
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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