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Ärende 3     Mål- och resursplan 2015-2019  Dnr 2014/100 

Under en mycket kort tidsperiod under våren hanteras ett flertal ärenden som berör i 

lika hög grad nämndernas verksamhet som nämndernas ekonomi.  

 Under februari presenterar socialnämndens presidium för budgetberedningen 

sin bild av utfallet från året innan, läget i början av det nyss påbörjade 

verksamhetsåret och en utblick på nästkommande året och åren därefter. 

 Kommunstyrelsen beslutar i början av mars vilken ramsättning som skall gälla 

för det fortsatta arbetet med mål- och resursplanen. 

 Under mars och april hanteras bokslutet – nämnderna avrapporterar 

kortfattade ekonomiska resultat som ingår i sammanfattningen för året och 

som fastställs av kommunfullmäktige. 

 Samtidigt har nämnderna tagit del av och lämnar vidare ”uppåt” 

förvaltningarnas bedömning hur verksamheten kan te sig om den anpassas till 

kommunstyrelsens ramsättning. 

 Parallellt avrapporterar nämnderna med en fyllig dokumentation hur 

verksamheten under det avslutade budgetåret utvecklades, vilka målsättningar 

och vilka förväntade resultat man lyckades uppnå och vilka inte. Vetskap om 

vad som var hindret för att man inte ”nådde ända fram” är en viktig indikator 

för framtida insatser som syftar till att åstadkomma bättre resultat. 

Dagens ärende är den fjärde av nämnda fem etapper: Socialnämnden har att ta 

ställning om man vill ställa sig bakom förvaltningens analys. Finns förutsättningar att 

nästa år ”gå i hamn” med kvalitet i verksamhet, med anpassning till förändrade 

förutsättningar, med en fördelning av resurserna som betyder ”kostnader inom 

ramen”? 

Uttrycket ”socialnämndsparti” brukar användas när nämndens politiker av alla 

kulörer enas om att kräva ”mera resurser” till nödvändiga uppgifter. Samma uttryck 

används inte när alla verkar vara nöjda med tilldelade utrymmen. Det väcker dock 

förvåning när inga avvikande yrkanden framförs, när oppositionen tycks acceptera 

ordförandens inställning. 

För egen del kan jag instämma i bedömningen att förvaltningens förslag för stunden 

tycks vara ett bra försök att komma till rätta med ekvationen. 

”För egen del” betyder att jag inbillar mig att ha en tämligen god översikt över såväl 

socialnämndens specifika behov som behoven hos andra nämnder med annan 

verksamhet i vår kommun. Jag ser att verksamhet som avser utbildning, för vuxna, 

för ungdomar, för barn i år fick ges en särställning. Det är av absolut överordnad 



betydelse att här och nu satsa alla tänkbara tillägg på våra förskolor och skolor. Det 

gäller att hejda den negativa trenden, det gäller att åter bygga upp förtroendet att vi 

kan erbjuda god kvalitet i utbildningen för alla våra ungdomar, det gäller att nå fram 

till att förebygga arbetslöshet och fattigdom i spåren av undermålig förberedelse på 

vuxenlivet. 

Därför kan jag finna mig i att tillstyrka förslaget till mål- och resursplanen 2015 som 

nu överlämnas från socialnämnden till budgetberedningen. Sista ordet är därmed 

inte sagt, kommunfullmäktige kommer i juni och i år även i november att fatta det 

slutliga beslutet. 

MEN JAG SER ANLEDNING ATT TILLFOGA MIN RESERVATION YTTERLIGARE 

ETT OBSERVANDUM. 

Vid socialnämndens första kontakt med budgetberedningen i februari läggs fram en 

väl genomarbetad översikt över läget och kommande behov. Enligt min uppfattning 

sker det tyvärr endast någon enstaka gång att budgetberedningen visar någon som 

helst lyhördhet. 

När socialnämnden nu lämnar tillbaka till budgetberedningen nämndens syn på 

förutsättningarna för verksamheten under 2015 så präglas dokumentet av mycket 

tydliga markeringar om OSÄKERHETER på ett flertal områden. Dessutom 

poängteras upprepade gånger att ”tilldelad ram” kan vara i sin ordning 2015, men att 

behoven av nya resurser för 2016, 2017 och längre fram är så väl beskrivna att ingen 

budgetberedning längre fram kan låtsas vara omedvetna om detta.  

Med andra ord tar socialnämnden 2014 inför budgetåret 2015 ett steg tillbaka till 

förmån för barn- och ungdomsnämndens insatser. Detta sker med förväntan att 

socialnämnden möts av respekt längre fram och tilldelas det som då måste tillfalla 

socialnämnden som budgetförstärkning. 

Avsikten med denna reservation är att markera för budgetberedningen och för 

politiker i ledande befattningar i Vänersborg hur socialnämndens förslag till MRP 

2015 behöver uppfattas: Låt andra komma före oss i år, men hör och förstå vad vi 

säger om de kommande åren. 
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