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MBL-protokoll 
2020-10-20 

Förhandling enligt MBL § 11 angående Mål och 
resursplan 2021-2023. 

PARTER 

Arbetsgivaren, Vänersborgs kommun, kommunstyrelsen, genom Lena 
Tegenfeldt, Thomas Sannemalm, Ewa Lundqvist och Christina Ekman 15/10 
och 20/10 

Arbetstagarna 2020-10-15: Kommunal genom Theresia Andersson och Stefan 
Hansson , Lärarförbundet genom Annika Nyström-Zaar,, Vision genom Olof 
Borgmalm, Naturvetarna genom Sofia Lindholm, LR genom Henrik Månsby 
Akavia genom Elisabeth Asp, Sveriges arbetsterapeuter genom Maria Nårdal, 
vårdförbundet genom Monica Höglund, SSR genom Petra Johansson, 
Fysioterapeuterna genom Ullrika de Paulis. 

Arbetstagarna 2020-10-20: Kommunal genom Theresia Andersson och 
Stefan Hansson, LR genom Henrik Månsby, Akavia genom Elisabet Asp, 
Vision genom Olof Borgmalm, Naturvetarna genom Sofia Lindholm. 
Sveriges arbetsterapeuter genom Maria Nårdal, Vårdförbundet genom Lisa 
Persson, SSR genom Petra Johansson, Fysioterapeuterna genom Ullrika de 
Paulis, Dik genom Anna Ljungdal, Lärarförbundet genom Karin Einevik. 

§ 1 Parterna kom överens om att arbetsgivaren för protokoll och att detta justeras 
av samtliga personalorganisationer som var närvarande 2020-10-20. 

§ 2 Det antecknades att information i ärendet lämnats 2020-10-15 samt att 
material skickats ut den 2020-10-14. 

§ 3 Lärarförbundet, Kommunal, Vision, Lärarnas Riksförbund, Akavia, Ledarna, 
Vårdförbundet samt SSR framställde synpunkter enligt bilaga till protokollet 

§4 Det konstaterades att Lärarförbundet, Kommunal, Vision, Lärarnas 
Riksförbund, Akavia, Ledarna, Vårdförbundet samt SSR är oeniga med 1,. J L~ 
arbetsgivaren om förslaget till Mål- och resursplan med hänvisning till bilaga l[/t" J__ IJ 
enligt§ 3. ~ ~~ 

i,./11 rc: 



§ 5 Personalorganisationerna konstaterar att de, trots oenighet med förslaget, inte 
kommer att begära central förhandling enligt § 14 MBL. 

§ 6 Förhandlingen förklaras avslutad 2020-10-20 
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Fackförbundens gemensamma ställningstagande 
angående Mål- och resursplan 2021-2023 

I Vänersbor gs konvn un ska det finnas mer jämstä llda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv x x 
Aer barn och unga uppnår bättre skolresu ltat och fullföljer sina studier X 
Enklare och korta re vägar att starta och etab lera företag X 
Vänersborg är en ekologiskt hållbar kommun med minskad klimatpåverkan X X 
Vänersborg s kommun har en god serv ice och hög effektivitet X X 
Sjukfrånvaron bland våra meda rbetare ska minska X X 

X X X X X 
X X X X 
X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 

Vänersborgs kommun har sex inriktningsmål. Vi kan inte se hur nämnderna kan leva upp 
till dessa mål i verksamheterna med det budgetförslag som presenterats. Framförallt ser 
vi att två nämnder, Socialnämnden och Barn och Utbildningsnämnden, saknar nödvän 
diga resurser för att ens kunna bedriva en bra grundverksamhet. 

Fackförbunden delar Socialförvaltningens och Barn- och Utbildningsförvaltningens ana 
lyser och de konsekvensbeskrivningar av åtgärdsprogrammen som presenteras. Beskriv 
ningarna visar mycket utförligt och tydligt vad som blir konsekvenserna av åtgärderna. 

Förbunden framhåller att vi ställer oss positiva till de gedigna genomlysningar och utred 
ningar som har och fortfarande genomförs, med syftet att effektivisera verksamheterna. 
Förbunden kan se, precis som förvaltningarna presenterat, att de åtgärder som pågår måste 
få möjlighet att fortsätta och "landa" innan ytterligare justeringar och effektiviserings 
möjligheter utreds. 

Vi ser att anmälningarna om tillbud samt hot och våld ökat dramatiskt de senaste åren. 
Likaså har sjukskrivningarna ökat i alarmerande takt. Verksamheterna har enorma behov 
av mer personal med rätt utbildning, men med denna budget ser vi risker för att medar 
betarna närmast verksamheterna får betala priset. Arbetsbelastningen kommer att öka vil 
ket medför ökad sjukfrånvaro och/eller ökad sjuknärvaro. Även tillbuden samt hot och 
våld befaras fortsätta öka ännu mer. När anmälningarna om tillbud och hot och våld ökat 
så dramatiskt i skolans värld de senaste åren, hur tror man att man ska kunna vända tren 
den genom att minska resurserna? 

Det yttersta priset tror vi de svagaste i samhället får betala, till exempel de barn som inte 
får den hjälp de ska eller brukare på boende som inte får det stöd de behöver. 



Eftersom den föreslagna budgetramen för 2021 inte är tillräcklig för de stora behov 
kommunen har och att konsekvenserna kan innebära kraftigt försämrad arbets 
miljö ställer sig Kommunal, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Vårdförbun 
det, Vision, Ledarna, SSR och Akavia oeniga till förslaget om budget för 2021. 

Vänersborg den 20 oktober 2020 

Theresia 
Andersson, 
Kommunal 

fun tr~; 
Karin Einevik, 
Lärarförbundet 

Lisa Persson, 
Vårdförbundet 


