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Svar på fråga till kommunstyrelsens ordförande från Lutz Rininsland

Senare ja – men varför oktober.

När vi gör en så här stor förändring av vår tidsplan för arbetet med mål-och resursplan så har 
vi diskuterat om vi ska ha beslutet i oktober eller november.

Anledningen till att beslutet blev i oktober är att vi får en kortare budgetprocess med start den 
26 augusti med beslut den 21 oktober i kommunfullmäktige. Den 24 augusti får vi 
förhoppningsvis en ny skatteprognos som förmodligen kan få stora konsekvenser för vår 
kommun. Vid ett beslut i november så blir processen några veckor längre och det blir en 
väldigt kort tid för nämnderna att fatta beslut om verksamhetsplaner och detaljbudget 
dessutom hade vi behövt ett extra kommunstyrelsemöte eftersom skattesatsen behöver 
beslutas av kommunstyrelsen i oktober.

Nämnderna ska lämna sina budgetförslag senast den 30 juni. Samma datum hade gällt även 
om beslutet skulle tas i november.

Vi har flyttat fram datum för nämnderna att fastställa verksamhetsplaner och detaljbudget till 
januari månad istället för december.

Vi upplever nu en tid där vi ställer in en massa möten och evenemang men vi flyttar också 
fram många möten och evenemang tills efter pandemin är avklarad. Det kommer förmodligen 
att innebära att vi får en väldigt tuff höst både för vår personal men också för oss 
förtroendevalda. Då tror jag att det är bra att arbetet med mål- och resursplan avslutas i 
oktober. 

Jag har full respekt för Lutz synpunkter angående höstbudgeten men vi får nästan dagligen 
nya beslut och nya diskussioner om åtgärder med anledning av coronaviruset som har stor 
betydelse för vår kommun. Vi får innerligt hoppas att den tid vi ändå skaffar oss genom att 
flytta fram processen gör att vi ändå får ett betydligt bättre underlag att fatta beslut kring.

Vänersborg dag som ovan

Benny Augustsson

Kommunstyrelsens ordförande


