
Svar på Interpellation från Lutz Rininsland 
Varför – mot alla ods? 
 
 
Det är tydligt att Vänersborg har befunnit sig i en högkonjunktur. 
Vänersborgs kommun har en budget på ca 2,4miljarder. 
De senaste 4 åren har vi i budgetsammanhang delat ut 462 miljoner till nämnderna. 
Nu vill Vänsterpartiet ägna sig åt Mp, C, och S budgetförslag till ramar där vi 
omfördelar 11 miljoner för att kunna skapa jobb till de 9,2% som står utanför 
arbetsmarknaden i Vänersborg i dag.  
 ( åldersspannet 16-64 år inskrivna på arbetsförmedlingen i Vänersborg ) 
 
Det vi vill är, att långsiktigt ta ansvar för ekonomin. Genom att omfördela 11 miljoner 
av 2,4 miljarder och skapa jobb för människor som står utanför arbetsmarknaden i 
dag, ge dem en lön, som de betalar skatt för i vår kommun som genererar ökade 
intäkter till kommunen i framtiden. 
 
Vi vill ta ansvar för ekonomin av egen kraft, inte bara förlita oss på ”att staten betalar” 
 
Samtidigt ger vi de personer som finns i ett utanförskap en chans att komma in i 
samhället. 
 
Vänsterpartiet då, förutom att oja sig för omfördelningen av 11 miljoner, vad vill ni? 
Dela ut pengar vi inte har? Höja skatten? 
 
Jag har i budgetberedningen inte sett ett enda kreativt förslag på hur vi ska på ett så 
lindrigt sätt som möjligt kliva in i en lågkonjunktur. 
Har Vänsterpartiet ägnat något medlemsmöte åt det? 
 
Vi har tömt alla reserver vi har, statsbidragen minskar och kommer ytterligare att 
minska fram till 2021, och då ägnar sig Vänsterpartiet åt att förfasas över 11 miljoner 
som omfördelas. 
Vänsterpartiets egna förslag är att dela ut 45 miljoner som inte finns.  
 
Till svaret på din fråga, det finns ingen bakomliggande tanke som jag tycker att du 
antyder. Det ligger rätt i tiden, vi behöver öka våra intäkter till kommunen på sikt. 
Alternativet är ren besparing för nämnderna, då lagkravet är, en budget i balans. 
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