
Inför kommunfullmäktiges möte 2020-12-16 

Det blev en överraskning. När kallelsen till de förtroendevalda kom på Netpublicator och till 

allmänheten för kännedom på kommunens anslagstavla så fanns ett litet tillägg redan på första 

bladet: ”OBS! Ordföranden uppmanar att samtliga ledamöter, ersättare och tjänstepersoner 

deltar på distans hemifrån …” 

I onsdags hade vi vårt gruppmöte, också helt digitalt. Vi konstaterade att denna plötsliga 

förändring var glädjande, en senkommen insikt av kommunledningen att det borde vara möjligt 

att göra i Vänersborg som andra kommuner hade ordnat tidigare. Nu gäller inte reducerat 

”manskap” med 26 ledamöter, nej, nu är vi tillbaka till att 51 ledamöter tjänstgör. För 

Vänsterpartiet gäller att vi återkommer från ”2 på plats” till ”5 på distans”. 

På gruppmötet gick vi på sedvanligt sätt genom ärendelistan. Vid några punkter stannade vi upp 

och övervägde olika synpunkter för att komma fram till ett ställningstagande. I partiet finns 

utrymme för enskilda ledamöter att komma till egna slutsatser, men vi blir eniga för det mesta. 

Presentationen av kommunens helägda bolag är endast information, inget beslut. Det var 

förresten en motion från Vänsterpartiet som är bakgrunden till att bolagens VD och presidier har 

tillfälle att berätta om bolagen. Tre presenterades tidigare, nu återstår Fastighetsbolaget AB. 

Vänsterpartiet har redan i kommunstyrelsen gjort klart att vi står bakom åtagandet att i samarbete 

med Trafikverket finansiera utbyggnaden av gång- och cykelvägen vid Stenhammarsvägen i 

Brålanda – prislappen blir strax under 5 mkr för kommunen. 

Det föreslås avslag på en motion om att redovisa vilka kostnader i den kommunala verksamheten 

som styrs av lagens föreskrifter och vilka inte. Vi delar uppfattningen att det är rätt att avslå 

motionen, yrkandet förutsätter att det görs på ett sätt som inte kan genomföras i praktiken. Vi kan 

dock se att motionen pekar på att det bör eftersträvas att hänvisning till lagar bör förtydligas i 

beslutsunderlag som förvaltningar sammanställer för sina nämnder. 

Det arbetas med uppdraget ”Hållbar ekonomi – fastigheter för avyttring”. På gruppmötet 

påminde vi varandra om att hålla ett öga på förslag om enskilda objekt som kan komma fram från 

våra förvaltningar. Vänsterpartiet ser till värden som inte endast kan mätas i ekonomiska termer. 

Vänsterpartiets egen motion ”Fortsätt, men gör rätt” föreslås blir avslagen. Våra representanter 

från Kunskapsförbundet kommer från talarstolen föreslå bifall till motionen. 

Kultur- och fritidsnämndens förvaltning schabblade rejält när det köptes in två nya ismaskiner. 

Investeringen kan man ha synpunkter på, det är “stolta” priser på dylika redskap. Det skulle ändå 

ha blivit ett ja till inköp, men förvaltningen skyndade i förväg och lät bli att inhämta ett beslut i 

nämnden. Nu säger fullmäktige ja till inköpet och förmanar samtidigt förvaltningen att beakta 

regelverket i delegeringsordningen. 

Vänsterpartiet efterlyser också besked om hur ett uppdrag verkställs som gavs till 

kommunstyrelseförvaltningen efter bifall till partiets motion. Det handlar om ”lika villkor för 

förtroendevalda i alla partier” – motionen är från 2017, bifall och uppdrag kom redan 2018. Nu 

hör vi att beskedet är på gång, vi får dock avvakta rapporten. 

Denna korta överblick sammanställdes av Lutz Rininsland Lutz.Rininsland@vansterpartiet.se 

efter överläggningar vid gruppmötet i onsdags.  

Närvarande från fullmäktigegruppen var också: James Bucci, Stefan Kärvling, Monica Andersson, 

Eva Lindgren och Gunnel Boman. 


