändamålet göras med 3,2 mkr.

2. Ta bort socialnämndens begäran till kommunstyrelsen om förstärkning av 
budget för särskilt boende äldre 2019 utifrån avancerad sjukvård, 2,8 mkr
Kostnad för särskilt boende inom vård och omsorg är högre än föreskriven ram med 
anledning av den avancerade omsorg och vård som ges till personer som vårdas med 
ventilator och där behandlande läkare är sjukhusanknuten. I tidigare dokument gällande 
MRP 2019-2021 beskrivs ett behov av att öka ramen för särskilt boende med anledning 
av detta. Utifrån närmare analyser avseende kommande budgetår ser förvaltningen en 
möjlighet att finansiera denna ökade kostnad tillfälligt med interna medel då 
helårskostnad för nybyggda Niklasbergsvägen 1 först sker 2020, vilket gör att 
verksamheten i denna del beräknar ett överskott. Detta överskott kan för 2019 finansiera 
de 2,8 mkr, vilket gör att socialnämnden i denna del inte behöver tillföras ramökning 
kommande år.

3.  Avveckla fältverksamheten inom individ- och familjeomsorgen, 2,5 mkr
Enligt 3 kap. 3 a § socialtjänstlagen anges att ”Socialnämnden ska se till att det finns 
rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom 
socialtjänstens verksamhet rörande barn och unga.”
4 § föreskriver att ”Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten ska upplysa 
om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt skall 
nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och med organisationer och 
andra föreningar.”
Verksamhetsbeskrivning 
Som led i lagstiftarens mening har individ- och familjeomsorgen (IFO) fyra fältarbetare 
som bedriver ett generellt, uppsökande fältarbete. Det generella fältarbetet avser att 
utforska hur ungdomars situation ser ut i Vänersborg. Arbetet sker bland ungdomar på 
skolor (främst högstadieskolor), fritidsgårdar och ute på fältet. Fältarbetarna träffar 
ungdomar i deras vardag och är trygga vuxna som lyssnar och stöttar för att skapa goda 
relationer. Fältarbetarna samarbetar internt inom IFO men även externt med bland annat 
barn och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och polisen i olika 
former av insatser. Fältverksamheten startade för knappt två år sedan som en 
förebyggande del inom IFO. Uppbyggnadsarbetet har pågått under dessa två år och vi 
kan idag se att fältverksamheten är känd bland både ungdomar och verksamheter som 
riktar sig till ungdomar. Fältarbete är ett långsiktigt arbete för att kunna etablera 
kontakter med ungdomar och få ungdomarnas förtroende. Genom att få förtroende bland 
ungdomarna kan vi också uppmärksamma de barn och ungdomar som behöver extra 
stöd under svåra situationer. Det kan gälla allt från hur deras hemsituation ser, hur dom 
har det i skolan eller på sin fritid.
Konsekvensbeskrivning utifrån verksamhetssynpunkt
En fältverksamhet är en förebyggande och uppsökande verksamhet och konsekvensen 
om den läggs ner kan bli att det arbetet som är lagt på att etablera kontakter med 
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ungdomarna i Vänersborgs kommun de senaste två åren går förlorad och ungdomarna 
kan också känna sig svikna av samhället. All forskning kan med tydlighet visa att en 
liten förbyggande verksamhet kan ge stora samhällsekonomiska vinster i framtiden. 
Dessa vinster görs inte i dag men effekterna kommer kunna ses om 10 år. Kan 
fältverksamheten verka som ett stöd för ungdomar, som genom uppmärksamhet kan 
leda till stöd från myndigheter, möjlighet att genomföra sin skolgång och komma i 
arbete så är det stora vinster för samhället. Nationalekonomen Ingvar Nilsson har gjort 
många beräkningar på hur stora samhällsvinsterna blir om man arbetar förebyggande.

4. Avveckla öppna verksamheten Trean inom Omsorg om funktionshindrade, 
1,0 mkr
Enligt 4 kap. 7 § socialtjänstlagen anges att ”Socialnämnden skall verka för att 
människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin 
livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.”
Som led i lagstiftarens mening har omsorg om funktionshindrade en öppen verksamhet, 
Trean, där personer med socialpsykiatrisk problematik under dagtid erbjuds social 
samvaro och aktiviteter för att bryta isolering och ensamhet.
Konsekvensbeskrivning utifrån verksamhetssynpunkt
Konsekvenserna av att inte ha kvar verksamheten inom förvaltningen kan bli att 
belastningen ökar på andra verksamhetsområden såsom boendestöd, boende inom 
socialpsykiatrin samt att utanförskapet för målgruppen ökar. Om det motiverande och 
stödjande arbetet som sker på Trean inte längre erbjuds kan det också leda till andra 
samhällsekonomiska konsekvenser i form av ex. vis ökade kostnader för vård och 
behandling.

5.  Avsluta verksamhet Hikikomori, 0,3 mkr
I 5 kap. 7 § socialtjänstlagen anges att ”Socialnämnden skall verka för att människor 
som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring 
får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden 
skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett 
sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.”
Hikikomori är en verksamhet som arbetar med så kallade ”hemmasittare”, unga 
personer som inte tar sig utanför hemmet och inte deltar i socialt umgänge. Verk-
samheten startade i projektform inom Samordningsförbundet och har blivit en 
permanent verksamhet då vi ser ett stort behov av verksamheten och dess effekter. 
Verksamheten möter människor som av olika orsaker väljer att isolera sig och undviker 
att träffa andra människor. Detta riskerar att leda till utanförskap och osjälvständighet 
då personerna står utanför arbetsmarknad och social gemenskap. Arbetet inom 
Hikikomori syftar till att stötta de enskilda individerna att bryta isolering för att öka sina 
möjligheter att få tillträde till arbetsmarknad och egen försörjning.
Konsekvensbeskrivning utifrån verksamhetssynpunkt
Konsekvenserna av att inte ha kvar verksamheten inom förvaltningen kan bli att 
försörjningsstödkostnaderna ökar då aktivitetsersättningen för individerna upphör då de 
fyller 30 år, och om de då saknar medel för sin försörjning återstår ansökan om 
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försörjningsstöd. Om det motiverande och stödjande arbetet inom Hikikomori avslutas 
kan det också komma att få andra samhällsekonomiska konsekvenser i form av ökade 
kostnader för vård och behandling.

6. Avveckla receptionen i Folkets hus för avdelning omsorg om 
funktionsnedsatta, 0,5 mkr
Konsekvensbeskrivning utifrån verksamhetssynpunkt 
Tillgängligheten för allmänheten och besökande personal minskar då receptionen inte 
längre kan hållas öppen. Allmän kontorsservice, såsom beställning av kontorsmaterial, 
generella felanmälningar, arkivering, posthantering, fakturahantering, telefonservice i 
allmänhet och diverse andra uppgifter upphör för övriga av socialförvaltningens 
verksamheter i Folkets hus. 

7.  Minska kostnad för administration inom omsorg om funktionshindrade, 
0,2 mkr 
Konsekvensbeskrivning utifrån verksamhetssynpunkt 
Allmän kontorsservice såsom, kallelser och protokoll till LSG och dialogmöten, 
fakturaservice avseende färdtjänst, allmän information till intranät och hemsida och 
fakturaservice, för chefer upphör och för omsorg om funktionshindrade i sin helhet. 

8. Minska budgeten inom administrativa avdelningen inom förvaltningen med 0,5 
mkr
Genomlysa administration inom förvaltningens administrativa avdelning, samt de 
stödfunktioner ute på förvaltningens verksamhetsområden som tangerar avdelningens 
arbete i syfte att effektivisera arbetet så att det ger effekt motsvarande 0,5 mkr. 
Konsekvensbeskrivning utifrån verksamhetssynpunkt. 
Arbetet kan komma att bedrivas mer effektivt genom att nya arbetssätt införs och att rätt 
kompetens arbetar med det som hen är bra på. Det kan också komma till den punkten att 
avdelningen får ta bort stödfunktion för att kunna nå besparing på 0,5 mkr. I det läget 
kommer service och stödfunktionen inte att kunna leverera det som den gör idag. 
Service till politik och förvaltningens chefer kan komma att bli sämre. 
Utifrån ovanstående tre förslag behövs en samordnad översyn ske av administration 
inom förvaltningen för att genom det försöka hitta samverkansmöjligheter avseende 
uppgifterna.  

9. Avveckla arbetsmarknadsenheten, 19,5 mkr
I 4 kap. 4 § socialtjänstlagen står att ”Socialnämnden får begära att den som får 
försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan 
kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska syfta till 
att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten 
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ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är 
lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska utformas med skälig hänsyn till den 
enskildes individuella önskemål och förutsättningar.”
Förvaltningen har genomfört en organisationsförändring 1 januari 2018 genom 
tillskapandet av avdelningen Arbete, sysselsättning och integration, ASI. Där har vi 
samlat arbetsmarknadsenheten, integrationsenheten och daglig verksamhet för att skapa 
en tydligare och starkare avdelning. Syftet med förändringen är att skapa ”en väg in och 
flera vägar ut” för de kommuninvånare som har sysselsättning inom förvaltningens 
dagliga verksamheter, kontakt med integrationsenheten samt med arbetsmarknads-
enheten, samt öka samarbetet internt inom förvaltningen. Avdelningen ska också stärka 
samarbetet med försörjningsstöd för att i högre grad kunna erbjuda kompetenshöjande 
aktiviteter som uppbär försörjningsstöd i syfte att rusta individen mot arbete och 
självförsörjning. 
Vi bedömer att vi genom detta sätt att organisera oss får bättre möjligheter att fortsätta 
utveckla arbetet med att hjälpa kommuninvånarna till stegvisa förflyttningar ut till 
arbetsmarknaden. 
Arbetsmarknadsenheten är den verksamhet inom ASI och socialförvaltning som arbetar 
för att motivera och rusta enskilda personer, i utsatta målgrupper, till sysselsättning, 
utbildning och arbete. Enheten arbetar med målgrupp i åldrarna 16-65 och deras insatser 
leder till att många kommuninvånare är i sysselsättning och arbete. Särskilt utsatta 
grupper är arbetslösa som saknar gymnasial utbildning, har olika former av 
funktionsnedsättningar och utomnordisk härkomst. I samarbete med övriga enheter 
inom avdelningen, inom förvaltningen, inom kommunen och med externa parter fyller 
enheten en mycket viktig funktion för att ge de kommuninvånare som står långt ifrån 
arbetsmarknaden en möjlighet att rustas för att komma vidare med målet att nå egen 
försörjning. 
I tidigare skrivelse gällande MRP 2019-2021 har förvaltningen beskrivit att det inom 
denna enhet sker arbete som väl motsvarar intentionen med den sociala inkluderings-
potten, varför bedömning görs från förvaltning och nämnd att de medel om 9,1 mkr som 
är tänkt att nämnden ska lämna ifrån sig till Kommunstyrelseförvaltningen bör 
kvarstanna inom nämnden för att fortsatt bedriva denna verksamhet. Att förvaltningen 
ska söka tillfälliga projektmedel från potten för att utföra aktiviteter ses inte ur 
arbetsmarknadsenhetens synvinkel som en hållbar och varaktig lösning, då insatserna 
för de sökta medlen riskerar att bli av årlig, tillfällig karaktär. Avdelningen och 
förvaltningen måste möjliggöras att arbeta med frågan med längre perspektiv än årliga 
då hela verksamheten behöver säkras genom långsiktig finansiering.
Konsekvensbeskrivning utifrån verksamhetssynpunkt
Att avveckla arbetsmarknadsenheten kommer få stora konsekvenser för kommunens 
möjligheter att motivera, rusta och stödja enskilda individer till utbildning, 
sysselsättning och arbete. Genom avvecklingen försvinner ett mycket viktigt led i 
samarbets- och aktivitetskedjan mellan externa parter som interna parter. Kostnaden för 
försörjningsstöd kommer att öka, utanförskapet som enskilda individer upplever 
kommer att öka då förvaltningen mister möjligheten till utförarled. Förvaltningen mister 
också syftet i den nya avdelningen som är att skapa en starkare kedja i arbetet med ”en 
väg in och flera vägar ut” i arbetet med att öka möjligheten att matcha rätt insats för 
varje enskild individ. 
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Om arbetsmarknadsenheten inte finns kommer enskilda individer som idag arbetar inom 
olika arbetsmarknadsåtgärder riskera att mista dessa och då sin nuvarande försörjning, 
vilket kommer leda till ökade kostnader för försörjningsstöd och ökat utanförskap för 
utsatta grupper. Möjligheten att stödja nyanlända mot arbete och egen försörjning 
kommer att försvåras, vilket i sin tur kommer leda till samhällsekonomiska kostnader då 
det blir begränsade möjligheter att arbeta med personer som lämnar etableringen. 
Verksamheten planerade och samordnade 200 feriepraktikplatser för ungdomar årskurs 
nio samt första och andra året på gymnasiet för 2018. Möjligheten att erbjuda dessa 
sommarjobb minskar om kostnad och samordning från AME för det hela ska sparas in.

10. Avveckla frivilligsamordnare 1,0 tjänst, 0,5 mkr
I 3 kap. 4 § socialtjänstlagen följer ”Socialnämnden skall i den uppsökande 
verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. 
När det är lämpligt skall nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och med 
organisationer och andra föreningar.”
Beskrivning av verksamheten
Ett övergripande mål för frivilligverksamheten och dess samordnare är att tillsammans 
med frivilliga insatser, i samarbete med ideella föreningar, frivilligorganisationer och 
kyrkliga samfund skapa fler mötesplatser och öka delaktighet och gemenskap för våra 
äldre. Kommunen vill medverka till att underlätta för dem som vill göra en ideell insats 
som bidrar till social gemenskap, men också skingra ensamhet hos äldre. De frivilliga 
insatserna fungerar som ett komplement till annan vård och service och ersätter inte 
kommunens verksamhet och ansvar. Verksamheten syftar till att minska social isolering 
både för de som tar emot insatser och för dem som ger av sin tid. Frivilligverksamheten 
är en del av de förebyggande insatserna som bidrar till att senarelägga behovet av stöd 
och insatser från socialtjänsten.
Konsekvensbeskrivning
Frivilligverksamheten är viktig i den kommunala äldreomsorgen. Frivilligas insatser 
hjälper till att tillgodose den enskildes behov och önskemål av ett socialt innehåll. Det 
bidrar till att ge våra äldre en ökad livskvalitet samt att det skapar mervärde både för 
mottagaren och den som ger av sin tid. En viktig arena för att skapa detta är alla våra 
träffpunkter som finns i olika delar av kommunen. Utan våra frivilliga och dess 
samordnare finns det stor risk att vi inte kan fortsätta bedriva träffpunkter i den 
omfattningen som görs i nuläget. Våra frivilliga besöker även äldreboenden där de 
bidrar till att skapa en meningsfull vardag på olika sätt genom att vara ett värdefullt 
komplement till den ordinarie verksamheten. Avvecklas frivilligverksamheten 
försvinner den här möjligheten samt att behov av stöd och insatser från socialtjänsten 
tidigareläggs för målgruppen.
Många av aktiviteterna inom ”Kultur för äldre” samordnas av frivilligsamordnaren. 
Utan denna roll kommer möjligheten att fortsätta med dessa aktiviteter minska.
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11. Minska antalet korttidsplatser med 6 stycken på Nyhaga, 4,0 mkr
Verksamhetsbeskrivning
Nyhaga är en korttidsenhet med totalt 18 platser som tar emot personer tillfälligt för 
rehabilitering för att kunna hantera sin vardag, ofta efter en sjukhusvistelse. Personer 
som kommer har både fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. 
Konsekvensbeskrivning ur verksamhetssynpunkt
Att minska antal platser på enheten med 6 stycken, innebär att vi istället har 12 stycken 
korttidsplatser för att möta behovet av återhämtning och eftervård för de som är 
färdigbehandlade på sjukhuset och skrivs ut. Förvaltningen har sedan 2015 utvecklat sitt 
arbete med att ta hem färdigbehandlade från sjukhuset till sitt ordinära boenden genom 
så kallade samordningsteam inom varje hemtjänstområde. 
I samband med att ny lagstiftning gällande in- och utskrivning från slutenvården träder 
praktiskt i kraft i september 2018, kommer vi i än mer utsträckning behöva ta hem 
färdigbehandlade till sitt ordinära boende efter sjukhusvistelse. Risk finns dock för att 
minskningen av antal platser gör att vi inte klarar att ta hem i rätt tid med ökade 
betaldagar som följd. Kostnad för ett vårddygn på sjukhuset per person blir 7100 kr från 
och med september 2018.
En annan konsekvens av minskning av antal platser är att bemanningen behöver 
anpassas, vilket innebär att delar av befintlig personalstyrka behöver omplaceras 
alternativt avslutas. Detta kommer påverka enhetens arbetsmiljö för medarbetare och 
chef.

12. Avveckla korttidsvård med palliativ inriktning, 2,9 mkr
Verksamhetsbeskrivning
Regnbågen är en korttidsenhet för palliativ vård i samverkan mellan Vänersborgs 
kommun och Trollhättans Stad. Beslut om plats beviljas av biståndshandläggare i 
respektive stad. Enheten består av totalt sex platser för palliativ vård (Trollhättan 3,5 
platser och Vänersborg 2,5 platser). Personalen består av undersköterska och 
sjuksköterska. Tillgång finns till fysioterapeut och arbetsterapeut. Primärvårdens läkare 
finns tillgänglig vid planerade besök på Regnbågen. Kontinuerligt samarbete sker med 
avdelning 14 inom NU-sjukvården (palliativ vård).
Konsekvensbeskrivning
En avveckling av Regnbågen innebär att palliativ vård inte längre kan erbjudas på ett så 
kallat ”Hospice” utan ges inom övrig verksamhet i kommunens äldreomsorg. Detta 
innebär att insatser av palliativ karaktär utförs på våra särskilda boenden samt i ordinärt 
boende med insatser från hemtjänst och hemsjukvården, som till viss del redan sker. 
Under de år som Regnbågen funnits har en mycket god kompetens kring palliativ vård 
utvecklats. De medarbetare som valt att arbete på Regnbågen är alla intresserade av det 
specifika uppdraget kring palliativ vård. 
Vid en avveckling finns risk för att kommunen tappar uppbyggd kompetens då det 
innebär att personal behöver omplaceras alternativt avslutas. I samband med avveckling 
finns risk för att kvalitén försämras gällande insatser till kommuninvånare i livets 
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slutskede. För att säkerställa kvalitet och kompetens inom äldreomsorgens alla andra 
enheter behöver plan för kompetensutveckling ske kring palliativ vård.
En avveckling av verksamheten påverkar arbetsmiljön för medarbetare och chef samt 
omsorgsförvaltningen inom Trollhättans stad så verksamheten är gemensam.

13. Avveckla Torpa träffpunkt, 0,9 mkr
Verksamhetsbeskrivning
Träffpunkt Torpa är en mångkulturell mötesplats för äldre och anhöriga. Hit kan man 
komma för att umgås med andra och prata med någon på sitt hemspråk. Det finns 
möjlighet att få avlösning för den som vårdar en närstående hemma. Personal finns för 
att ge information om kontakter och om kommunens verksamheter för äldre. Här finns 
personal som talar romani, bosniska, serbiska, kroatiska, somaliska, arabiska och 
svenska. Verksamheten syftar till att motverka social isolering och segregation.
Konsekvensbeskrivning
Avveckling av träffpunkt Torpa innebär ökad social isolering och ökad segregation för 
äldre med utländsk härkomst. Träffpunkt Torpa har en förebyggande funktion och 
bidrar till att kommuninvånare senarelägger sitt behov av stöd och insatser från 
socialtjänsten. En avveckling av Träffpunkten leder till ett ökat behov av socialtjänsten i 
övrigt i form av insatser från hemtjänsten, särskilt boende samt dagverksamhet.

14. Minska personalbudget inom särskilt boende äldre och boende inom LSS och 
socialpsykiatrin samt daglig verksamhet med 5 procent, 19,7 mkr
Förvaltningsledningen ser det som svårt, utifrån de förändringar som genomförts/ 
genomförs utifrån den beslutade boendeplanen, att hitta besparingsåtgärder genom att 
avveckla ytterligare boendeplatser inom äldreomsorgen alternativ boendeplatser inom 
LSS eller socialpsykiatrin. Förslag på besparing ges därför i att sänka personalbudget 
inom dessa verksamhetsområden samt inom daglig verksamhet. 
Boende funktionshindrade LSS och SoL inom Vänersborg kommun ligger något högt 
kostnadsmässigt om man tittar på kostnader per brukare och år jämfört med kommuner 
inom VGR samt samtliga kommuner i riket. En minskning av personalbudgeten med 
5 procent motsvarar 6,5 mkr. 
Daglig verksamhet LSS inom Vänersborg kommun ligger högt kostnadsmässigt om 
man tittar på kostnader per brukare och år jämfört med liknande LSS kommuner, 
kommuner inom Västra Götalandsregionen, samt samtliga kommuner i riket. En 
minskning av personalbudgeten med 5 procent motsvarar 1,5 mkr och kan åstadkommas 
genom effektivare planering om var brukaren kan få sin placering genom att titta på var 
det finns kapacitet att ta emot ytterligare brukare utan personalförstärkning på 
mottagande enhet.
Särskilt boende för äldre ligger, om vi jämför oss med liknande kommuner något högre 
inom Vänersborgs kommun. En minskning av personalbudgeten med 5 procent 
motsvarar 11,7 mkr. Verksamheten går idag i balans, förutom ett ärende med avancerad 
vård och omsorg. Verksamheten arbetar redan idag med att använda resurserna mer 
effektivt genom att genomlysningar gjorts, påbörjats eller kommer göras inom samtliga 
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enheter under året utifrån ”smart bemanning” för att utifrån detta schemalägga efter 
brukarnas faktiska behov samt arbeta över enhetsgränserna. Detta arbetssätt 
implementeras under 2018 och förväntas ge effekter som leder till b.la minskade 
kostnader. Detta arbete får särskilt analyseras som grund vid eventuellt beslut.
Uppgifterna är hämtade från verktyget KOLADA (kommun- och landstingsdatabasen).

Konsekvensbeskrivning utifrån verksamhetssynpunkt
När det gäller medarbetarna kan en förändring som denna komma att påverka 
arbetsmiljön och sjuktalen negativ. Detta behöver planeras för och följas upp.
Ur ett brukarperspektiv kan detta leda till mindre tid för aktiviteter utöver det som är 
beslutat i vars och ens genomförandeplan.

Sammanställning förslag på besparingsåtgärder
1. Revidera sökta medel gällande förstärkning av hemsjukvårdens budget avseende 

avancerad hälso- och sjukvård med 3,2 mkr
2. Ta bort äskandet gällande förstärkning av budget för särskilt boende äldre utifrån 

avancerad sjukvård från socialnämndens tidigare beslut, 2,8 mkr
3. Avveckla fältverksamheten inom individ- och familjeomsorgen, 2,5 mkr
4. Avveckla öppna verksamheten Trean inom omsorg om funktionshindrade, 1,0 mkr
5. Avsluta verksamhet Hikikomori, 0,3 mkr
6. Avveckla receptionen i Folkets hus för avdelning omsorg om funktionshindrade, 0,5 

mkr
7. Minska administration inom omsorg om funktionshindrade, 0,2 mkr
8. Minska budgeten inom administrativa avdelningen inom förvaltningen med 0,5 mkr
9. Avveckla arbetsmarknadsenheten, 19,5 mkr
10. Avveckla frivilligsamordnare inom vård, stöd och utredning, 1,0 tjänst motsvarande 

0,5 mkr
11. Minska antalet korttidsplatser med 6 stycken på Nyhaga inom vård, stöd och 

utredning, 4,0 mkr
12. Avveckla korttidsvård med palliativ inriktning inom vård, stöd och utredning, 2,9 

mkr
13. Avveckla Torpa träffpunkt, 0,9 mkr
14. Minska personalbudget inom särskilt boende äldre och boende inom LSS och 

socialpsykiatrin samt daglig verksamhet med 5 procent, 19,7 mkr
Förslagen ger en besparing motsvarande 58,2 mkr. Dessa bedöms inte hinnas ge 
helårseffekt 2019. 

206



Socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 14 (14)

2018-09-11 Dnr: SOC 2017/261

Bedömning
Socialförvaltningen möter många kommuninvånare i behov av insatser och stöd i 
vardagen utifrån de beslut de blivit beviljade. Vi är en förvaltning som arbetar inom 
många välfärdsområden utifrån flertalet lagstiftningar som styr socialt arbete, social 
omsorg, hälso- och sjukvård och kommunalt aktivitetsansvar. Vi möter också många 
kommuninvånare utifrån våra främjande, uppsökande och förebyggande enheter vars 
insatser syftar till att möjliggöra ett stöd som skapar mervärde och som fördröjer 
behovet av mer individuellt utformade lagstadgade insatser. 
Förvaltningschef med ledning gör bedömning att nämnden behöver tillföras medel för 
att klara verksamhetens uppdrag såsom behovet ser ut idag och nämnden har, 
2018-04-19 beslutat att begära en ramökning om 42,5 mkr samt att de 9,1 mkr som är 
tänkta till den sociala inkluderingspotten ska kvarstanna inom nämndens ram. Utifrån 
de prognoser som gjorts under 2018 samt inför 2019 bedömer förvaltningsledningen att 
nämndens äskande kan minskas med 6,0 mkr. 
Utifrån kommunstyrelsens beslut att ge uppdrag till nämnden vilka åtgärder som kan 
genomföras för att nå budgetram för 2019 har förslag presenterats.
Samtliga förslag till åtgärder kan alla komma att påverka kommande kostnads-
utveckling negativt, få samhälleliga konsekvenser som konsekvenser för enskilda 
individer, påverka medarbetares arbetsmiljö samt innehållet i utförande av insats i 
förhållande till hur det är uppbyggt idag.
Socialförvaltning och nämnd förfogar enbart över de verksamheter som finns inom 
nämndens ram, men i ett ekonomiskt utsatt läge där också många kommuninvånare är i 
behov av de välfärdstjänster som utförs inom nämndens verksamhetsområden bör 
frågan ställas hur resurser kan omfördelas inom hela kommunens verksamhetsområde.

Beredning
Förslagen har informerats och samverkats inom förvaltningens samverkansgrupp
2018-08-28 och 2018-09-11 enligt MBL § 19, § 11 och de risk- och konsekvens-
beskrivningar som är bilagda tjänsteskrivelsen är genomförda inom 
samverkansgruppen.

Underlag
- Tjänsteskrivelse MRP 2019-2021
- Socialnämndens beslut 2018-04-19 samt 2018-05-19
- Riskbedömning och handlingsplan

Karin Hallberg
Socialchef

Bilagor
Riskbedömning och handlingsplan

Sändlista
Förvaltningschef, verksamhetschefer, ekonomer adm. avd, Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-04-19 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

§ 39

Mål- och resursplan för socialnämnden 2019-2021
SOC 2017/261

Beslut
1. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen om en ramökning på 42,5 mkr.
2. Förvaltningen får i uppdrag att inför socialnämndens sammanträde 24 maj ta

fram besparingsåtgärder i storleksordningen 10 mkr, i förhållande till
förvaltningens förslag om att begära en ramökning med 52,5 mkr.

3. Nämnden konstaterar att de önskade åtgärderna med förslaget om social
inkluderingspott redan genomförs inom förvaltningen och därför bör kvarstå
inom nämnden.

Reservationer och/eller protokollsanteckningar
Tove af Geijerstam (L) anmäler reservation för (L), (M) och (KD), mot beslutet till 
förmån för eget förslag.
Lutz Rininsland (V) anmäler reservation för (V) mot beslutet enligt bilaga.
Ola Wesley (SD) anmäler reservation mot beslutet enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har presenterat resursbehov utifrån de förändringar som sker i 
verksamheten utifrån kommuninvånarnas behov inför 2019-2021 för kommunstyrelsens 
budgetberedning. 

Det beslut som togs av kommunstyrelsen 2018-02-28 och som socialnämnden har att 
förhålla sig till inför 2019 innebär att 9,1 mkr föreslås föras över från nämnden till 
kommunstyrelsen för inrättande av en socialinkluderingspott, där förvaltningarna sedan 
kan söka pengar för samverkansprojekt enligt de regler som arbetas fram för potten. 
Detta innebär att socialnämndens nuvarande budgetram minskar inför 2019.

Budget för 2019 är lagd inom föreslagen ram och de beräkningar som är gjorda utgår 
från lag och författningskrav, avtal med andra huvudmän, lokala politiska mål och 
demografiska förändringar. För 2019-2021 tillkommer ytterligare behov kopplade till 
om- och tillbyggnader av boenden enligt socialnämndens boendeplan, samt ökande 
volymer och behov utifrån lagstyrda myndighetsbeslut. 

Utöver föreslagen utökad budgetram 2019 finns osäkra poster och utmaningar att klara 
verksamheten inom befintlig ram. Det är svårt att prognostisera volymutvecklingen 
gällande köpta platser för vuxna, utveckling av försörjningsstöd, personlig assistans och 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

hemtjänst, färdtjänst samt förändring av statsbidrag. Insatserna styrs av de lagar som 
förvaltningen har att förhålla sig till utifrån myndighetsbeslut.

Mot bakgrund av ovan föreslår förvaltningen att socialnämnden begär hos 
kommunstyrelsen om ramökning motsvarande 52,5 mkr fördelat enligt följande;

1. 3,0 mkr till resterande driftsbudget för serviceboende LSS Idrottsgatan 7
(Konvaljen) 

2. 5,5 mkr till driftsbudget för socialpsykiatriskt boende Storegårdsvägen i Vargön
3. 7,0 mkr avseende boendestöd LSS för ungdomar som studerar på annan ort
4. 8,2 mkr för förstärkning av hemsjukvårdens budget utifrån avancerad sjukvård
5. 2,8 mkr för förstärkning av budget för särskilt boende äldre utifrån avancerad

sjukvård
6. 25,0 mkr för förstärkning av budget för placering av barn/unga
7. 1,0 mkr för budget avseende träningsboende ensamkommande ungdomar.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-03-21

 Skrivelse 2018-03-19 om verksamhetsförändringar och ramanpassning samt
förslag om åtgärder och konsekvenser i budget 2019

 MRP 2019, verksamhetsbeskrivning och förväntade resultat

 Yttrande 2018-04-11 från Kommunal, Vision, Sveriges arbetsterapeuter,
Fysioterapeuterna, JUSEK och Ledarna

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Dan Nyberg (S) lägger följande förslag för (S), (C) och (MP): 

1. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen om en ramökning på 42,5 mkr.
2. Förvaltningen får i uppdrag att inför socialnämndens sammanträde 24 maj ta

fram besparingsåtgärder i storleksordningen 10 mkr i förhållande till
förvaltningens förslag om 52,5 mkr.

3. Nämnden konstaterar att de önskade åtgärderna med förslaget om
socialinkluderingspott redan genomförs inom förvaltningen och därför bör
kvarstå inom förvaltningen.

Tove af Geijerstam (L) lägger följande förslag för (L), (M) och (KD):
1. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen om en ramökning på 34,5 mkr.
2. Förvaltningen får i uppdrag att inför socialnämndens sammanträde 24 maj ta

fram besparingsåtgärder i storleksordningen 18 mkr i förhållande till
förvaltningens förslag om 52,5 mkr.

3. Bifall till ordförandens förslag ovan, punkt 3.
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Socialnämnden

Lutz Rininsland (V) lägger följande förslag för (V):
1. Bifall till förvaltningens förslag, punkt 1-7, om att begära en ramökning med

52,5 mkr.
2. Bifall till ordförandens förslag, punkt 3.

Ola Wesley (SD) lägger följande förslag:
1. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen om en ramökning om 26,5 mkr.
2. Förvaltningen får i uppdrag att inför socialnämndens sammanträde 24 maj ta

fram besparingsåtgärder, enligt punkt 6 och 7 i förvaltningens förslag,
motsvarande 26 mkr i förhållande till förvaltningens förslag om 52,5 mkr.

3. Bifall till ordförandens förslag, punkt 3.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag, nämligen ordförandens, Tove af 
Geijerstams, Lutz Rininslands och Ola Wesleys förslag.
Inledningsvis förklarar ordföranden att alla förslagen först ställs mot varandra.  
Ordföranden finner därvid att nämnden beslutat enligt ordförandens förslag. 
Omröstning begärs.

Omröstningsordning
Ordföranden förklarar att eget förslag utgör huvudförslag. Därefter ska motförslag utses, 
antingen Tove af Geijerstams, Lutz Rininslands eller Ola Wesleys förslag.
Ordföranden frågar på de tre förslagen och finner att nämnden beslutat utse Toves 
förslag till motförslag. 
Följande omröstningsordning fastställs:
Ordförandens förslag = Ja
Tove af Geijerstams förslag = Nej

Omröstningsresultat
6 Ja-röster 4 Nej-röster 3 Avstår

Ann-Britth Fröjd (C) Lisbeth Brodin (M) Lutz Rininsland (V)

Reider Eriksson (S) Jeanette Dahlbom (M) Marianne Ramm (V)

Elisabeth Bohlin (S) Irma Fredriksson (M) Ola Wesley (SD)

Kenneth Borgmalm (S) Tove Af Geijerstam (L)

Laila Haglund (MP)

Dan Nyberg (S)
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Socialnämnden har därmed beslutat enligt ordförandens förslag.
Avslutningsvis frågar ordföranden om nämnden beslutar enligt ordförandens förslag 
gällande social inkluderingspott, punkt 3, och finner att nämnden beslutat enligt detta 
förslag.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen, budgetekonom Ewa Lundqvist
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Väners6—or6s ~:ömmun 
Socialnämnden 

2018 -04- 2 0 

7. ,..., 

Reservation 

vid socialnämndens sammanträde 2018-04-19 i ärende 4: 

Mål- och resursplan för socialnämnden 2o19-2021 (2017261) 

Marianne Ramm och jag yrkade i detta ärende bifall till förvaltningens 
förslag: 

Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen ramökning motsvarande 52,5 mkr fördelat enligt följande; 
1. 3,0 mkr till resterande driftsbudget för serviceboende LSS Idrottsgatan 7 (Konvaljen) 
2. 5,5 mkr till driftsbudget för socialpsykiatriskt boende Storegårdsvägen i Vargön 
3. 7,0 mkr avseende boendestöd LSS för ungdomar som studerar på annan ort 
4. 8,2 mkr för förstärkning av hemsjukvårdens budget utifrån avancerad sjukvård 
5. 2,8 mkr för förstärkning av budget för särskilt boende äldre utifrån avancerad sjukvård 
6. 25,0 mkr för förstärkning av budget för placering av barn/unga 
7. 1,0 mkr för budget avseende träningsboende ensamkommande ungdomar 

Socialnämnden överlämnar f "örslag till Mål- och resursplan 2019-2021 samt konsekvensbeskrivning till 
kommunstyrelsen. 

Av Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen, 2018-02-28, framgår 
att vi redan då hade invändningar mot förslaget till ramanvisningar. Vi 
hade önskat ett mera differentierat tillvägagångssätt. Nu blev förslaget 
endast marginellt bättre formulerat än de yttranden som kom från 
kommunstyrelsens ordförande: "Jag har inte mer pengar att dela ut!". 

Socialnämnden mötte budgetberedningen den 1 februari. Vid 
genomgången av det prelimära bokslutet för 2017 och läget i början av 
budgetåret 2018 kom inga invändningar mot socialförvaltningens 
påstående, att man visst arbetade målmedvetet med riktlinjerna för god 
ekonomisk hushållning. Prognosen för 2018 då och nu kan inte tolkas på 
annat sätt än att det handlar om en underbudgetering. Vid samma tillfälle 
informerades budgetberedningen om tillkommande förändringar inför 
2019 och framöver. Socialförvaltningens verksamhet är reglerad genom 
bindande lagtexter och förordningar, utrymmet för förebyggande insatser 
begränsas starkt. Både nämnden och förvaltningen har endast några 
handfulla exempel att ge när det gäller insatser utöver det föreskrivna. 
Här handlar det om enstaka frågor där vi är bättre än 
kommungenomsnittet, ett fåtal guldkorn som ger rätt att vara lite extra 
stolt över sitt eget arbete. 
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Nu vände förvaltningen in och ut på sig själv för att kunna visa för 
nämnden i vilka frågor ett uppdrag kunde ges med syfte att begränsa 
verksamhetens kostnader. Socialchefens presentation avslutades med en 
sammanställning över tänkbara, möjliga, i vartfall inte helt omöjliga 
förändringar i verksamheten. 

Visserligen fanns idag utrymme att ställa frågor och be om förklaringar 
kring enskilda punkter i denna katalog. Vi lyssnade och vi noterade. Men 
vi ville inte medverka till att dra slutsatser utan det som rimligen borde 
föregå beslut med ganska långtgående följder. Det måste finnas skriftliga 
underlag, det behövs konskevensbeskrivningar. 

Budgetarbete är en process i flera steg med flera aktörer. Vi markerade 
vårt missnöje tidigare mot förslaget om ramanvisningarnas enkelspåriga 
budskap: "Räkna inte med att få mer, punkt". 

Vi välkomnar vår egen förvaltnings reaktion: "Ska vi göra det som 
förväntas av oss, som uttrycks genom kommunfullmäktiges 
inriktningsmål och nämndens förväntade resultat, då är den här 
ramökningen som behövs." 

Påbjuder kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 
kostnadsbegränsningar, tillkommer inga generella eller 
specialdestinerade statsbidrag som förstärker inkomstsidan, ja, då är det 
den här katalogen som nämnden och förvaltningen återkommer till i ett 
gemensamt arbete. 

Sedan är det kanske på sin plats att påminna om två saker, det ena som 
alla känner till, det andra som ingen vet något om: 

• Det är mer undantag än regel att nuvarande kommunledning har 
sista ordet vid kommunfullmäktiges beslut kring Mål- och 
resursplanen. 

• Den 9 september är det val, i riket, i regionen och i kommunen. 

Jag reserverar mig till förmån för Vänsterpartiets yrkande. 

 

Lutz ~sland  

Vänsterpartiet 2ol8-04-19 
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~Vä,kcevsbov 9  

Vänersborgs kommun 
Socialnämnden 

2018 -04- 2 0 

Dnr 	(I- 20  l j /~L-I  

Reservation 

Socialnämnden 171026 	 Ärende 4 DNR SOC 2017/261 

Reservation mot nämndens beslut om yrkande av ramökning på 42Mkr i MPR 2019-2021. 

Vårt förslag är att helt ta bort de kostnader som ligger på punkt 6 och 7 i tjänstemannaförslaget 

Så som vi ser det är anledningen till att det nu ska behövas ytterligare 25 mkr i punkt 6 är att man 

omhändertar en hel barnskara på 7-10 barn. Istället borde man då omhänderta det barn som ärendet 

gäller istället för att omhänderta hela barnskaran för att man är orolig för övriga. 

Vi ser istället att vi, precis som vi tog upp i förra nämnden, man sätter in andra åtgärder tidigare för 

dessa familjer. Om detta nu skulle kräva en summa pengar så får man givetvis titta på detta men vi är 

helt övertygade om att det skulle handla om en väsentligt lägre summa än 25 mkr. 

Vad gäller punkt 7 så kan inte vi försvara varför ensamkommande ungdomar ska få en sådan förmån 

som ungdomar födda i Sverige aldrig fått eller kommer att få. Detta oavsett vilken etnicitet de har, 

detta tyder på att det är förbehållet ensamkommande ungdomar och därmed inget vi stödjer. 

Kvar blir således en ramökning om 26,5 Mkr och med tjänstemännens förslag på besparingar som 

lyftes så finns säkert en hel del till att göra. 

Ola  Wesley 	 Lena Mjörnell 
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Sida 1 av 14

Verksamhetsförändringar och ramanpassning i Mål- 
och resursplan 2019-2021 - förslag om åtgärder och 
konsekvenser i budget 2019

Bakgrund

Socialförvaltningen har presenterat resursbehov utifrån de förändringar som 
sker i verksamheten utifrån kommuninvånarnas behov inför 2019-2021 för 
kommunstyrelsens budgetberedning. Det beslut som togs av kommunstyrel-
sen 2018-03-28 och som socialnämnden har att förhålla sig till inför 2019 
innebär att 9,1 mkr föreslås föras över från nämnden till kommunstyrelsen 
för inrättande av en socialinkluderingspott, där förvaltningarna sedan kan 
söka pengar för samverkansprojekt enligt de regler som arbetas fram för 
potten. Detta innebär att socialnämndens nuvarande budgetram minskar in-
för 2019.

Budget för 2019 är lagd inom föreslagen ram och de beräkningar som är 
gjorda utgår från lag och författningskrav, avtal med andra huvudmän, loka-
la politiska mål och demografiska förändringar. För 2019-2021 tillkommer 
ytterligare behov kopplade till om- och tillbyggnader av boenden enligt so-
cialnämndens boendeplan, samt ökande volymer och behov utifrån lagstyrda 
myndighetsbeslut. 

Verksamhetsförändring

Socialförvaltningen prognostiserar ett kraftigt underskott för 2018 baserat 
på externa placeringar för barn och unga inom Individ- och familjeomsor-
gen som ökat stort under senaste åren, behov av personlig assistans, externa 
placeringar inom Omsorg om funktionshindrade utifrån boendebeslut inom 
LSS och socialpsykiatri vuxna, samt ungdomar som väljer att gå i skola på 
annan ort (11 barn), avancerad omsorg och sjukvård (ventilator) inom hem-
tjänst, hemsjukvård, personlig assistans samt särskilt boende med inriktning 
äldre. 

Insatserna styrs av myndighetsbeslut utifrån de lagar som förvaltningen har 
att förhålla sig till gällande enskilda individers bedömda och beslutade be-
hov.

Behoven utifrån ovanstående beskrivning bedöms vara så pass omfattande 
och kostsamma att det inte är realistiskt att nämnden ska klara behoven in-
om nuvarande budgetram utan stora konsekvenser som följd. Socialförvalt-
ningen gör utifrån detta bedömningen att socialnämnden behöver möjliggö-
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ras stärkt budgetram för 2019 för att klara kommuninvånarnas behov av 
lagstyrda insatser.

För att matcha förändrade behov hos kommuninvånarna inom äldreomsor-
gen, för att möjliggöra fler platser inom boenden LSS och socialpsykiatrin 
samt för att beskriva behovet av och möjliggöra boenden för målgrupper in-
om Individ- och familjeomsorgen respektive Arbete, sysselsättning och in-
tegration har förvaltningen reviderat boendeplanen, vilken antagits av soci-
alnämnd 2017-11-23 och kommunfullmäktige 2018-01-31.

Utifrån den beslutade boendeplanen, möjliggörs drift av nya äldreboendet 
Niklasbergsvägen 1 inom ram 2019 (cirka 31,0 mkr) samt att underfinansie-
rad budget för hemtjänst, hemsjukvård, nattpatrull, larmmottagning och dag-
verksamhet äldre kan stärkas upp med cirka 15,0 mkr utifrån avvecklingen 
av servicehus Pionen och Ringhem. Hur fördelning av dessa mkr ska ske får 
närmare arbetas fram i detaljbudgetarbetet.

Förändringar i boendeplanen möjliggör också drift inom ram avseende nytt 
korttids barn och unga samt drift av nytt LSS-boende (2020) i tidigare Tär-
nans äldreboende. Förändringarna i boendeplanen har gett ett minskat behov 
av nybyggnation och investeringar då omdisposition gjorts inom befintligt 
lokalbestånd. 

Möjligheten att låta personer flytta hem från externa platser som vi idag kö-
per inom socialpsykiatrin och LSS vuxna ökar genom de nya boendeplatser-
na som byggs upp i Vänersborg. Vi möjliggörs också verkställa nya boende-
beslut på hemmaplan istället för ytterligare externa placeringar.

Förändringarna har också lett till att det kommunala bostadsbolaget startat 
upp trygghetsboende, som varit en efterfrågad boendeform.

Dessa verksamhetsförändringar kan, förutom att vara en anpassning till mål-
gruppers nuvarande och prognostiserade kommande behov, ses som en ra-
manpassning då det möjliggör drift av nya verksamheter för målgrupperna 
inom ram, samt förstärkning av budget som idag är underfinansierad. 

Behoven som kvarstår gällande drift av nya boenden 2019 och som inte 
ryms inom ram är för nytt serviceboende LSS 3,0 mkr, till Storegårdsvägens 
socialpsykiatriska boende med 5,5 mkr samt till träningsboende för ensam-
kommande ungdomar/unga vuxna om 1,0 mkr.

Det har skett en förskjutning i ansvar för omvårdnad och hälso- och sjuk-
vårdsinsatser från länssjukvården till kommunen. Detta har inneburit att vi i 
nuläget bedriver mer och mer avancerad sjukvård inom förvaltningen. I nu-
läget har vi ett flertal ärenden (6) med behov av respiratorvård. Denna form 
av avancerad vård sker ute i ordinärt boende och inne på våra särskilda bo-
enden. Detta kräver att vi har kompetenta medarbetare som kan arbeta uti-
från delegation från sjuksköterska. Det är en personalintensiv verksamhet 
och kräver i dygnet-runt-personal som finns nära vårdtagaren hela tiden.
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Vi behöver även utveckla nya former för att kunna hantera de allt mer kom-
plexa och tunga sjukvårdsärendena som vi får ta hem från länssjukvården, 
inte minst när nya lagen gällande utskrivning från slutenvården börjar gälla 
från september 2018 och framåt. Kostnad för utskrivningsklara patienter 
som vi inte kan ta hem i tid från sjukvården ökar i samband med detta från 
4300 kr per dygn till 7100 kr per dygn som tillämpas från september 2018.

Placeringar gällande barn och ungdomar fortsätter att stiga inom förvalt-
ningen. Under 2017 och början av 2018 kan konstateras att antalet anmäl-
ningar ökat kraftigt och även antalet placeringar. Anmälningarna har under 
senare år blivit allt tyngre och med en mycket större komplexitet. Många av 
anmälningarna handlar om våld/hot mot barn. En stor skillnad under senaste 
åren är att barnfamiljerna som det kommer anmälningar kring ofta har be-
tydligt fler barn än tidigare. Det är inte ovanligt med familjer med 7-10 
barn.

Förändringar sker inom personalkontoret genom att tjänsten ergonom tas 
bort. Detta innebär för förvaltningens del att tjänst får köpas via företagshäl-
sovården gällande ergonomiutbildningar vilket kommer öka förvaltningens 
del av kostnad för företagshälsovård.

Vård och omsorg

Vård och omsorg (VoO) ansvarar för kommunens särskilda boenden inom 
äldreomsorgen samt hemtjänsten i kommunen.

Utmaningar inför 2019

Vård och omsorg är en personalintensiv verksamhet och vi har svårigheter 
att rekrytera utbildad personal till våra olika enheter.

Behovet av insatser i ordinärt boende (hemtjänst) har ökat under de senaste 
åren. Under 2017 ökade insatserna (utförda timmar) med 12 % jämfört med 
2016.

Vi ser att våra ärenden både på särskilda boenden och i hemtjänsten blir mer 
avancerade. Vi arbetar också med avancerad sjukvård-omsorg på våra sär-
skilda boenden och i hemtjänsten. Detta sker på delegation från sjuksköters-
ka. Vi behöver utveckla vårt arbete när det gäller hemtagning av vårdtagare 
från länssjukvården tillsammans med Vård, stöd och utredning.

Här behöver vi satsa stort på kompetensutveckling till våra undersköterskor 
vad gäller rehabiliterande synsätt. Den nya lagen gällande in- och utskriv-
ning från slutenvården, som börjar tillämpas i september 2018, innebär öka-
de kostnader för kommunen om vi inte tar hem våra vårdtagare i tid.

Ekonomiska behov inför 2019

För att Vård och omsorg ska klara sitt uppdrag när det gäller de avancerade 
sjukvårdsärendena inom särskilt boende bedöms att en förstärkning med 2,8 
mkr behövs inför 2019.

222



 

Sida 4 av 14

Konsekvenser om budgetmedel inte erhålls

För ett få balans i budgeten, utan ramtillskott, så behöver vi sänka personal-
staten på våra särskilda boenden. Detta innebär att vi får sänka kvalitén och 
då kan det handla om färre aktiviteter och minskad personaltäthet.

Vård, stöd och utredning

Vård, stöd och utredning (VSU) ansvarar för myndighetsutövning riktad 
mot äldre, personer med olika former av funktionsnedsättningar och psykia-
trin. Inom verksamheten finns även all kommunal hälso- och sjukvård, kort-
tidsvård, dagverksamheter, anhörigstöd/frivilligsamordning, larmmottag-
ning, nattpatrull och förvaltningens bemanningsenhet.

Utmaningar inför 2019

Behovet av insatser i ordinärt boende har ökat under de senaste åren. Ök-
ningen av antal timmar som utfördes i hemtjänsten 2017 jämfört med 2016 
var 12 %. Detta gör också att trycket på insatser under nattetid (nattpatrull) 
samt ärenden till larmmottagning ökar. 

Personalförsörjning gällande sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysiotera-
peuter är fortsatt problematiskt. För att säkerställa en god och säker vård 
finns ett fortsatt behov av anlitande av bemanningspersonal. En oroande ut-
veckling är även de ökade svårigheterna att hitta utbildade undersköterskor 
till våra basverksamheter.

Ekonomiska behov inför 2019

För att fortsätta klara att bedriva en patientsäker hälso- och sjukvård i de 
avancerade sjukvårdsärendena som förvaltningen har att hantera, bedöms att 
en förstärkning med 8,2 mkr behövs för 2019. Detta motsvarar den progno-
stiserade kostnad som aktuella ärenden kommer generera 2018.

För att klara de ökade behoven gällande insatser inom ordinärt boende (natt-
patrull och larmmottagning) planeras att använda delar av de ekonomiska 
medel som avvecklingen av servicehusen Pionen och Ringhem ger. Översyn 
av nya former och arbetssätt för att säkerställa hemtagningar från sjukvår-
den pågår så att kostnad för betaldagar klaras inom given budgetram.

Konsekvenser om budgetmedel inte erhålls

För ett få balans i budgeten, utan ramtillskott, så behöver vi sänka perso-
naltätheten inom verksamheten samt se över den förebyggande verksamhe-
ten. Konsekvenser av detta kan bli en försämrad kvalité samt att arbetsmil-
jön påverkas.
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Omsorg om funktionshindrade

Omsorg om funktionshindrade (OoF) ansvarar för insatser enligt LSS som 
ges utifrån individuella behov. Verksamheten ansvarar också för stöd enligt 
socialtjänstlagen till personer med socialpsykiatrisk problematik.

Utmaningar inför 2019

Omsorg om funktionshindrade har idag en utmaning att locka till sig kvalifi-
cerad personal i form av verksamhetsledare och baspersonal. Verksamheten 
arbetar brett för att marknadsföra tjänsterna. Utbildningar till undersköterska 
har genomförts i samarbete med Kunskapsförbundet och Trollhättans stad, 
vilket fortsätter under 2019. 

Verksamheten har vidare en utmaning i att minska sjukfrånvaron och stärka 
hälsan på arbetsplatsen. Ett intensivt arbete pågår för att sänka ohälsotalen 
och resultat från personalenkät indikerar att verksamheten är på rätt väg. 

Välfärdsteknologi är en del som behöver implementeras i verksamheten som 
ett led i att öka delaktigheten och självständigheten för brukarna och kring 
detta pågår ett arbete inom förvaltningen, i samarbete med Fyrbodal och 
Högskolan Väst.

Verksamheten har en utmaning i att klara av att verkställa boendebeslut för 
vuxna inom socialpsykiatrin och LSS på hemmaplan. Reviderad och beslu-
tad boendeplan möjliggör för verksamheten att bättre klara av att erbjuda 
boende i Vänersborg utifrån närhetsprincipen. Verksamheten har en utma-
ning utifrån förändringar som skett gällande att fler barn/unga väljer att gå i 
skola på annan ort och det bedöms att budgetförstärkning gällande dessa in-
riktningar behöver ges.

Ekonomiska behov inför 2019

Nytt serviceboende enligt LSS på Idrottsgatan (Konvaljen) utifrån boende-
planen med 11 platser och beräknad inflyttning september 2018. Verksam-
heten fick ramökning inför 2017 för del av drift med 3,5 mkr och behöver 
nu återstående ramökning med 3,0 mkr inför 2019 för att klara helårsdrift.

Nytt socialpsykiatriboende på Storegårdsvägen i Vargön, 9 platser utifrån 
boendeplanen. Verksamheten har en driftskostnad om 5,5 mkr på helårsba-
sis vilket idag saknas inom budgetram. Verksamheten har påbörjat hemtag-
ning av personer från externt köpta platser och minskar genom det kostna-
derna för köpta platser. Vidare ökar möjligheten att verkställa nya beslut om 
boende på hemmaplan vilka annars hade behövt extern lösning. Målsätt-
ningen är att kunna verkställa alla nya boendebeslut på hemmaplan.

Verksamheten har de senaste två åren sett en förändring gällande ökning av 
köpta platser för barn och unga som väljer att gå i gymnasieskola på annan 
ort och där verksamheten utifrån gällande lagstiftning är ansvarig för att 
verkställa och bekosta dessa boendebeslut. Behovet inför 2019 är 7,0 mkr 
för att få full kostnadstäckning för dessa köpta platser.
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Konsekvens om budgetmedel inte erhålls

OoF erhåller ett underskott på driftsbudget med 15,5 mkr. Kommunen mås-
te verkställa dessa boendebeslut utifrån gällande lagstiftning. Vite utgår om 
kommunen inte verkställer beslut. 

Verksamheten har svårt att hitta större kostnadsbesparingar i form av exem-
pelvis lokalkostnader, kostnad för fordon eller liknande utan eventuella be-
sparingar innebär personalneddragningar. Vår bedömning är att om OoF ska 
minska personalbudgeten inom boende enligt LSS och boende Socialpsykia-
tri, kommer detta få konsekvenser för medarbetares arbetsmiljö, vår möjlig-
het att ge insatser enligt bland annat Socialtjänstlagen och LSS med nuva-
rande bibehållen kvalité.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg (IFO) ansvarar för individuellt riktat utrednings- 
och behandlingsarbete kring barn/familj, personer med missbruksproblema-
tik samt försörjningsstöd. IFO har också förebyggande verksamhet samt 
akut- och träningsboende för personer med missbruksproblematik. Till verk-
samheten hör även familjerättsliga uppgifter.

Utmaningar inför 2019

Kostnader för försörjningsstödet stiger och de största anledningarna är ök-
ning av antal personer som skrivits ut från etableringen och personer som 
fått indragen eller sänkt ersättning från Försäkringskassan.

Placeringar gällande barn och ungdomar fortsätter att stiga. Under 2017 och 
början av 2018 kan konstateras att antalet anmälningar ökat och även antalet 
placeringar. Anmälningarna har under senare år blivit allt tyngre och med en 
mycket större komplexitet. Många av anmälningarna handlar om våld/hot 
mot barn. En stor skillnad under senaste åren är att barnfamiljerna som det 
kommer anmälningar kring ofta har betydligt fler barn än tidigare. Det är in-
te ovanligt med familjer med 7-10 barn.

Placeringskostnader gällande vuxna är svårprognostiserade men har de se-
naste åren legat på ett underskott i förhållande till budget. Starten av det nya 
boendet Strandviken med 12 platser ska ge möjligheter att genomföra be-
handlingsinsatser fullt ut på hemmaplan och få en budget i balans.

Personalförsörjningen gällande socialsekreterare till sektionen för familje-
stöd är fortsatt ett stort problem. För att säkerställa myndighetsutövning ses 
ett fortsatt behov av att använda sig av konsulter. 
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Ekonomiska behov inför 2019

För att möta upp det ökade trycket på försörjningsstöd gällande nyanlända 
som lämnar etableringen och för att få möjlighet att arbeta med DUA (dele-
gationen för unga & nyanlända till arbete) för nyanlända behövs förstärk-
ning med ytterligare två socialsekreterare till en kostnad av ungefär 1,0 mkr. 
Under 2018 har behovet lösts genom användande av schablonersättningen 
för nyanlända. 

Bedömningen görs att försörjningsstödet kommer att stiga ytterligare om det 
inte finns socialsekreterare som kan arbeta mer intensivt med målgruppen 
som kommer från etableringen. Förslaget är att även 2019 finansiera dessa 
tjänster med schablonersättningen.

Sedan minst sex år tillbaka har budgeten för HVB-placeringar varit konstant 
vilket innebär att det inte kompenserats för varken ökade dygnspriser eller 
antalet placeringsdygn. Detta gäller så väl placering kring barn/ungdomar 
som vuxna. När det gäller vuxna görs bedömningen att det nya boendet ska 
möjliggöra en budget i balans. 

Prognosen gällande placeringskostnader för barn/ungdomar 2018 ligger på 
ett underskott på ca 23,0 mkr och behovet inför 2019 är mycket svårbedömt. 
Bedömningen görs dock att budgetförstärkning behöver ske då det inte är 
möjligt att få en budget i balans så som utvecklingen ser ut. Det verksamhe-
ten gör för att försöka möta upp den stora komplexiteten i ärendena och det 
ökade antalet anmälningar är att starta ett specialistteam på fyra socialsekre-
terare och två familjebehandlare.

Konsekvenser om budgetmedel inte erhålls

För att få en budget i balans behövs personella neddragningar och då i första 
hand kring våra förebyggande verksamheter. Konsekvenserna av neddrag-
ningar i de förbyggande verksamheterna blir att vi inte kan erbjuda stöd och 
hjälp på hemmaplan vilket i sin tur kommer att leda till att insatser av mer 
omfattande karaktär kan komma att bli aktuella med ökade kostnader som 
följd.

Ytterligare en konsekvens av neddragningar kommer att bli en sämre arbets-
miljö för samtliga roller inom IFO.

Arbete, sysselsättning och integration

Den nya avdelningen Arbete, sysselsättning och integration (ASI) som bil-
dades formellt den 1 januari 2018 omfattar kommunens uppdrag gällande 
arbetsmarknadsinsatser, daglig verksamhet (LSS) och flyktingmottagande.

Utmaningar inför 2019

Dagens högkonjunktur gör att det finns en god arbetsmarknad. Den stora 
skiljelinjen för möjligheten på arbetsmarknaden går mellan dem med och 
dem utan fullständiga gymnasiebetyg. Det råder brist på arbetskraft framför 

226



 

Sida 8 av 14

allt inom offentlig sektor. Socialförvaltningen har redan idag svårt att rekry-
tera personal till sina verksamheter och på sikt kommer det innebära stora 
svårigheter med personalförsörjning.

Vänersborgs kommun har under 2013-2017 fått drygt 1500 nya kommunin-
vånare i och med bosättning av nyanlända flyktingar. Många av de nyanlän-
da i arbetsför ålder saknar gymnasiekompetens.

Trots att ungdomsarbetslösheten har minskat kraftigt och nu befinner sig på 
den lägsta nivån på 14 år kvarstår utmaningen med gruppen unga som var-
ken arbetar eller studerar, vilken inte har minskat i samma utsträckning. År 
2017 var det 8,5 % bland unga i åldern 20–24 år respektive 3,4 % bland 
unga i åldern 15-19 år som varken arbetade eller studerade.

En av de stora utmaningarna för Vänersborgs kommun är att minska kompe-
tensglappet för stora delar av målgruppen för att de ska kunna komma ut på 
arbetsmarknaden. Detta gäller i hög grad för nyanlända flyktingar bosatta i 
kommunen och ungdomar utan fullföljda grundskole- och gymnasiestudier. 
Detta ställer krav på ett nära samarbete med Vuxenutbildning för översyn av 
behov av yrkesinriktad utbildning. 

Att målgruppen nyanlända genom den nya organisationen Arbete, syssel-
sättning och integration knyts till kommunens arbetsmarknadsenhet är en 
framgångsfaktor i arbetet att främja social inkludering och ge möjligheter 
till en god etablering i kommunen för nyanlända flyktingar. En annan priori-
terad uppgift för den nya organisationen är också att hitta konkreta arbets-
former för etablera ett nära samarbete med sektionen för försörjningsstöd 
för att i större utsträckning kunna erbjuda kompetenshöjande insatser till 
målgruppen försörjningsstödstagare. I syfte att andelen personer med lång-
varigt försörjningsstöd ska minska.

Ett stort antal nyanlända lämnar etableringen utan att blivit självförsörjande 
under 2018 och antalet beräknas öka under 2019. Detta medför att ett ökat 
antal kommer att ansöka om försörjningsstöd eller kompletterande försörj-
ningsstöd.

Ekonomiska behov 2019

Arbetslösa inom våra målgrupper som inte hittar ett arbete på egen hand ska 
erbjudas utbildning, praktik eller en subventionerad anställning som förbätt-
rar förutsättningarna att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Ut-
vecklingen på arbetsmarknaden ställer ökade krav på insatser som förbättrar 
matchningen mellan arbetssökande och de tillgängliga jobben, i synnerhet 
olika former av utbildning

Praktiksamordnare

För att möta målgruppens behov av arbetsförberedande insatser finns behov 
av praktiksamordnartjänst. Denna har till uppgift att rekrytera praktikplatser 
hos kommunala och privata arbetsgivare för samordning i praktikplatsbank.
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Samordnare för språkvän

När det gäller kommunens integrationsarbete har tre fokusområden antagits 
i kommunfullmäktige. Dessa ska ges särskild prioritet under kommande fyra 
år. Ett sådant fokusområde är inkludering.

Integrationsenheten har sedan januari 2017 bedrivit språkvänsverksamhet 
som samordnats av en projektledare som finansierats § 37 medel från läns-
styrelsen. Syftet med språkverksamheten där en nyanländ flykting matchas 
ihop med en etablerad vänersborgsbo är att få till en ömsesidig integration 
och att etablerade kommuninvånare i Vänersborg får insikt om målgruppens 
betydelse för utveckling och bidrag till att skapa mångfald i samhället. 
Språkvänsverksamheten har visat sig varit framgångsrik för integrationsar-
betet i Vänersborgs kommun och har i hög grad främjat social inkludering. 
Intentionen är att språkvänsverksamheten ska implementeras inom ordinarie 
verksamhet. Tjänsten som samordnare för språkvän föreslås att under 2018-
2019 finansieras med egna medel från flyktingschablonen. Behov av finan-
siering av tjänst kan komma att uppstå 2020.

Samlokalisering DUA (delegationen för unga och nyanlända till arbete)

Vänersborgs kommun har ingått en överenskommelse med arbetsförmed-
lingen om fördjupad samverkan om nyanländas etablering i arbetslivet.
Syftet är att påskynda nyanländas etablering på den svenska arbetsmarkna-
den. En av de viktigaste insatserna i samverkansarbetet är jobbspåren. 
Jobbspåren ska både bidra till att kommun och företag får efterfrågad arbets-
kraft, samt underlätta för de nyanlända att genom utbildning och praktik 
snabbare få ett arbete. 

Arbete, sysselsättning och integration är den verksamhet inom kommunen 
som är ansvarar för aktiviteterna inom DUA:n i samarbete med Arbetsför-
medlingen och Kunskapsförbundet.

För att få till en hållbar och långsiktig samverkan om nyanländas etablering 
finns behov av samlokalisering av berörda aktörer inom arbetet med 
DUA:n. Under 2018-2019 föreslås lokalhyra bekostas av medel från flyk-
tingschablon. Behov av finansiering kan komma att uppstå under 2020.

Träningslägenheter ensamkommande ungdomar

I boendekedjan för ensamkommande barn/ungdomar utgör träningslägenhe-
terna sista länken i kedjan innan ungdomen slussas ut till bostad med eget 
kontrakt. Förvaltningen bedömer att socialnämnden behöver tillföras hyres-
kostnad för 10 träningslägenheter om 1,0 mkr i ram 2019. Insatsen har 
lagstöd utifrån myndighetsbeslut.
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Ramanpassning

Vid resursbrist ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav 
prioriteras. Nämnderna ska se till att verksamheternas innehåll och omfatt-
ning är anpassade till beslutad budgetram och vid konstaterade budgetavvi-
kelser ska åtgärder vidtas så att de ekonomiska ramarna hålls.

De uppgifter förvaltningen genomför är till allra största del tvingande. 

Utifrån den ekonomiska avvikelsen som socialnämnd och förvaltning har är 
flertalet processer igång inom förvaltningen utifrån flera syften, varav ett är 
att klara av att nå budgetbalans. 

Dessa processer är;

- Aktivt arbete med att sänka sjukfrånvaron inom samtliga avdelning-
ar genom förstärkning av HR inom ram och aktiviteter inom verk-
samheterna. Arbetet syftar till att hjälpa medarbetarna tillbaka i arbe-
te samt sänka kostnaderna för sjukfrånvaro samt behov av beman-
ningsköp.

- ”Smart bemanning” inom Vård och omsorg och Vård, stöd och ut-
redning, vilket syftar till att skapa hälsosamma scheman för medar-
betarna, större kontinuitet för brukarna samt mer ekonomiska sche-
man. Effekten av processen bedöms som långsiktig. 

- Inom Omsorg om funktionshindrade inleds arbete med att, på sam-
ma sätt som för ovanstående arbeta med schemaplanering genom att 
fler enheter går samman i arbetet. Även här bedöms att effekten av 
arbetet ses på längre sikt.

- Reviderad boendeplan som möjliggör drift inom ram av kommande 
äldreboende Niklasbergsvägen 1, förstärkning underfinansierad bud-
get för hemtjänst, nattpatrull, larmmottagning, dagverksamhet äldre, 
drift av nytt LSS-boende inom ram (2020) samt drift av nybyggt 
korttids barn och unga inom ram. Nybyggt korttids ger också möjlig-
het till samplanering för personalen då verksamheten kommer vara 
samlad i ett hus.

- Översyn av hälso- och sjukvårdsorganisationen och anpassning uti-
från minskade statliga stimulansmedel.

- Kompetensutveckling pågår gällande planering av verksamhet, per-
sonalresurser och ekonomi för chefer inom Vård och omsorg, Om-
sorg om funktionshindrade och Vård, stöd och utredning.

- Uppbyggnad av team inom Individ- och familjeomsorgen med speci-
alkompetens gällande våld i familjer för att stärka vår förmåga att 
möta och utreda problematiken samt arbeta med insatser. Teamet 
kommer arbeta i ett nära samarbete med Barnahuset i Trollhättan.

- Förebyggande arbete inom samtliga avdelningar, vilket stärks upp på 
familjecentralen genom samarbete inom samverkan Vänersborg och 
genom statliga stimulansmedel samt medel från regionens folkhälso-
arbete.

- Översyn av korttids-och växelvård för äldre i syfte att stärka delak-
tigheten och flexibiliteten för de som har insatserna samt säkerställa 
så att vi använder resurserna och platserna optimalt inom äldre-
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omsorgen. Syftet med förändrat arbetssätt är att minska antalet betal-
dagar.

- Avtal med Samhall gällande tvätt och inköp inom hemtjänsten, som 
implementeras under hösten 2018, vilket möjliggör att undersköters-
kor i vår verksamhet får ägna sig åt sin omvårdande huvuduppgift, 
att enheterna lättare kan planera verksamheten samt att fler personer 
kan komma i anställning för denna arbetsuppgift genom Samhall. 
Detta kommer över en fyraårsperiod ge en ekonomisk besparing för 
nämnden. 

- Uppbyggnad av boenden inom LSS och socialpsykiatri för vuxna 
som bidrar till att minska kostnaderna för köpta platser samt möjlig-
gör närhetsprincipen.

- Tillskapande av fler platser inom träningsboende för personer med 
missbruksproblematik som möjliggör att minska antalet köpta platser 
samt möjliggör närhetsprincipen.

- Projektering av nytt korttids barn och unga som möjliggör att för-
valtningen kan lämna två externt hyrda fastigheter och samla verk-
samheten inom en fastighet som möjliggör bättre samordning mellan 
personalgrupper.

- Arbete pågår, tillsammans med It-kontoret, för att utveckla arbetet 
gällande välfärdsteknik.

- Förstärkning av biståndsenhet för att möjliggöra uppföljning av in-
satser som ges inom verksamheterna Vård och omsorg, Vård, stöd 
och utredning samt Omsorg om funktionshindrade.

Flertalet av de processer som förvaltningen genomför bedöms kunna ge en 
ekonomisk effekt under 2018 samt inför 2019. Några av processerna behö-
ver ses som mer långsiktiga i när de kan ge en ekonomisk tillika hållbar ef-
fekt ur verksamhetssynpunkt.

Förvaltningen kan utifrån detta och utöver det som redan görs för att på sikt 
nå budgetbalans, gå vidare i analys avseende neddragningar och då kring 
vilka verksamheter som idag bedrivs utan att ha egentligt lagstöd, samt ock-
så hur neddragningar skulle kunna ske i lagstyrd verksamhet. Detta utifrån 
den budgetavvikelse som finns från budgeterad ram utifrån enskilda kom-
muninvånares behov av insatser utifrån myndighetsbeslut.

Åtgärder att vidare vidta skulle kunna vara att avveckla förebyggande verk-
samhet inom förvaltningen, ytterligare se över utformning av korttidsverk-
samhet vuxna, se över avtal med samverkande parter, översyn av beman-
ningsenhetens storlek, minska budgetramarna inom boende LSS, boende so-
cialpsykiatri och äldreboende genom att sänka personaltätheten samt över-
syn av användning av interna leasingbilar.

Varje del behöver sin egna mer specifika konsekvensbeskrivning och sådan 
får tas fram vid politiskt beslut om eventuell neddragning.

Konsekvensbeskrivning av minskning av ram med 9,1 mkr till 
KS för inrättande av social inkluderingspott
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Budgetberedningen har föreslagit en minskning av socialnämndens ram med 
9,1 mkr inför 2019. Syftet med minskningen är att starta en ”socialinklude-
ringspott” inom KS. Syftet med potten är positivt och den andemening som 
går att utläsa gällande vad potten ska användas till matchar det arbete social-
förvaltningen redan gör och vill fortsätta utveckla i samarbete inom förvalt-
ningen och tillsammans med externa och interna partners. 

Förvaltningen har genomfört en organisationsförändring 1 januari 2018 ge-
nom tillskapandet av avdelningen Arbete, sysselsättning och integration. 
Där har vi samlat arbetsmarknadsenheten, integrationsenheten och daglig 
verksamhet för att skapa en tydligare och starkare avdelning. Syftet med 
förändringen är att skapa ”en väg in och flera vägar ut” för de kommuninvå-
nare som har sysselsättning inom förvaltningens dagliga verksamheter, kon-
takt med integrationsenheten samt med arbetsmarknadsenheten. Vi bedömer 
att vi genom detta sätt att organisera oss får bättre möjligheter att fortsätta 
utveckla arbetet med att hjälpa kommuninvånarna till stegvisa förflyttningar 
till arbetsmarknaden. 

Den av budgetberedningen föreslagna ramförändringen om 9,1 mkr, vilket i 
sin tur motsvarar 18 heltidstjänster kan förverkligas genom besparingar in-
om förvaltningens lagstyrda verksamhet genom minskad personaltäthet och 
därmed följande konsekvenser för brukarna vad gäller kvalité i leverans av 
vård och omsorg och socialt arbete. Alternativt kan budgetberedningens in-
tention genomföras genom avveckling av verksamhet som inte är lagstyrd, 
exempelvis arbetsmarknadsenheten. Dock är det just bland annat denna en-
het inom förvaltningen som redan idag har i uppdrag att verka för att för-
verkliga intentionerna i den föreslagna sociala inkluderingspotten i samarbe-
te med interna och externa aktörer. Bedömningen är därför att de medel som 
nämnden har för dessa insatser bör kvarstanna inom nämndens ram och där-
med på bästa sätt bidra till de intentioner som presenterats avseende den so-
ciala inkluderingspotten.

Konsekvensbeskrivning om socialnämnden inte får kostnads-
täckning med 52,5 mkr enligt den beskrivning som ges i tjäns-
teutlåtandet avseende MRP 2019-2021

Socialförvaltningen har sedan delårsrapport 2, 2014 rapporterat om årspro-
gnoser som pekat på ett ökande underskott. Nämnden har tillförts medel i 
ramförstärkning för 2017 och 2018 men har trots detta svårigheter att nå 
budget i balans med anledning av volymökningar och ökande behov inom 
flertalet av våra verksamheter, vilket har beskrivits i bokslut och verksam-
hetsberättelse samt i tidigare MRP-dokument. 

Flertalet processer pågår som förväntas ge ekonomiskt positiva effekter 
samt goda effekter för verksamheten. Beslutad boendeplan möjliggör drift 
av nya boendeformer inom ram samt möjlighet att förstärka underfinansie-
rad budgetram för hemtjänst, larmmottagning, nattpatrull, dagverksamhet 
och till del hemsjukvård. Möjlighet saknas från att fullt ut finansiera kostnad 
för avancerad omsorg och vård kopplat till enskilda ärenden. 
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För att uppnå budget i balans 2019 utan den ramökning nämnden bedöms 
behöva bedömer förvaltningsledningen att stora förändringar i verksamheten 
kommer att behöva genomföras. Dessa förändringar kan komma att leda till 
försämrad kvalitet i utförandet av insats i förvaltningens olika delar, samt att 
arbetsmiljön för medarbetarna riskerar att påverkas negativt. Förvaltningen 
har svårt att hitta större kostnadsbesparingar i form av exempelvis lokalkost-
nader, kostnad för fordon eller liknande utan eventuella besparingar kom-
mer innebära personalneddragningar.

Var dessa besparingar ska genomföras behöver ske i samtal mellan förvalt-
ning och nämnd utifrån de ovanstående förslag förvaltningen har.

52,5 mkr motsvarar kostnad för cirka 105 medarbetare.

Konsekvensbeskrivning utifrån minskad ram

Bedömning

Socialförvaltningen bedömer sig vara underfinansierad i förhållande till 
kommuninvånarnas behov och den kvalitetsnivå som byggts upp utifrån lag-
stiftning och politisk viljeinriktning. Flertalet processer pågår för att dels 
fortsätta utveckla förvaltningen och också för att uppnå en större ekonomisk 
effektivitet. Trots att dessa pågående processer till del kommer stärka bud-
getramen inför 2019 med interna medel bedöms ett ramtillskott nödvändigt 
för att säkra insatser för enskilda individer utifrån lagstyrda myndighetsbe-
slut.

Om ramtillskott inte tillförs kommer neddragningar motsvarande 105 med-
arbetare behöva ske för att anpassa verksamheten efter budgetram. Detta 
kommer få konsekvenser för medarbetares arbetsmiljö, vår möjlighet att ge 
insatser enligt bland annat SoL och LSS med nuvarande bibehållen kvalité. 
Detta kommer sammantaget ytterst påverka kommuninvånarnas upplevelse 
av kvalité, stöd och trygghet samt våra medarbetares upplevelse av oss som 
arbetsgivare.

Förvaltningen har att förhålla sig till de regler om organisatorisk och social 
arbetsmiljö (AFS 2015:4) som finns. Brister i den organisatoriska och socia-
la arbetsmiljön kan leda till ohälsa i form av olika sjukdomstillstånd. De ar-
betsrelaterade orsakerna bakom dessa problem är främst ohälsosam arbets-
belastning, arbetstidens förläggning, psykiskt påfrestande arbete och krän-
kande särbehandling. De nya föreskrifterna reglerar dessa områden och för-
tydligar arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet som ar-
betsgivare är skyldiga att följa. Med personella neddragningar ser förvalt-
ningsledningen en stor fara i att arbetsmiljön påverkas kraftfullt. 

Socialförvaltningen ser idag svårigheter i att rekrytera flertalet roller till det 
sociala- omsorgs- och vårdarbete som bedrivs inom förvaltningen för de 
kommuninvånare som behöver våra insatser. Vänersborgs kommun vill vara 
och behöver vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare upplever ett håll-
bart arbetsliv och där rekryteringen säkerställs, för att inte riskera att de en-
skilda personer som behöver våra insatser blir lidande eller saknar skydd.
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Socialförvaltningen

Karin Hallberg
Förvaltningschef
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-04-23 Dnr: SOC 2017/261

Handläggare
Karin Hallberg
karin.hallberg@vanersborg.se
0521-72 14 71

Mottagare
Socialnämnden

Socialnämnden

Mål- och resursplan för socialnämnden 2019-2021 (MRP) 

Förslag till beslut
Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen ramökning motsvarande 52,5 mkr fördelat 
enligt följande;

1. 3,0 mkr till resterande driftsbudget för serviceboende LSS Idrottsgatan 7
(Konvaljen)

2. 5,5 mkr till driftsbudget för socialpsykiatriskt boende Storegårdsvägen i Vargön
3. 7,0 mkr avseende boendestöd LSS för ungdomar som studerar på annan ort
4. 8,2 mkr för förstärkning av hemsjukvårdens budget utifrån avancerad sjukvård
5. 2,8 mkr för förstärkning av budget för särskilt boende äldre utifrån avancerad

sjukvård
6. 25,0 mkr för förstärkning av budget för placering av barn/unga
7. 1,0 mkr för budget avseende träningsboende ensamkommande ungdomar

Socialnämnden överlämnar förslag till Mål- och resursplan 2019-2021 samt 
konsekvensbeskrivning till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har presenterat resursbehov utifrån de förändringar som sker i 
verksamheten utifrån kommuninvånarnas behov inför 2019-2021 för kommunstyrelsens 
budgetberedning. 

Det beslut som togs av kommunstyrelsen 2018-03-28 och som socialnämnden har att 
förhålla sig till inför 2019 innebär att 9,1 mkr föreslås föras över från nämnden till 
kommunstyrelsen för inrättande av en socialinkluderingspott, där förvaltningarna sedan 
kan söka pengar för samverkansprojekt enligt de regler som arbetas fram för potten. 
Detta innebär att socialnämndens nuvarande budgetram minskar inför 2019.

Budget för 2019 är lagd inom föreslagen ram och de beräkningar som är gjorda utgår 
från lag och författningskrav, avtal med andra huvudmän, lokala politiska mål och 
demografiska förändringar. För 2019-2021 tillkommer ytterligare behov kopplade till 
om- och tillbyggnader av boenden enligt socialnämndens boendeplan, samt ökande 
volymer och behov utifrån lagstyrda myndighetsbeslut. 
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Socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2018-04-23 Dnr: SOC 2017/261

Utöver föreslagen utökad budgetram 2019 finns osäkra poster och utmaningar att klara 
verksamheten inom befintlig ram. Det är svårt att prognostisera volymutvecklingen 
gällande köpta platser för vuxna, utveckling av försörjningsstöd, personlig assistans och 
hemtjänst, färdtjänst samt förändring av statsbidrag. Insatserna styrs av de lagar som 
förvaltningen har att förhålla sig till utifrån myndighetsbeslut.

Karin Hallberg
Förvaltningschef

Bilagor
1. Mål- och resursplan 2019-2021
2. Tjänsteskrivelse inklusive konsekvensbeskrivning MRP 2019-2021

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Kommunal 

Vision 

Sveriges arbetsterapeuter 

Fysioterapeuterna 

Jusek 

Ledarna 

Vänersborg 2018-04-11 

Yttrande MRP 2019-2021 Socialnämnden 

Bakgrund 

De fackliga organisationerna påtalade redan i förra årets MRP brister i organisation och 

konsekvenserna av dessa för personalen. Dessvärre kvarstår dessa brister. 

Bland bristerna ser vi problem med att kompetent personal/chefer är svår rekryterade, eller slutar 

och väljer att gå till andra kommuner. Som en följd av nödvändigheten att ersätta dessa vakanser, 

anställs personer från andra kommuner till högre lön än vad som betalas motsvarande kompetent 

personal i Vänersborg. Vänersborgs kommun som arbetsgivare måste därför öka sitt fokus och 

intensifiera sitt arbete på att hitta vägar att behålla personal i verksamheterna. 

Sett till den ekonomiska konsekvensbeskrivningen i MRP 2019-2021, är dom fackliga 

organisationerna oroliga över hur eventuell övertalighet skall lösas, om inte sökt ramtillskott beviljas. 

De finns inte heller tillräckligt med personal för att täcka upp för sjukskrivningarna. Vänersborgs 

kommun måste därför arbeta mer fokuserat på att lösa bemanningsfrågan. Det kan innebära att 

anställa och säkerställa bemanning. 

De fackliga organisationerna understryker därför som sina krav än en gång: 

• att Vänersborgs kommun aktivt fokuserar på att intensifiera åtgärder för att kompetent 

personal ska välja att stanna hos kommunen 

• Att Vänersborgs kommun fokuserar sitt arbete med att säkerställa bemanningen i 

verksamheterna. 

• Att Vänersborgs kommun kontinuerligt och frekvent följer upp och åtgärdar om personalen 

upplever att man har mer ork kvar efter arbetsdagens slut eller ej. 

236



Detta arbete ligger helt i linje och är nödvändig för att bevara trovärdigheten i Vänersborgs kommuns 

vision och inriktningsmål för Invånarna, verksamheten och medarbetarna. 

Slutsats 

De fackliga organisationerna ställer sig bakom den risk och konsekvensbeskrivning som 

Socialförvaltningen, genom Socialchef Karin Hallberg, tagit fram. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 2018-04-10  
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Överförmyndarnämnden 

§ 14 

Budget 2019 
ÖFN 2018/16 

Beslut 
Överförmyndarnämnden antar förslag till budget år 2019 enligt bilaga. 

Bilaga: Överförmyndarnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Under sammanträdet presenterar kanslienhetschefen förslag till rambudget 2019, enligt 

bilaga.  

Sändlista 
Kanslienhetschefen 

Kanslichefen  

Ekonomikontoret 
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