
 

Vänsterpartiets yrkande – Mål- och resursplan 2019-2021  

Budgetberedningens arbete 2018 följde inte vanliga rutiner. En viktig skillnad 

var att processen bordlades i våras och att ett beslut i kommunfullmäktige skulle 

ske sent på året. Än mer avgörande är dock att huvudförslaget som kommer till 

detta extra möte med kommunstyrelsen inte är förankrat. 

Kommunstyrelsens ordförande uttalade sig på beredningens avslutande 

sammanträde på ett sätt som gör klart, att hennes förslag inte är ett förslag som 

kommer från de tre partier som utgör kommunledningen, ja inte ens behöver ses 

som ett förslag från hennes eget parti.  

Detta uttalande satte stopp för det som Vänsterpartiet från sin insynsplats hade 

velat bidra med. I vårt ”Utkast till Vänsterpartiets yrkande MRP 2019” skrev vi 

att texten där sammanfattade partiets inställning just ”då” (5 oktober 2018). ”Vi 

förbehåller oss möjligheten att kunna ändra och komplettera innan beredningen 

i kommunstyrelsen 2018-10-31.”  

Det avgörande för oss var följande: ”Avvägningar behöver göras, gapet mellan 

tillgångar 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.” ”Vänsterpartiet står berett att föra samtal 

för att hitta den kompromiss som gagnar Vänersborg bäst.” 

I utkastet angav vi också storleken på resursförstärkningar som vi ansåg vara 

absolut nödvändiga för verksamheten.  

När beredningen skildes åt utan något samtal om en möjlig kompromiss med 

möjlighet att samla en majoritet i fullmäktige, ändras Vänsterpartiets ”utkast” 

till ett yrkande rakt upp och ner. 

Vänsterpartiet yrkar bifall till nämndernas begäran om ramhöjande tillägg: 

 Barn- och utbildningsnämnden 29,5 mkr 

 Byggnadsnämnden    0,5 mkr 

 Kultur- och fritidsnämnden    1,0 mkr 

 Samhällsbyggnadsnämnden    0,6 mkr 

 Socialnämnden   36,5 mkr  

 

TOTALT                      68,1 mkr 



När det gäller finansieringen av tillkommande kostnader för våra nämnders 

verksamhet delar vi de bekymmer som för närvarande berör alla kommuner i 

landet. 

Vid sidan om skatteunderlaget är det statsbidragen som ger utrymme för den 

kommunala verksamheten att med bibehållen kvalitet möta nya utmaningar pga 

ändrad lagstiftning eller demografiska förändringar. 

Uttalanden om inriktning och storlek av generella och riktade statsbidrag har 

präglat valrörelsen. Texterna finns kvar men vem som kommer att bilda 

regering, vem som kommer att kunna leva upp till sina utfästelser avgörs 

uppenbarligen inte inom den närmaste tiden.  

Det är fullt tänkbart att en statlig budget av en övergångsregering lägger en död 

hand på allt som kommunerna hade förväntat sig. I vart fall kommer ovissheten 

inte att skingras innan kommunen måste fatta sitt beslut om kommunalskatten 

för 2019, vid sammanträdet i november.  

Skillnaden mellan täckning av förväntade underskott genom att ta medel i 

anspråk ur resultatutjämningsreserven (RUR) eller att besluta om en ändrad 

kommunalskattesats är viktig – det första är ett engångsbelopp, det andra ett 

beslut som gäller i första hand ett år framöver och som kan ändras tillbaka om 

den nämnda statliga politiken ”kommer i gång”. 

Vårt yrkande ovan betyder att vi behöver föreslå en förändring av skattesatsen.  

Vi föreslår en höjning med 1 krona som enligt ekonomikontoret 

förstärker kommunens intäkter med 70 mkr. 

Vi vill också beröra tre punkter från investeringsplanen och exploateringsdelen: 

Vi önskar att det finns en möjlighet att trots alla hinder komma snabbt fram med 

att den nya 20 x 40 hallen står klar tidigt för våra skolungdomar och för 

föreningslivet. 

”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. 

Snart tio år efter att uppdraget gavs för detaljplanen för Mariedal Östra anser vi 

att ett beslut att igångsätta byggandet måste föregås av en förnyad prövning. 

Debatten om kommunernas ansvar för lokalt och regionalt godtagbara 

klimatpolitiska ställningstaganden har gått vidare och borde beaktas. 
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