
  

Reservation 

Kommunfullmäktige 2015-12-09, ärende 4 (Extra ärende) 

Angående extra statsbidrag 2015-2016 med anledning av kommunernas 

flyktingmottagande, Dnr KS 2015/443 

En vecka innan sammanträdet lämnade Vänsterpartiet en skrivelse till 

kommunfullmäktiges presidium. Vi sammanfattade frågor, invändningar och 

funderingar från partiets fullmäktigegrupp. 

För det första ville vi ha ett klarläggande varför arbetsutskottet valde formuleringen  

”… ärendet bör behandlas av Kommunfullmäktige före 2015 års utgång”. Vi undrade 

om det verkligen gällde ”bör” eller om arbetsutskottet egentligen menade ”måste”.  

Vid ärendets behandling upprepade vi frågan men inte heller då fick vi något som 

helst svar. Detta föranledde oss att nu formellt tillstyrka yrkandet om 

återremiss. 

Vi anser att det inte är rimligt att behöva skynda fram ärendet innan riksdagen ens har 

fattat beslutet kring propositionen 2015/16:47. Vi kunde inte få fram någon annan 

kommun som valde att föra frågan till sitt fullmäktige under december, ja inte ens till 

sin kommunstyrelse. Därutöver brukar vår kommun i likhet med de flesta andra 

invänta rekommendationer från SKL, dels hur ett större extra statsbidrag som 

sträcker sig över två bokföringsår skall hanteras i budget och i bokslutet, och dels om 

anvisningar i vilken mån det gäller att observera begränsningar i möjligheten att 

använda medlen på olika anslag i våra nämnder och förvaltningar. 

Ingen talare från det största partiet i kommunens minoritetsstyre, 

socialdemokraterna, valde att delta i överläggningarna. Miljöpartiets ledamot i 

kommunstyrelsens arbetsutskott ansåg att ”i enlighet med uppgifter man har” vore det 

”korkat” att inte ta ett beslut i fullmäktige innan årsskiftet. Centerpartiets ledamot i 

arbetsutskottet var inte på plats när utskottet diskuterade frågan men han betecknade 

beslutsförslaget som rimligt. Moderaternas ledamot yttrade att om det skulle visa sig 

vara ett dåligt beslut så kunde det längre fram i februari rättas till av ett nytt beslut i 

fullmäktige.  

I ovan nämnd skrivelse begärde vi också att få en tydligare beskrivning av vad som 

avsågs med formuleringen ”… med syfte att motsvarande ordinarie statsbidrag ska 

kunna sparas inför kommande år.” 



Tillkommande statsbidrag genom propositionen om Extra ändringsbudget är inte 

öronmärkta i strikt mening annat än som en kompensation för kommunernas stora 

ansträngningar och den ekonomiska belastningen föranledd av tillströmningen av 

flyktingar och skyddsbehövande. Ordinarie statsbidrag däremot är tämligen väl 

anvisade, punkt för punkt. Dessa finns i ett flertal utgiftsområden i 

budgetpropositionen och avser kommunernas verksamhet i de flesta förvaltningar. 

Det gäller socialtjänsten, det gäller kultur- och fritid, det gäller utbildning på alla 

nivåer från förskolan över grundskolan till gymnasial utbildning och vuxenutbildning. 

För vår del tycker vi inte att det duger med en svepande hänvisning till ”motsvarande 

ordinarie statsbidrag”. Vad som behövs för att fatta beslut kring en tillkommande 

resurs som omfattar 73,8 Mkr är enligt vår uppfattning den normala 

ärendehanteringen: Kommunstyrelsen bereder frågan mot bakgrund av ett 

genomarbetat yttrande från förvaltningen som sammanställer nödvändiga underlag. 

Från kommunstyrelsen kan sedan ett eller flera förslag föras till fullmäktige som efter 

debatt fattar beslut. 

Nu fanns inget underlag, nu förekom ingen beredning och det blev inte heller någon 

debatt. Visserligen noterades enstaka bifallsyrkanden till beslutsförslaget men dessa 

innehöll inte mer än just ”bifall”. Vi fick inga svar på frågan vad beslutet i sak 

egentligen avsåg. 

Slutligen anförde vi också i vår skrivelse och därefter i debatten invändningar mot 

beslutsformuleringen ” … i dialog med företrädare för nämnder och förvaltningar”. 

Här gäller det användningen och fördelningen av närmare 50 Mkr för 2016 (och 

längre fram). Vi hävdar att frågan bör under alla förhållanden vara ett ärende på 

nämndernas ordinarie möte i början av 2016 med alla ledamöter på plats, inte ett 

uppdrag för några företrädare som inte heller definieras i det nu antagna beslutet.  

Vi uppfattade att majoritetspartierna i Vänersborg hade bestämt sig för anta det 

liggande förslaget utan att bemöta invändningar eller svara på frågor. Vi insåg därför 

att vi hade att räkna med att återremissyrkandet inte skulle få det nödvändiga antalet 

röster från ledamöterna. Därför yrkade vi också på avslag på beslutsförslaget. 

Min reservation gäller således såväl yrkandet om återremiss som yrkandet om avslag. 
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