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Återbetalda försäkringspremier från AFA-försäkring för 2013  
 
Fortfarande letar jag efter en förklaring till varför ärendet hamnade ”under strecket”. 
 
Kommunstyrelsens ärendelista upptar först samtliga frågor där besluten bereds inför kommunfullmäktiges 
sammanträde. Därefter följer under strecket ärenden där besluten tas av kommunstyrelsen och inte behöver 
underställas fullmäktige för ett slutligt avgörande.  
 
Bläddrar man bara ett år tillbaka i protokollen så vill jag peka på hur samma fråga hanterades: 
 
Kommunstyrelsen 2012-10-10 § 211     Dnr 2012/327 ”Budgetering av återbetalda försäkringsmedel”  

 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att 15 Mkr avsätts för att förstärka 2012 års Kommunstyrelsens 
förfogandeanslag. Av dessa avsätts 1 Mkr till att finansiera kostnader under 2012 avseende 
Kunskapsförbundet Väst. Finansiering sker inom ramen för återbetalade försäkringspremier. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Kommunstyrelsen beslutar att en extra pensionsavsättning på 20 Mkr görs 2012.  
Finansiering sker inom ramen för återbetalade försäkringspremier. Kommunstyrelsen ger ekonomikontoret 
i uppdrag att justera budget enligt ovan. 

 
Kommunfullmäktige 2012-10-24 § 114     Dnr 2012/327 ”Budgetering av återbetalda försäkringsmedel” 
 

Kommunfullmäktige beslutar att 15 Mkr avsätts för att förstärka 2012 års Kommunstyrelsens 
förfogandeanslag. Av dessa avsätts 1 Mkr till att finansiera kostnader under 2012 avseende 
Kunskapsförbundet Väst. Finansiering sker inom ramen för återbetalade försäkringspremier. 

 
2012 handlade det således om 35 Mkr, det gällde återbetalda premier för åren 2007 och 2008. 
 
2013 handlar det om cirka 34 Mkr och det gäller återbetalda premier för åren 2005 och 2006. 
 
Tittar man närmare på behandlingen av frågorna så ser man också att kommunstyrelsen 2012 valde att ändra på 
ekonomikontorets förslag som hade tänkt fördela beloppen på annat sätt. 
 
Men ingenstans finns en förklaring till varför det 2012 ankom på kommunfullmäktige att skjuta till pengarna till 
kommunstyrelsens förfogandeanslag medan kommunstyrelsen 2013 väljer att bevilja sig själv en utökning med 
16,9 Mkr. Här hela förslaget som också vann kommunstyrelsens bifall efter omröstningen: 
 
 Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar om nedskrivning av fordran mot AB Vänersborgsbostäder avseende 
Solängen , 17,1 Mkr. 

2. Kommunstyrelsens förfogandeanslag tillförs 19,9 Mkr. 
 
Finansiering sker genom att en intäkt om 34,0 Mkr avseende återbetalda försäkringspremier budgeteras på 
kommunens finansförvaltning. 

 

Jag har full förståelse för att första beslutssatsen hanteras utanför kommunfullmäktiges öppna förhandlingar. 
Vid det här laget borde alla veta vad som är bakgrunden till beslutsförslaget som avser att sätta streck över en 
miss som aldrig behövt hända. 
 
Men varför andra beslutssatsen, varför inte låta kommunfullmäktige ta det formella beslutet? Var tanken 
”kommunfullmäktige gjorde som vi sade 2012”, så vi behöver inte gå en onödig omväg. Eller hur gick samtalet i 
kommunstyrelsens presidium? För protokollet redovisar kort och gott: ”Efter samråd med kommunstyrelsens 
presidium har ekonomikontoret föreslagit hur de tillfälligt återbetalda försäkringsmedlen skulle disponeras.” 
 

När jag inte vet kan jag bara spekulera. Och visst misstänker jag mig vara något på spåret när jag tittar närmare 
på hur mitt eget yrkande behandlades i kommunstyrelsen och när jag försöker komma fram till svaret på frågan 
om kommunfullmäktige kanske skulle ha kommit fram till ett annat beslut. 
 



Mitt yrkande var: 
 
 
 Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar om nedskrivning av fordran mot AB Vänersborgsbostäder avseende 
Solängen , 17,1 Mkr. 

2. Kommunstyrelsens förfogandeanslag tillförs 19,0 Mkr. 
3. 0,9 Mkr ställs till socialnämndens förfogande för att påbörja projekteringen av om- och 

tillbyggnaden av äldreboendet Gläntan. 
 
Finansiering sker genom att en intäkt om 34,0 Mkr avseende återbetalda försäkringspremier budgeteras på 
kommunens finansförvaltning. 

 
Det blev ju faktiskt en ganska lång paus innan kommunstyrelsens beslutsomgång, i alla fall mycket längre än det 
var överenskommit i förväg. Och det var den borgerliga gruppen som drog över tiden. 
 
Den av mig föreslagna tredje punkten rör en fråga som debatterades under flera timmar i kommunfullmäktige. 
Och diskussionen har fortsatt efter kommunfullmäktiges beslut. 
 
I kommunstyrelsen meddelade ledamoten för Kristdemokraterna att hon ej deltog i beslutet som gällde 
ovanstående två förslag. Jag konstaterar att det var i linje med det vi hörde i kommunfullmäktige från 
Kristdemokraterna om Gläntan. 
 
Tänk om beslutet nu inte skulle stannat i kommunstyrelsen, där ordförandens utslagsröst avgjorde ”sju-mot-
sju-läget”. Tänk om beslutet i kommunfullmäktige hade gett utslaget åt fel håll? Med Kristdemokraternas 
ställningstagande ”deltar ej i beslut” skulle tjugosex röster plötsligt varit endast tjugofyra. Sju röster från S, C 
och V i kommunstyrelsen motsvarar tjugotre röster i kommunfullmäktige. Och tjugotre plus tjugofyra är ju bara 
fyrtiosju av femtioen?  
 
Tänk om … Men jag kan ju inte reservera mig till förmån för min misstänksamhet. 
 
Nedläggningen av Gläntan är enligt min uppfattning ett mycket allvarligt misstag, ett beslut som kom vid fel 
tidpunkt och som kommer att vålla stora bekymmer för socialnämndens och socialförvaltningens arbete med 
äldreomsorgen. Med mitt yrkande hade jag velat göra verklighet av den förhoppning som fanns kvar att 
Gläntans nedläggning endast skulle vara mycket tillfällig. Jag ville att vi redan nu skulle inleda det arbete som 
behöver göras för att den om- och tillbyggda enheten Gläntan ska bli klar för inflyttning om ett fåtal år. Det 
skulle kunna ge oss den nödvändiga förstärkningen som behövs för att vi ska kunna leva upp till alla önskemål 
om och behov av särskilda boendeplatser i Vänersborg. Jag hade faktiskt ett tag inbillat mig att få ett enhälligt 
kommunstyrelsebeslut kring mitt tillägg.  
 
Med ovanstående reserverar jag mig till förmån för mitt eget beslutsförslag. 
 
 
 
 
 
 
Lutz Rininsland 
Vänsterpartiet    2013-10-13  


