
Yrkande 
 
Kommunstyrelsen   2013-09-04 
  
Ärende 4 

Återremitterat ärende avseende beslut om  
Mål- och resursplan 2014-2016  (Dnr KS 2013/11) 
 
Bakgrund 
 
Vi hänvisar till vårt yrkande i kommunstyrelsen 2013-05-28 och till reservationen av ledamoten 
Lutz Rininsland som båda återfinns i sammanträdets protokoll. 
 

Vänsterpartiets yrkanden 
 
Från Barn- och ungdomsnämnden fanns ett yrkande med följande lydelse: 
 

Barn- och ungdomsnämnden anhåller om att bli tilldelat ytterligare 20 miljoner kronor i utökad 
rambudget för år 2014 till förskolan, grundskolan och ungdomsverksamheten.  

 
Det har hävdats att beslutsförslaget innebär ett yrkande om endast 12 miljoner eftersom 
kommunledningens förslag till ramsättning hade inneburit ett besparingskrav på 8 miljoner. 
Denna tolkning tillbakavisar Vänsterpartiet med följande delyrkande: 
 
Enligt barn- och ungdomsnämndens beslut 15 april:  
+20 Mkr (i förhållande till budgetanslaget för 2013) 
 

 Förskola: 7 Mkr - ett barn mindre per grupp 

 Väne Ryr (enligt fullmäktigebeslut): 4,8 Mkr 

 Ändrade skolskjutsregler (enligt nämndbeslut): 1,2 Mkr 

 Ungdomsverksamhet: 2 Mkr (ex öka öppethållandet i Ungdomshuset, Schools Out, Lussebandy, Bearfest och 
Sommarscen på Sanden) 

 Grundskolan: 3 Mkr (personal + undervisningsmaterial) 

 En summa går automatiskt till fristående förskolor och skolor: 2Mkr? 
 

[Detta delyrkande avviker från kommunalrådet Lidells yrkande med 21.502 Tkr, eftersom 
besparingskravet om 8.252 Tkr delvis återtas genom att tillföra 6.650 Tkr i det senaste av 
Gunnar Lidells många förslag.] 
 

 

Från kulturnämnden kommer ett enhälligt yrkande:  
 
Kommunfullmäktige befriar kulturnämnden från sparkravet om 471 Tkr. 
Vänsterpartiet yrkar nu i enlighet med nämndens yrkande. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden: 
 
Vänsterpartiet stannar vid fem yrkanden som gäller investeringar:  
 
Vårt första yrkande är att 4 miljoner kronor som föreslås för Ursand skall fördelas lika för 
investeringar på de fyra stora badstränderna i vår kommun, nämligen Gaddesanna, 
Nordkroken, Sikhall och Ursand.  
 



Vårt andra yrkande är att investeringsanslagen för Huvudnäs-Aulan flyttas från 2015 till 2014 
och från 2016 till 2015. 
 
Vårt tredje yrkande gäller exploateringsbudgeten. Vi anser det vara fel att enskilda objekt skjuts 
fram och tillbaka år efter år i våra beslutsunderlag utan motivering. Vi förutsätter att 
kommunen snart kommer fram till ett beslut om Riktlinjer för bostadsförsörjningen och föreslår 
i avvaktan på detta beslut att projektet Mariedal Östra utgår.  
 
Vårt fjärde och femte yrkande gäller prioriteringen i Samhällsbyggnadsnämndens lista 
”Investerings- och exploateringsplan”, Fastighetsenheten, Fritidsfastigheter. Där finns ett anslag 
om 12,0 miljoner kronor per år för vardera 2014, 2015 och 2016. Våra yrkanden gäller Frendevi 
friidrottsanläggningen och konstgräs på grusplanen vid Sörbyvallen i Brålanda. Vi uppfattar att 
det finns stor anledning att dessa två objekt skall ligga så tidigt som möjligt. För Frendevi lär en 
summa om lite över en miljon vara nödvändig att investera. För Brålanda forbollsplanen är 
summan högre men stannar under 3 miljoner kronor. 
 
 
Socialförvaltningen och dess presidium informerade budgetberedningen i februari att 
nämnden borde får ett ökat anslag med 22 miljoner, varav 10 miljoner utgjorde kända 
underskott och underbudgetering på enskilda anslag och 12 miljoner tillkommande 
finansieringsbehov inför 2014 som motiveras av demografiska förändringar och förändrad 
lagstiftning. Istället innebar kommunstyrelsens ramsättningsbeslut att nämnden skulle behöva 
spara in ytterligare 13 miljoner. 
 
Socialnämnden tog ställning till förvaltningens förslag som dels avsåg förändringar för taxor och 
avgifter i syfte att öka intäkter och dels förslag av verksamhetsförändringar i syfte att nedbringa 
utgifterna. I nämndens handlingar finns utförliga konsekvensbeskrivningar som redovisar 
följderna för enskilda beslutsförslag. Av nämndens protokoll framgår vilka beslut som fattades 
och vilka politiker som står bakom enskilda punkter.  
 
Vänsterpartiet yrkar idag följande:  
 
Vi yrkar avslag på fyra föreslagna avgiftshöjningar: 
 

Trygghetslarm   350 Tkr 
Hemsjukvård   200 Tkr 
Färdtjänst    500 Tkr 
Kostavgift    400 Tkr = 1450 Tkr 

 
Vi avvisar förslag till verksamhetsförändringar enligt följande: 
 
 Kastanjevägens psykiatriboende  1300 Tkr 

Korttids LSS   2500 Tkr 
 
Vi vill yrka att följande verksamhetsbehov tillgodoses: 
 
 Torpavägen Träffpunkt (tillkommande) 900 Tkr 
 
 Jobbfrämjande åtgärder för ungdomar 3000 Tkr 
 
 Ombyggt akutboende   150 Tkr 
 LSS Tagelgatan    300 Tkr 
 
 HVB / familjehem   3500 Tkr 
 



Med den informationen vi har erhållit eftersommarpausen kommer vi fram till att vi inte kan 
biträda förslaget att lägga Gläntan i malpåse. Vi avvisar därmed förvaltningens 
besparingsförslag som beräknades motsvara 8100 Tkr.  
 
 
Kommunens ekonomiska situation är allt annat än glasklar. T ex kommer AFA 
Försäkringsstyrelsens sammanträde den 3 september kunna resultera i att Vänersborg återigen 
kan tillgodoräkna sig ett antal miljoner redan 2013. När det gäller 2014 så vet vi inte om 
regeringens budget innehåller någon positiv överraskning för kommunsektorn eller ej, lagom till 
valrörelsen. 
 
Vi välkomnar möjligheten som den nya lagstiftningen kring Resultatutjämningsreserven RUR 
erbjuder. Vi är väl medvetna om innebörden och syftet med föreskrifterna.  
 
Därför är det med viss tveksamhet vi föreslår att våra förslag finansieras genom att vi använder 
oss av medel som ligger i resultatutjämningsreserven. Vi har dock kommit fram till följande 
slutsatser: 
 
Kommunens verksamhet finansieras huvudsakligen genom skatteintäkter och statliga bidrag. 
Skatteintäkter ökar om skattesatsen höjs. Men skatteintäkter ökar också om fler invånare 
förvärvsarbetar och lämnar sitt bidrag till kommunalskatten. Lågkonjunkturer med minskad 
sysselsättning och ökad arbetslöshet är ett gissel. RUR-lagstiftningen avser att möjliggöra att 
överbrygga svackor i konjunkturutvecklingen. Att försvara kommunens verksamhet i ”svåra 
tider” bidrar till att öka förutsättningar för kommunen att lida mindre skada och att återhämta 
sig snabbare.  
 
Med andra ord, förslag som vinner gehör finansieras ur resultatutjämningsreserven år 2014. 
 
 
 
 
Resultatbudget 2014-2016 
 

Resultatbudget, Mkr
 Prel. 

Bokslut 

2012

Justerad 

Budget 

2013

Budget 

2014

Budget 

2015

Budget 

2016

Verksamhetens nettodriftskostnader -1 577,2 -1 681,7 -1 762,0 -1 806,5 -1 860,7

Årets pensionskostnader -125,9 -106,7 -98,5 -105,8 -110,6

Avskrivningar och nedskrivningar -79,2 -75,9 -75,5 -77,2 -79,1

S:a verksamhetens nettokostnader -1 782,3 -1 864,3 -1 936,1 -1 989,5 -2 050,4

Skatteintäkter/gen.statsbidrag 1 828,9 1 879,1 1 915,9 1 959,7 2 019,4

Finansiella intäkter 3,8 1,0 1,0 1,0 1,0

Fin. uppräkning av pensionsskuld -5,0 -3,8 -2,8 -4,0 -4,8

Övriga finansiella kostnader -6,4 -12,0 -10,0 -13,0 -15,0

S:a finansiella kostnader -11,4 -15,8 -12,8 -17,0 -19,8

Resultat före extraord. poster 39,0 0,0 -32,0 -45,9 -49,8

Extraord. intäkter

Extraord.kostnader

Årets resultat 39,0 0,0 -32,0 -45,9 -49,8   
 
 
 



Slutordet: 
 
Vi vill avsluta vårt yrkande med en tanke på utvecklingen framöver.  
 
Vi ser att den ideologiska sprickan fortsätter att växa. Medan fasta anställningar resulterar i att 
gemene man märker att det blir ”mer och mer i plånboken” (även om detta inte gäller generellt), 
så begränsas den offentliga sektorns möjlighet att garantera en godtagbar nivå av 
välfärdstjänster. Vi har för länge sedan kommit till insikt om att denna utveckling blir ohållbar.  
 
Statens generositet mot den enskilde paras med växande snålhet gentemot kommunsektorn. 
Således ”kostar oss” regeringens vägran att indexuppräkna statsbidragen åtskilliga miljoner år 
efter år. Kommunernas möjlighet att höja kommunalskatten för att få öronmärkta inkomster för 
enskilda utgiftsposter på områden skolan, vård och omsorg begränsas. Ju sämre utbudet tillåts 
bli, desto mindre benägenhet kommer att finnas att vilja skattefinansiera den kommunala 
verksamheten. Efterfrågan av individuella och privata alternativ tar över. 2013 finns 
uppenbarligen inte tillräckligt många röster i vårt fullmäktige att sätta stopp till denna 
utveckling men vi sätter vårt hopp till att redan vid nästa års budgetarbete se andra 
förutsättningar, åtminstone när den då nyvalda fullmäktigeförsamlingen lägger sista hand på 
Mål- och resursplanen för 2015. 
 
 
 
 
 
 
   
Lutz Rininsland    
Vänsterpartiet      2013-09-02 


