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Året 2020 kommer gå till historien som ett av de tuffaste åren på mycket länge!  
 
I samband med coronapandemin har viktiga samhällsfunktioner satts på prov, inte minst 
inom välfärden. Det är nu tydligt att årtionden av nedskärningar och privatiseringar har 
ett pris – instabilitet, sårbarhet och bristande kvalitet. För Vänsterpartiet är en stark 
välfärd grunden för ett solidariskt och hållbart samhälle och resurser måste säkras. 
Självklart måste också välfärden utvecklas i takt med tiden och resurser användas på 
mest optimala sätt.  
Inför kommande års Mål- och resursplan behöver kommunen ta ett samlat och större 
grepp för att på riktigt förstärka och trygga välfärden för invånarna i Vänersborg. 
 
Året 2020 kommer gå till historien också på grund av ett resultat på + 173 Mkr!  
 
Ett resultat på + 173 Mkr har vi nog aldrig sett tidigare och hänger också ihop med 
coronapandemin med bl.a. ökade statsbidrag, som inte har kunnat användas under 
hösten. Tyvärr är lagstiftningen sådan att vi inte enkelt kan överföra dessa pengar till 
2021 och 2022 där det behövs förstärkningar. SKR har hemställt till regeringen om att 
snarast göra det möjligt, men det finns ännu i skrivandet stund, inga beslut. Utlovade 
riktade statsbidrag till äldreomsorgen och skolan enligt regeringens budgetproposition 
2021 anser vi oavkortat ska gå till socialnämnden och barn-och utbildningsnämnden. 
 
Social fond  
 
Rätt utförda ger förebyggande åtgärder mångdubbelt tillbaka. I besvärliga ekonomiska 
tider är det dock alltid det förebyggande arbete som stryks när lagstadgade insatser gör 
anspråk på hela budgetutrymmet. Det vi i kommunen kan göra i nuläget inom ramen för 
gällande lagstiftning, är att avsätta medel till en social fond. Syftet är att ha medel för 
viktiga sociala och förebyggande insatser, där det finns en mängd projekt som kan 
genomföras med dessa medel. Därför föreslår vi att kommunen inrättar en social fond 
och att 50 mkr avsätts från årets resultat.  
 
Vänsterpartiet föreslår:  
1. Att kommunen inrättar en social fond under kommunstyrelsen omfattande 50 mkr.  
2. Att ta fram ett regelverk för hur en social fond ska fungera. 
3. Att i särskilt beslut i december anvisa 50 mkr till fonden med finansiering av att skriva 
ned resultatet för 2020.  
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Budgetåret 2021 
 
För närmaste året 2021 vill vi i vänsterpartiet säkra att välfärden i Vänersborgs kommun 
kan hållas på en basnivå med någorlunda förutsättningar och undvika nedskärningar.  
Då räcker inte förslaget från kommunstyrelsens ordförande. Vi läser också att alla 
fackförbunden är mycket oroade över förslaget och att det riskerar drabba de mest 
utsatta. Därför har vi i vänsterpartiet sett över vad som rimligen kan åstadkommas med 
de förutsättningar som idag är kända och beslutade. 
 
Nedan beskrivs vänsterpartiets motiveringar och justeringar av nämndernas och 
kommunstyrelsens budgetar. 
 
 
Socialnämnden 
 
Socialförvaltningen behöver mer resurser för att klara av att möta kommuninvånarnas 
behov. Det är avgörande med ett större utrymme för att satsa på förebyggande insatser 
och fördjupa arbetet också utanför den lagstadgade verksamheten. Rätt utfört blir detta 
för kommunen som helhet mest kostnadseffektivt i längden samt bidrar till en ökad 
måluppfyllelse vad gäller invånarnas möjlighet till jämställda och jämlika förutsättningar 
att påverka sina liv.  
 
Vänsterpartiet håller med förvaltningschef med ledning och de fackliga 
organisationerna, som gör bedömningen att nämnden skulle behöva tillföras ytterligare 
budget för att klara verksamheten såsom den är uppbyggd idag. Inom 
socialförvaltningens område finns resursbehov beskrivna främst inom individ- och 
familjeomsorgen och inom arbete, sysselsättning och integration.  
Ytterligare besparingar inom dessa verksamhetsområden bedöms inte kunna göras i 
dagsläget utan de åtgärder som pågår måste få möjligheter att fortsätta och ”landa”. 
Förvaltningen har redan tvingats göra flertalet nedskärningar och verksamhets 
avvecklingar senaste åren. Får inte nämnden mer resurser är förvaltningens förslag att 
avveckla arbetsmarknadsenheten. En åtgärd som både förvaltningen och de fackliga 
organisationerna beskriver kommer få stora och långtgående ekonomiska och 
socioekonomiska konsekvenser för hela kommunen.  
 
Vänsterpartiet vill att arbetsmarknadsenheten ska behållas i nuvarande omfattning för 
att bekämpa arbetslösheten och öka integrationen och därmed minska kostnaderna för 
försörjningsstöd. Genom en förstärkt uppdragsdialog mellan arbetsmarknadsenheten 
och sektion för försörjningsstöd tror vi likt de fackliga organisationerna att detta kan 
bidra till att nå budgetbalans inom såväl individ- och familjeomsorgen som 
Arbetsmarknadsenheten.  
 
Konsekvenserna av tidigare i år beslutad budgetram för Socialförvaltningen och det 
liggande budgetförslaget kommer påverka kommande kostnadsutveckling negativt, 
medarbetares arbetsmiljö, enskilda individers möjlighet till inkludering i samhället, samt 
innehållet i utförande av insats i förhållande till hur verksamheterna är uppbyggda idag.  
 
Mot den här bakgrunden är det viktigt för Vänsterpartiet att förstärka 
Socialnämndens budget utifrån dom resursbehov som förvaltningen själv 
presenterar. Budgetökningen är ramhöjande och inte tidsbegränsad. 



4 (6) 

 
 
Förslag 

● Att öka budget för arbete, sysselsättning och integration (ASI) med 4 mkr  
● Att öka budget för individ- och familjeomsorgen (IFO) med 17,8 mkr  

 
 

Barn- och utbildningsnämnden 
 
Barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen har under flera år vänt på varje sten 
för att hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar. Det liggande 
budgetförslaget får stora konsekvenser i arbetsmiljön såsom organisationsförändringar, 
försämrad servicenivå, ökad arbetsbelastning samt bortprioritering av arbetsuppgifter.  
 
Det är alltför många elever som inte lyckas med sin skolgång och som riskerar att 
hamna i arbetslöshet, utanförskap och kriminalitet. Det är inte bara en personlig tragedi 
för den enskilde, det har också stora konsekvenser för Vänersborg. Det behövs 
ekonomiska tillskott till elever i behov av särskilt eller socialt stöd och för att elevers 
kunskapsresultat rent allmänt ska kunna förbättras.  
 
Vänsterpartiet säger nej till de möjliga besparingsåtgärder som presenterats för 
nämnden som t ex nedläggning av skolorna i Mulltorp och Rösebo samt minskat 
öppethållande på förskola och fritidshem. 
  
Eftersom samtliga nämnder ska ha fokus på att prioritera kommunens 
kärnverksamheter med särskild vikt vid förbättrade skolresultat vill Vänsterpartiet 
tillskjuta ekonomiska medel till BUN. 
 
Förslag: 

● Att öka budget för fler barn och elever med 7,7 Mkr 
● Att öka budget för lokalkostnader med 5,2 Mkr 

 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
Verksamheterna inom Kultur- och fritidsförvaltningen har ett viktigt egenvärde för att de 
stimulerar såväl personers som samhällets utveckling och bildning i vid mening. 
Verksamheten skapar mötesplatser där Vänersborgare med olika bakgrund kan träffas, 
trivas tillsammans och uppleva att alla inte behöver vara stöpta i samma form. De bidrar 
i hög utsträckning till att förebygga problem som uppstår och kostar pengar i andra delar 
av kommunen och samhället i övrigt. Genom samverkan med övriga förvaltningar ökar 
kultur- och fritidsverksamheten den totala måluppfyllelsen i kommunen. 
 
Konsekvenserna av tidigare i år beslutad budgetram för Kultur- och fritidsförvaltningen 
står i strid med eller hotar uppfyllelsen av kommunens första inriktningsmål, att det i 
Vänersborgs kommun ska finnas mer jämställda och jämlika förutsättningar att påverka 
sina liv. De medför även försämrade förutsättningar för en god arbetsmiljö 
när personal tvingas möta angelägna behov med otillräckliga resurser. 
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Mot den här bakgrunden är det viktigt för Vänsterpartiet att förstärka Kultur- och 
fritidsnämndens budget. 
 
Förslag: 

● Att öka budget för ökade lokalkostnader med 1,7 mkr 
● Att öka budget för ökad måluppfyllelse med 2,15 mkr  

 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Här behöver nämnden tillskott för att täcka ökade kapitalkostnader. 
 
Förslag: 

● Att öka budget för ökade kapitalkostnader med 1,3 Mkr 
 
 

Miljö-och hälsoskyddsnämnden 
 
Miljö- och hälsa bedriver ett viktigt arbete för efterlevnad av lagar och förordningar som 
rör bla miljö- och hälsoskydd. Man deltar också i det viktiga miljömålsarbetet, 
klimatfrämjande åtgärder och naturvårdsprojekt.  
 
Förslag: 

● Att öka budget för nytt ärendesystem med 0,2 Mkr 
● Att öka budget för personalförstärkning med 1 Mkr 

 
 
Kommunstyrelsen  
 
Kunskapsförbundet Väst 
Vänsterpartiet har idag inget avvikande yrkande men vill lämna två anmärkningar.  
Vi vill understryka att vi inte är tillfreds med budgetprocessen när det gäller 
behandlingen av de åtaganden som följer av medlemskapet i Kunskapsförbundet Väst. 
Förbundets verksamhet omfattar en mycket stor volym, större än våra hel- eller delägda 
bolag. Ändå hanteras bidragsfrågan för ungdomsgymnasiet och uppdragsavtalet för 
vuxenutbildningen på samma sätt som bolagen under kommunstyrelsen.  
 
Förvaltningsexpertisen från ekonomikontoret och kommunalråden avgör i stort alla 
frågor om finansiering. En politisk prövning så som det sker kring nämndernas 
verksamhet vore bättre.  
För 2021 och hela MRP-perioden fruktar vi en kostnadsutveckling inom KFV som 
snabbt kan hamna över anslagsnivån i budgetförslaget. 
 
Friskolorna är ett bekymmer – dels söker fler ungdomar annan utbildning än förbundets 
program, dels ”äter friskolorna upp” en växande andel av förbundsbidraget.  
 
Oron på arbetsmarknaden, försämringen av arbetsförmedlingens service och en hög 
arbetslöshet i många olika grupper kan snabbt behöva tillägg i 
uppdragsavtal.  
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KS - övrigt 
I ordförandens förslag sägs också: 
”Inom ramen för förfogandeanslaget öronmärks 3 000 tkr till socialt förebyggande 
insatser, kopplade till kommunens inriktningsmål.” 
Vi invänder självfallet inte. Det är samma tanke som vi framför med eftertryck i vårt 
yrkande kring inrättandet av en social fond. 
 
 
Sammanfattningsvis: 
 
Vänsterpartiet yrkar: 
Bifall till kommunstyrelsens ordförandes förslag till budget 2021. 
 
Vänsterpartiets föreslår följande tillägg: 
Utöver kommunstyrelsens ordförandes förslag, föreslår Vänsterpartiet att tillägg i budget 
2021 görs per nämnd enligt nedan, totalt 26, 55 Mkr.  
 

1. Socialnämnden 17, 8 Mkr 
2. Barn- och utbildningsnämnden 7,7 Mkr 
3. Kultur- och fritidsnämnden 0,85 Mkr 
4. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 0,2 Mkr 

 
Tillskotten finansieras genom nedskrivning av resultatet till 20,45 Mkr jmf med 
kommunstyrelsens ordförandes budgetförslag om ett resultat på 47 Mkr. 

 
 
 

Verksamheternas driftskostnadsbudget 
Tilläggsförslag utöver 

KSO 

Socialnämnden 17,8 

Barn-och utbildningsnämnden 7,7 
Kultur-och fritidsnämnden 0,85 

Miljö-och hälsoskyddsnämnden 0,2 
Totalt tillskott utöver KSO-förslag 26,55 

Årets resultat 20,45 MKr 
 


