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Huvudförslaget med anvisningar från kommunstyrelsens ordförande förvärrar 
nämndernas underliggande obalanser. Det syns i förslaget hur påfrestande den 
finansiella obalansen upplevs: Här görs tillägg med 600 tkr resp 1100 tkr till barn- 
och utbildningsnämnden och socialnämnden för fortsatt drift av familjecentralen 
Sirius och 1800 tkr till kultur- och fritidsnämnden för fortsatt drift av fritidsgården 
Torpa.

Självfallet ställer Vänsterpartiet sig positivt till dessa tre förslag. Men vi vet också att de tre 
nämnderna beräknar behov utöver ram med ungefär 43, 33 respektive 6 mkr. Ska nämnderna spara 
dessa pengar så finns det inga andra alternativ än att dra ner på personalen. Vänsterpartiet vill till 
varje pris undvika detta.

Påbörjade verksamhetsförändringar i syfte att minska kommunala kostnader kommer inte i tid kunna 
uppvisa tillräckliga resultat. Därutöver ser vi att någon besparing här sannolikt öppnar andra hål där. 
Vänsterpartiet anser också att det är nödvändigt att arbeta mot ett nytt styr- och ledningssystem, men 
inte heller detta ger några resultat på kort sikt. Att pressa nämnderna och förvaltningarna till högre 
tempo i anpassningen till budgetramen är inte görligt. Vi måste räkna med några års negativa resultat 
vid bokslutstillfällen framöver. Det är under dessa år viktigt att prioritera kommunens lagstadgade 
uppgifter.

Till de lagstadgade uppgifterna hör även att tillhandahålla utbildning till våra gymnasieungdomar och 
vuxenstuderande. Vänersborg måste tillsammans med Trollhättan lösa den akuta ekonomiska kris 
som Kunskapsförbundet står inför. Förbundet ska inte behöva lägga ner program därför att 
frigymnasierna dränerar förbundet på pengar.

Intäkterna som skall möjliggöra bibehållen kvalitet i verksamheten behöver förstärkas. Vänsterpartiet 
vill yrka att kommunfullmäktige beslutar om en höjning av den kommunala skattesatsen. Vårt 
yrkande är en höjning med 60 öre, som skulle förstärka intäktssidan med cirka 50 mkr. 

Om detta får bifall av fullmäktige, så vill vi att följande bör gälla vid fördelningen till följande tre 
nämnder: 

Barn- och utbildningsnämnden bör bevaka verksamheten på områden, där en nedskärning skulle föra 
med sig uteblivna förutsättningar för fortsatt rekvisition av riktade statsbidrag.

Socialnämnden bör fortsätta med att se över sin verksamhet i syfte att sänka kostnader. Tillägg bör 
användas där det kan befaras alltför långtgående påverkan och konsekvenser på verksamheterna. 
Vänsterpartiet anser att verksamheten på Fisketorget ska behållas.

Kultur- och fritidsnämnden måste erhålla de medel som krävs dels för att Vänersborg ska kunna få ett 
modernt bibliotek och dels för att fortsätta arbetet med integration. Det är inte stora belopp som 
behövs för kulturlivet i Vänersborg, men utan kultur kan kommunen inte utvecklas.

Vänsterpartiet ser att det trots en skattehöjning kan bli svårt att uppnå en budget i balans, men 
överlåter eventuella behov av att utnyttja RUR-medel till bokslutsarbetet.

Även på investeringssidan vill Vänsterpartiet betona nödvändigheten av att prioritera lagstadgade 
uppgifter. Det innebär t ex att tillhandahålla förskole- och skollokaler till våra barn och ungdomar. En 
ny grundskola vid Holmängen är akut, liksom en ny förskola för kommunens dalslandsdel.

Det kan också vara viktigt att kommunen har en beredskap att investera i Brålanda om det krävs för 
ett tågstopp.

I år tyder allt på att budgetbeslutet fastställs först efter en slutomröstning mellan de två 
”huvudförslagen” när de mindre partiernas förslag redan har avvisats. Vi i Vänsterpartiet ställer oss 
därför frågan om det då är rätt att överge vårt eget förslag och rösta för ett annat upplägg eller om det 
är bättre att stå fast vid våra egna slutsatser och avstå i slutomröstningen…


