
Inför kommunfullmäktiges möte 2021-03-17  

Ute i nämnderna pågår arbetet med Mål- och resursplanen 2022-2024. Där prövar förvaltningar och nämndernas 

politiker hur kostnaderna kan pressas ner till den nivå som kommunstyrelsens ramanvisningar föreskriver. 

I februari stannade budgetfrågorna i kommunstyrelsen. Först i juni kommer det på kommunfullmäktiges ärendelista. 

Det är lite annat som kommunstyrelsen förberedde i februari och där beslutsförslagen nu i mars landar i 

kommunfullmäktige. 

Fyra motioner skall besvaras, vidare finns tre rutinärenden och så ”Bostadsförsörjningsplanen för 2021-2025”. 

Först motionerna: 

● ”Systematisk uppföljning av beslut” – Vänsterpartiet föreslog att kommunstyrelsen och nämnderna följer 

socialnämndens förebildliga uppföljning av fattade beslut. Fullmäktige kommer att bifalla förslaget med en 

mindre avvikelse från yrkandet – ordet ”regelbunden” ersätts med ”två gånger om året”. 

● SD hade yrkat ”Krav på läkarintyg för måltidsavvikelser” – nu finns ett större antal underlag som alla går ut på 

samma sak - kommunfullmäktige kommer att avslå motionen. 

● Lutz Rininsland ställde frågan ”Vilken roll har ledamöterna i kommunstyrelsen?”. Nu blir förslaget ”motionen 

förklaras besvarad med hänvisning till ordförandens ansvar för att leda kommunstyrelsens arbete”. I 

tjänsteskrivelsens brödtext finns en intressant öppning: ”Motionen kan säkerligen fungera som ett underlag i 

ordförandens löpande arbete.”  

● Moderaternas motion ”Översyn av dagens internhyra” gick i kommunstyrelsen till omröstning. 

Kommunledningens partier S+C+MP hävdade att ”så sker redan – motionen ska anses besvarad”. Upprepas 

omröstningen i fullmäktige, så får motionen bifall – sex andra partier ville se att motionen fick stöd. 

Tre ärenden som inte borde vålla vare sig strid eller debatt: 

● Kommunens informationssäkerhetspolicy från 2009 ersätts med ”Riktlinje Informationssäkerhet”.  

● Ett livsmedelslager för beredskapssyfte upprättas av samhällsbyggnadsnämnden med ett värde på 1,3 mkr 

● Två separata bolag blir ett – kommunfullmäktige godkänner samgåendet av DTAB och DKAB vilket på ren 

svenska betyder att Dalslands turist och Dalslands kanal gemensamt axlar uppdraget att sköta den fortsatta 

utvecklingen. 

Och så var det ”Bostadsförsörjningsplanen för 2021-2025”. I kommunstyrelsen informerades ingående om planen, det 

ställdes några frågor men någon debatt blev det inte. 

Det finns två infallsvinklar att tränga in i det gedigna underlaget som presenteras av förvaltningen. Boverket bevakar 

att varje kommun en gång under varje mandatperiod fattar beslut om en uppdaterad plan. Och kommunen försöker 

skaffa sig en struktur för allt som hänger ihop med att det blir fler invånare som behöver fler bostäder och en utbyggd 

service.  

Närmare tio år tillbaka hade dåvarande kommunfullmäktige besök från bl a Härryda kommun. Där hade man en strikt 

turordning för sin planering. ”Hur mycket vill vi att kommunen ska växa under den kommande perioden?”  Svaret på 

den frågan bestämde allt annat, härifrån började arbetet med bostadsförsörjningsplanen.  

Hur ser det ut i Vänersborg? Det är svårt att komma ifrån att det är nästan tvärtom. ”Jaha, nu ser vi hur många 

bostäder som byggdes nyligen, byggs nu och kommer att byggas de närmaste åren. Låt oss skriva ner detta i vär 

bostadsförsörjningsplan. Sedan ser vi vidare vad det betyder.” 

Ytterligare en aspekt vi är kritiska till är att skiljelinjen mellan bostadsförsörjningsplanen och socialnämndens 

boendeplan dras så tydligt. Lagstiftningen värnar om utsatta grupper. I nämndens boendeplan berättas om svårigheter 

att tillgodose speciella boendebehov. I grunden gäller för oss alla, för var och en, samma sak: Tillgång till en egen 

bostad är en förutsättning för att få ordning på sitt liv.  

Bostadsförsörjningsplanen noterar på första sidan i en fotnot: ”Mål om bostadsförsörjning till grupper med särskilda 

behov finns i socialnämndens boendeplan.”. Inget mer. Det finns även en rapport som underlag för beslutet – på 30 

sidor. Där avser sex rader ”Hemlöshet” och ytterligare sex rader ”Särskilda boenden”. Det är svårt att komma ifrån 

intrycket att det finns två dokument – ”vi” och ”de” känns det som. 
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