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Sverigedemokraterna Vänersborg  
Tilläggsförslag till Mål- och resursplan 2021-2023 

 
Driftbudget 2021-2023 
Förslaget utgår från anvisningarna antagna av kommunstyrelsen i februari 2020, med hänsyn 
till den nya skatte/statsbidragsprognosen från oktober 2020, samt justeringar av de finansiella 
kostnaderna utifrån nya prognoser under 2020. 
 
 

 
 

- Barn och utbildningsnämnden tillförs 5 000tkr i ökad ram samt ettårs anslag om 
5 000tkr för att täcka ökande kostnader, med detta beslut blir nämndens förslag på 
Övriga Åtgärder inte aktuella. 

- Ekologiska livsmedel är i snitt ca 30% dyrare är konventionella livsmedel. Vi föreslår 
att fullmäktiges mål om 25% ekologiska livsmedel stryks, och att istället fokuseras på 
närodlat, för miljön och vår landsbygds överlevnad, då sparas en stor summa som kan 
omfördelas till i första hand Barn och Utbildningsnämnden. 

- Samhällsbyggnadsnämnden får ettårs anslag på 2 000 tkr till förebyggande 
trygghetsskapande åtgärder. 

- Kommunfullmäktige reviderar sitt finansiella mål om att Årets investeringar ska max 
motsvara 10% av skatter och generella statsbidrag, till Årets investeringar ska max 
motsvara 20% av skatter och generella statsbidrag. 

Resultatbudget, Mkr
Bokslut 

2019
Budget 
2020

Budget 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Verksamhetens nettodriftskostnader -2190 -2239 -2 319,0 -2 377,0 -2 445,0
Årets pensionskostnader -152 -161 -161,0 -178,0 -172,0
Avskrivningar och nedskrivningar -94 -91 -98,0 -100,0 -103,0

S:a verksamhetens nettokostnader -2436 -2491 -2 578,0 -2 655,0 -2 720,0
Skatteintäkter/gen.statsbidrag 2474 2538 2 634,0 2 688,0 2 751,0
Finansiella intäkter 8 4 4,0 4,0 4,0

Fin. uppräkning av pensionsskuld -4 -6 -3,0 -4,0 -6,0
Övriga finansiella kostnader -5 -13 -8,0 -15,0 -17,0

S:a finansiella kostnader -9 -19 -11,0 -19,0 -23,0
Resultat före extraord. poster 37 31 50,0 17,0 16,0
Extraord. intäkter
Extraord.kostnader

Årets resultat 37 31 50,0 17,0 16,0
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Investeringsbudget 2021-2023 
 
Vägen ut till Vänersnäs är smal och krokig, vi ser ett behov av att bredda vägen så 
gång & cykeltrafikanter kan ta sig ut till Vänersnäs på ett tryggt och trafiksäkert sätt. 

- I samband med att VA Vänersnäs genomförs byggs samtidigt en GC väg ut till 
Vänersnäs.  

- Byggnation av ny sessionssal stryks från investeringsbudget 2021 då driftkostnad inte 
är finansierad. 
 
 
 
 
 
 

För Sverigedemokraterna Vänersborg                                    

Anders Strand 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


