
Inför kommunfullmäktiges möte 2021-02-17 

Åter ett digitalt möte med stöd av Teams. Fortfarande gäller det ändrade regelverket med ett flertal 

begränsningar av tid för anförande och replik m.m. Interpellationer debatteras t ex inte, de 

redovisas endast skriftligt. 

Kallelsen med samtliga underlag finns att ladda ner från kommunens anslagstavla. 

Efter några inledande formella punkter får fullmäktige information om två granskningar av 

revisorerna. Lave Thorell presenterar ”Granskning av hållbarhetsarbetet utifrån Agenda 

2030” och Torsten Gunnarsson ”Granskning av effektivitet och kvalitet inom 

äldreomsorgen”.  

Kommunens pensionspolicy förändras på några punkter, inga skilda åsikter lär komma fram. 

Men Vänsterpartister rycker ju alltid till när ordet ”pension” nämns. Partiet är ju inte med i 

riksdagen när de stora pensionsfrågorna avgörs. Allt sker i pensionsgruppen där sex 

riksdagspartier förhandlar bakom stängda dörrar, Vänsterpartiet och SD hålls utanför alla 

uppgörelser.  

Ett dokument från 2009 fräschas upp på flera punkter men behåller samma rubrik: ”Policy för 

reducering av personal i samband med verksamhetsförändringar”. Förändringar i lagar 

och avtal är bakgrunden. Men visst hajar man till. Är det månne ett tecken på kommunledningens 

avsikt att gå fram med än större besparingar och fortsatta nedskärningar av personalstyrkan i ett 

antal verksamheter? 

Två delårsrapporter från hösten 2020 noteras, den ena från Fyrbodal, den andra från 

Kunskapsförbundet. Förbundsordningen för NÄRF revideras, borgensbeslut för Biogas Brålanda 

måste omformuleras. Fyra ärenden att klubba, mest sannolikt helt utan debatt.  

Vänsterpartiets motion från 2017 ”Lika villkor för förtroendevalda från alla partier” är 

fortfarande inte helt i hamn. Det blev bifall redan 2019, men såväl 2020 i fullmäktige och nu 

senast i kommunstyrelsen underkändes kommunledningens begäran att anse uppdraget 

genomfört. Vi får se vart debatten leder, en debatt där, med stöd av det tillfälliga reglementet, inget 

inlägg får vara längre än tre minuter. Stefan Kärvling, V, lade i kommunstyrelsen följande förslag: 

”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förvaltningen i likhet med andra 

kommuner gör handlingar till kommunstyrelsens AU tillgängliga. I första hand till 

kommunstyrelsens förtroendevalda samt där så är möjligt även till allmänheten.”. 

Det har lämnats in tre nya medborgarförslag: 

● Införande av anropsstyrd trafik med Flexlinje i Vänersborg 

● Om naturstigen på Korseberg (Onsjö) 

● Om serviceutbud vid Holmängens bostadsområden 
 

I det här skedet är det endast frågan om vart förslagen skall skickas för att behandlingen skall ske 

på bästa sätt. 

Till slut ”behandlas” en interpellation av Dan Åberg, M, som ställer frågan till kommunstyrelsens 

ordförande, varför en motion som fick bifall 2018, inte har gett det resultat som motionen 

efterlyste och som fullmäktige ställde sig bakom. 

Efter sammanträdet sammanställer vi anteckningar från debatt och beslut. 

Lutz.Rininsland@vansterpartiet.se  

Anslagstavlan http://www.vanersborg.se/kommun--politik/vanersborgs-kommuns-anslagstavla.html  

  


