
Protokollsanteckning  

 

Budgetplaneringen 

 
Budget och MRP för Vänersborgs kommun är de viktigaste styrdokumenten som beslutas av 
kommunfullmäktige. Dessa dokument behöver hänga ihop, allt från de politiska visionerna till 
budgetposten för en enskild kommunal verksamhet. 

Den nuvarande budgetprocessen uppfyller inte detta krav enligt vår mening.  

Tyvärr är det nu en bakvänd process där kommunstyrelsen först fattar beslut om ramar och 
anvisningar till nämnderna. Därefter ska nämnderna besluta om sin MRP (förväntade 
resultat). Efter denna process ska alla partier samtidigt lägga förslag till fullmäktiges beslut 
om MRP. 

Rimligen ska de politiska visionerna och långsiktiga målen vara de första förutsättningarna i 
ett budgetdokument. Därefter ska fullmäktige fastställa de mål (förväntade resultat) som 
respektive nämnd ska arbete med. Det är rimligt att nämnderna har likartade mål och att 
fullmäktige samtidigt fastställer de ekonomiska ramarna till dessa mål (förväntade resultat).  

Efter fullmäktiges beslut om mål och ramar för respektive nämnd är det dags för nämnderna 
att besluta om sin detaljbudget. Där kan man möjligen ta beslut om något eget nämndspecifikt 
mål utöver fullmäktiges beslutade mål. 

Det är givetvis viktigt att alla partier har insyn och tillgång till de förutsättningar som gäller 
för budgetarbetet. Därför är det positivt att alla medverkar i budgetberedningen och att alla får 
information om nämndernas inspel och synpunkter.  
I samband med budgetberedningen anser vi att ett genomarbetat budgetunderlag ska tillställas 
alla partier. Alla nämnders förutsättningar och kommande driftsförändringar ska där 
redovisas. 

Även investeringsplanerna behöver vara tydliga så det framgår hur kommande investeringar 
påverkar kommunen som helhet. Det ska också beräknas vilka kostnadsökningar som blir 
aktuella för varje nämnd. I detta sammanhang ska både ökade hyreskostnader och ökade 
driftskostnader redovisas.  

Nämndernas ramar ska därför redovisas för hela planperioden i fullmäktiges beslut. 

Vi avser inte att nu lägga förslag till anvisningar och ramar till nämnderna. När de styrande 
partierna har lämnat MRP-förslaget till kommunstyrelsen kommer vi att lämna ett komplett 
förslag till budget och MRP. 
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