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Socialdemokraternas reservation med eget förslag till budget 2022, samt 
investeringsbudget 2022 - 2026 

Socialdemokratiska kommunala gruppen i Mellerud överlämnar vår samlade budgetreservation för 
2022, med begäran om att varje yrkande ska behandlas var för sig. Vi bilägger föreslagna att-satser i 
separat handling för att tydliggöra våra respektive yrkanden. 

 

Budgeten allmänt 

Vi bekymrar oss över den borgerliga majoritetens envishet när det gäller att hålla fast vid en gammal 
tradition som rör tidplan för budgetens beredning och beslut i kommunfullmäktige. Trots att vår KSO 
svarat JA på en enkel fråga i ämnet, har förändringen uteblivit. Under de tre år budget beslutats i juni 
månad har mer än 20 miljoner kronor i generella statsbidrag inte kommit med i den av 
tjänstepersoner beredda budgeten, utan hanterats av politiken i form av tilläggsbudget i efterhand. 
Detta är en brist som påverkar hela budgetprocessen negativt och vi Socialdemokrater lämnar detta 
år ett särskilt initiativärende till kommunstyrelsen, där vi föreslår en kompromiss för att få en bättre 
beredning inför budget 2022.  

Vi Socialdemokrater har försökt att påverka vilka delar en budget för Melleruds kommuns bästa bör 
ta upp till politisk beredning och beslut. Vi gläder oss över att ha fått gehör för en djupare och mer 
offensiv hantering av befolkningsfrågan som vi menar kommer att gynna kommunens framtida 
utveckling. Vi anser dock att det finns ytterligare områden som är av stor vikt för kommunens 
utveckling där kommunens planer under den kommande budgetperioden bör göras tydliga för 
kommuninvånarna, hur vill den politiska majoriteten hantera Arbetsmarknad, Arbetslöshet, 
Sysselsättning, Företagsamhet, Föreningsverksamhet, Bostadsmarknaden, Kommunikationer, Miljö 
och Klimat.  

Att inte lyfta dessa områden och möjliggöra politisk debatt kring lämpliga satsningar, besparingar 
anser vi Socialdemokrater vara en fara för den kommunala demokratin och vårt självstyre. 
Medborgarna bör kunna läsa av vilka olika viljeyttringar som finns inom dessa väsentliga områden. 

 

Budget och utfall under mandatperioden 

Vi Socialdemokrater konstaterar att flera av de ansatser som togs fram under 2015 - 2018 för att 
modernisera och utveckla Melleruds kommun nu har baxats tillbaka. De investeringar som 
planerades under förra mandatperioden har med möda delvis genomförts och inga nya viktiga 
initiativ till investeringar har tagits.  

 

 

 



 

Utgångspunkter 

Under 2015 - 2018 prioriterade den socialdemokratiskt ledda kommunen arbetet med säkerhet, 
kommunikation, utredning och planer, personal och arbetsmiljö, arbetsmarknad, vuxenutbildning,  

Vi gick från en organisation där tex en chef tidigare haft ansvar för Arbetsmarknadsenheten, IT 
avdelningen och HR avdelningen till att avsätta resurser för att ha en chef för varje enhet och därmed 
påbörja ett stort arbete för att med stöd av regeringens riktade medel lyfta upp kommunens 
verksamhet, kort sagt är kommunen mycket långt ifrån att efterleva sitt mål om att vara i framkant 
på dessa och ovan nämnda områden. 

Det borgerliga resultatet   

Melleruds kommuns driftsbudget ligger i absoluta bottenskiktet i landet när det gäller hur mycket 
kommunen satsar på varje barn i skolan och vi konstaterar att viljan att gå vidare och utveckla 
kommunens skolor och förskolor i stort har avstannat under den borgerliga mandatperioden och 
förslaget 2022 handlar till och med om att avveckla verksamhet som det fortfarande finns stort 
behov av att utveckla.  

För Socialförvaltningen har majoriteten minskat ned kraftigt i nettokostnadsramen, med nuvarande 
förslag för 2022, budgeteras kostnaderna att endast att öka med 16 miljoner kronor för hela 
perioden 2019 - 2022, med främsta argument att Socialförvaltningen i Mellerud är för dyr och 
behöver sparas på än mer.  

Vi Socialdemokrater konstaterar att den borgerliga majoritetens ekonomiska och organisatoriska 
planer kastar ut hela kommunens ansvar för kommuninnevånarnas vård, skola och omsorg i en 
riktning där man kan sätta stora frågetecken till kommunens förmåga att efterleva lagar och klara 
vårt åtagande på ett socialt hållbart sätt. Det är ledsamt att behöva konstatera att en erkänt fin 
äldreomsorgsverksamhet i vår kommun utsätts för påfrestningar som nuvarande riktning och budget 
inte kommer att kunna lösa.  

Byggnation och egna lokaler 

Målet är att Melleruds kommun skall växa och kunna bli upp till 11 000 invånare trots detta har inte 
ett uppdaterat Bostadsförsörjningsprogram redovisats under hela mandatperioden, någon 
målsättning om hur många hyreslägenheter som skall byggas årligen saknas, detta bör vara 
prioriterat området inom den nya Tillväxtenheten. 

Arbetet med att använda kommunens egna lokaler så kostnadseffektivt som möjligt bör prioriteras 
upp, det är stora förändringar i verksamheter och behov, Familjecentral och Föreningarnas hus kan 
nämnas och det bör avsättas tid och organiseras för att få en aktiv intern samverkan mellan 
förvaltningarna på plats. 

Den socialdemokratiska vägen 

Det är så pass illa att vi Socialdemokrater inte kan föreslå förändringar som under en kort 
budgetperiod kommer att kunna lösa de problem som nu förvärras. Våra förslag ändrar dock 
riktningen och i takt med att kommunens intäkter medger är det vår bestämda uppfattning att 
Melleruds kommun behöver satsa på att långsiktigt säkra driftsbudgetar på en konkurrenskraftig nivå 
inom KUNs och SNs verksamhetsområde. Det är vår bestämda uppfattning är att dessa båda 
nämnders verksamhetsområden är kommunens kärnverksamhet och det huvuduppdrag som 
medborgarna vill att vi ska prioritera och ge de bästa förutsättningarna. 



 

Att våga satsa 

Avslutningsvis tvingas vi konstatera att Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet är de 
enda politiska partierna i Melleruds kommun som under oroliga tider anser att kommunens ekonomi 
är relativt god och att satsningar på välfärden därför går att genomföra. Den borgerliga majoriteten 
och SD har i stället valt att prioritera att stärka kommunens soliditet ytterligare, mitt under en kris 
dessutom.  

Olika syn på ekonomi som ett medel 

Med Socialdemokraterna vid makten under förra mandatperioden ökade kommunens eget kapital 
och vår resultatutjämningsreserv till nivåer som betraktas som medelgod i jämförelse med alla 
landets kommuner. En position Melleruds kommun inte har haft på mycket länge och som borde ge 
oss handlingskraft och möjligheter. 

Tyvärr har den borgerliga majoriteten valt att gå ut med budskap som pekar i riktningen att allt 
kommer att bli värre om några år så vi behöver spara än mer och börja direkt. Den borgerliga makten 
i Melleruds kommun används för att trycka tillbaka välfärdens verksamheter och i stället spara så 
mycket att resultatet med nuvarande budgetförslag 2022, kommer att bli en ytterligare ökning av 
kommunens eget kapital med drygt 60 miljoner kronor under perioden 2019 - 2022. Vi 
Socialdemokrater anser att en del av denna ytterligare samling av eget kapital i vår kommun skulle ha 
använts för att stärka vår skola, vår äldreomsorg och de verkliga behov av socialt stöd som finns i vår 
kommun.  

 

Budgetutrymmet 2022 

Vi Socialdemokrater stöder det gällande finansiella beslutet om att ett överskottsmål med 2 % per år 
ska gälla för att vi ska följa inriktningen om god ekonomisk hushållning. Det borgerliga förslaget att 
höja nivån när ytterligare inkomster når vår kommun som nu föreslås till 2,5 % är vi klar motståndare 
till och kommer att reservera oss emot, av orsaker som vi redan redogjort för.  

Tydlig linje i två faser inför beslut 2022 

Med föreliggande prognos (29/4) konstaterar vi att utrymmet inför preliminära beslut i juni är ett 
överskott om 3,2 %, varav vi föreslår att 7,5 miljoner kronor ytterligare, utöver tjänstepersoners 
förslag (20/4), läggs ut som en första fas för en ny socialdemokratisk inriktning 2022. Efter att 
regeringens höstbudget kan räknas in kommer dessa belopp eventuellt att kunna justeras i en fas 2, 
inför vårt slutliga budgetförslag som kan antas av KF i november månad. Vi menar att kommunens 
intäkter, när de än kan räknas in inför ett kommande budgetår på detta sätt används sammanhållet 
på långsiktiga satsningar som steg för steg kommer att kunna göra märkbar skillnad för medborgarna 
i Melleruds kommun. 

 

Driftsbudgeten 2022 

Kommunstyrelsen 

Socialdemokraterna är positiv till ett förfogandeanslag med de syften och belopp som föreslås för 
2022. Vi är angelägna att få framföra behovet av en ökad kommunal satsning, med stöd av de delar 
som staten bidrar med, för att få att på lång sikt få ned arbetslösheten i Melleruds kommun på en 
nivå som motsvarar ett genomsnitt för riket. Kommunstyrelsen bör lyfta frågan och bygga 



 

förutsättningar både för daglig sysselsättning och åtgärder som på sikt leder till möjlig egen 
försörjning. Kommunstyrelsen bör med anledning av Covid-19 och dess effekter särskilt 
uppmärksamma vilka åtgärder som krävs både på kortare och längre sikt, oberoende av vad området 
är placerat organisatoriskt inom kommunen. 

Arbetsgivaransvaret 

Som arbetsgivare för kommunens största arbetsplats bör resurser avsättas för att implementera det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på främst socialförvaltningens alla enheter i samverkan med 
de fackliga organisationerna så att kommunen efterlever gällande arbetsmiljölagstiftning, samt har 
medel att åtgärda de brister som noterats. Nya mål för arbetsmiljöarbetet har föreslagits av 
tjänstepersoner, med en önskan om politisk beredning. Vi socialdemokrater har föreslagit 
Arbetsmiljömål för Mellerud den goda arbetsplatsen som vi formulerat i samverkan med våra fackliga 
organisationer. De övergripande arbetsmiljömålen formulerar vi enligt följande 

”Melleruds kommuns anställda upplever sig ha kompetenta chefer och ledare och en god 
arbetsmiljö, med arbetstider och arbetsbelastning som inte utsätter medarbetare för risk för 
ohälsa” 

För att uppnå detta säkerställs att chefer och ledare i Melleruds kommun har den kompetens, 
resurser och befogenheter som krävs för att skapa och vidmakthålla en god arbetsmiljö via ett väl 
fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete som minst efterlever lagstiftning och kollektivavtal. 

För att uppnå detta säkerställs att alla anställda i Melleruds kommun får den introduktion och 
utbildning för sina arbetsuppgifter som de behöver för att kunna arbeta säkert.” 

Dessa mål är bedömda som SMARTA av HR chefen och enkelt kan mätas via enkäter. Vi ser fram 
emot fortsatt politisk beredning och verktyg och resurser för det övergripande och strategiska 
arbetet med att säkerställa SAM och uppnå arbetsmiljömålen bör öronmärkas i driftsbudget.  

Som arbetsgivare för kommunens största arbetsplats bör strategisk och långsiktig 
kompetensförsörjning säkras, rekryteringsplaner för olika yrkesområden, övergripande gemensam 
introduktion, fortbildning, kurs och yrkesutbildning, lönebildning mm i en mycket konkurrensutsatt 
verksamhet och resurser för detta avsättas och öronmärkas i driftsbudget, som vi även lämnat in 
motion för. 

Socialdemokratiska yrkanden 

Vi Socialdemokrater anser att resurser måste avsättas för övergripande arbete med uppföljning, 
utveckling och chefstöd för säkerställande av en god arbetsmiljö  

• 90 000kr tillförs HR som en ramökning för inköp av verktyg för kartläggning och analys av hur 
arbetsmiljön upplevs, medarbetar och ledarundersökningar i stort samt pulsmätningar. 

• 50 000kr tillförs HR för utformande av policy för ”Det goda ledarskapet i Melleruds kommun” 
samt utbildningsprogram för att uppnå detta via övergripande utbildningsplan för ledare 
2022 - 2026 

• 2-årig försöksverksamhet med budgeterad anställningsnivå som täcker det beräknade 
behovet av vikarier för sjuksköterskor i Hemsjukvården. Detta försök planeras, genomförs 
och utvärderas i samverkan med Vårdförbundet och HR. Försöket beräknas vara 
kostnadsneutralt. 

 



 

Kultur- och utbildningsnämnden 

IKE ersättningar 

De senaste årens felbudgeteringar som orsakas av olika ungdomars fria val av gymnasieutbildningar 
måste rättas till. Det är inte försvarbart och i kommande prognoser både under 2021 och 2022 måste 
denna budgetpost ha ett särskilt fokus och kunna justeras under pågående verksamhet om 
utvecklingen av våra ungdomars gymnasieval förändras ytterligare. 

Åsens skola 

För andra året i rad redovisar förslaget till budget ifrån tjänstepersoner att fortsatt drift av Åsens 
skola skulle vara både en ekonomisk och pedagogisk belastning för Melleruds kommun. Tvärtom 
menar vi socialdemokrater att Åsens skola är en nödvändig satsning som ger särskilda möjligheter till 
studiero och är ett utmärkt val för föräldrar som vill att deras barn ska få växa upp på en mindre ort. 
Vi Socialdemokrater vänder oss bestämt emot ett förslag om nedläggning och vill i stället att skolan i 
Åsen ska ingå i en plan för utveckling av hela Åsensbruk med omnejd som vi lämnat in en motion för. 

Dessutom tvingas vi tyvärr konstatera att de beräkningsunderlag som lämnats med budgetförslaget 
(20/4) inte belyser de verkliga konsekvenser, varken med siffror eller ord, som ett politiskt beslut om 
nedläggning skulle innebära. På begäran kan vi presentera en särskild handling i ärendet. (Bilaga hos 
vår gruppledare) 

Grundskolan 

Det är ett nationellt mål att alla barn i slutet av årskurs 1 skall kunna, läsa, skriva och räkna, den så 
kallade Läsa, skriva, räkna garantin. Regeringen avsätter riktade medel för att skolorna skall leva upp 
till detta mål. Ingen av skolorna i Melleruds kommun lever upp till detta mål, och rektorerna har 
påtalat att budget inte räcker till för att anställa bara behöriga lärare, att det är problem med 
vikarieanskaffningen och att om det kommer elever med särskilda behov räcker inte budget till för 
att eleverna skall få det stöd de har rätt att få.  

Självklart är det så att om en skola får flera stycken elever med särskilda behov så går den skolan 
minus medan den skola som inte får barn med särskilda behov klarar att hålla budget – detta så 
länge vi budgeterar med en fast penningsumma per elev som enda budget för en skola. Vi 
socialdemokrater föreslår att i väntan på en annan lösning för beräkning av elevpengens storlek förs 
alla kostnader för elevers särskilda behov till förvaltningschefens budget.  

Kommunens viktigaste uppgift är att alla grundskoleelever skall bli behöriga till gymnasiestudier. 20% 
av eleverna på Rådaskolan var inte behöriga 2019, vilket är sämre än snittet för riket där 16%, inte 
klarar behörigheten. Mellerud unga behöver bättre och kommunen måste budgetera för behöriga 
lärare och utöka insatserna för att säkra tillgången till behöriga lärare. 

Budgetförslaget från förvaltningen om besparingar inom grundskolan (- 600`) och AME (-500`) som 
innebär kostymanpassning med anledning av minskade volymer i verksamheten ställer vi oss 
självklart bakom. 

 

Socialdemokratiska yrkanden 

Vi Socialdemokrater anser att det är dags att ta nästa steg i skolans och förskolans långsiktiga 
utveckling. 



 

Vi Socialdemokrater föreslår att följande medel tillförs KUN i en fas 1 under beslut i KF juni 2021 
enligt följande: 

 

• 1 miljon kr tillförs KUNs budget i form av utökad ram, med främsta syfte att användas för 
individuellt inriktad fortbildning för lärare i grundskolans första två årskurser och 
förskollärare i främst ämnena svenska, matematik, ämneskunskap och metodik. Det kan 
handla om studiematerial, kursavgifter osv.  till enskilda lärare i fortbildning. Den särskilda 
satsningen ska också användas för att med några obehöriga lärare som exempel, genomföra 
en utvecklingsväg som leder till behörighet och fast anställning. Satsningen kräver en 
kartläggning som visar samtliga lärares situation för att nå behörighet och/eller relevant 
fortbildning. 

• 2,4 miljoner kr tillförs föreslagen ram för KUNs budget så att Åsens skola blir kvar och under 
2022 tas i stället en utvecklingsplan för skolan fram inom ramen för en föreslagen 
utvecklingsplan för hela Åsensbruk med omnejd. 

• 600 000 kr tillförs KUNs budget i form av utökad ram med syfte att utreda möjligheten och 
påbörja försök att iscensätta ett centrum för sysselsättning i Melleruds kommun för de som 
inte får sådan enligt LSS eller kan delta i någon form av arbetsmarknadsåtgärd. (Denna punkt 
bör samordnas med en önskad diskussion om etablering genom KS) 

 

Socialnämnden 

Allmänt 

Att kommunens största förvaltning under lång tid saknar förvaltningsekonom är absolut inte 
godtagbart och i fortsättningen behövs någon form av backup ifall vi återigen drabbas av 
personalomsättning. Att nämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag att besluta om förvaltningens 
förutsättningar kräver kontinuerliga, kvalitetssäkrade rapporter och prognoser kring både 
verksamhet och ekonomi. 

   

Familjehemsplaceringar, andra former av placeringar 

Vi Socialdemokrater anser att kommunen långsiktigt behöver lösa de årligen återkommande 
problemen med felbudgeteringar för olika former av placeringar inom socialtjänsten. Varje budget 
innehåller förhoppningar om kostnadssänkningar för att avveckla eller konvertera olika former av 
placeringar, vilka ännu inte besannats i verkligheten. Däremot budgeteras inga kostnader för behov 
av nya placeringar, vilket hittills visat sig vara helt orealistiskt och leder till nya underskott. Någon 
åtgärdsplan för hur fler familjehem skall skapas har inte heller presenterats. 

Ekonomiskt bistånd 

Vi Socialdemokrater anser att målsättningar om minskat behov av bistånd också måste budgeteras, 
inte bara med förhoppningar om möjliga åtgärder för egen försörjning, utan även tydlig 
aktivitetsbeskrivning med ett förväntat resultat. Dock saknas även här en post för beräknat inflöde 
under året. 

 

 



 

 

Ledning och styrning 

Melleruds kommun har aldrig haft svårigheter att få kompetenta sökande till chefstjänster inom 
socialförvaltningen, däremot har kommunen inte haft en verksamhet eller anställningsvillkor som 
varit attraktiv nog att behålla dem. Stora brister i arbetsmiljöarbetet och en administrativ enhet som 
inte upplevs som ett stöd av cheferna kräver en chef på plats som skapar arbetsro, som leder och 
fördelar arbetet i vardagen, säkrar att personalens heltidsresa,  genomförs med attraktiva 
arbetsscheman, säkrar rekrytering av kompetent personal och bygger upp den attraktiva arbetsplats 
som är målet för socialförvaltningen.  

Den gemensamma styr- och ledningsfunktion med Bengtsfors kommun som majoriteten driver 
igenom för att sänka kostnaderna, innebär i praktiken en halvering av chefernas tid på plats. Vi 
behöver inga organisatoriska experiment, utan i grunden ta tag i och åtgärda det problem med 
arbetsgivaransvaret och det politiska ansvaret som det nuvarande borgerliga styret har stora 
problem med. 

Personalsituation utan konsulter 

Vi Socialdemokrater delar helt de borgerligas ambition om att avveckla alla dyra konsulter, men 
budgetförslaget från förvaltningen saknar helt beskrivningar av hur målet om att vara en attraktiv 
arbetsgivare skall uppnås. Enbart förhoppningar förbättrar inte personalomsättningen som bekant. 
Att ha erfaren personal som trivs, påverkar också hur besluten kring behov av socialt stöd för 
medborgarna tas och därmed är insatser på detta område långsiktiga investeringar för att uppnå 
lägre kostnader i framtiden. 

Stöd och Service 

Personalsituationen inom LSS har varit mycket bekymmersam under senaste åren. Efter införandet 
av årsarbetstid och neddragning med 10 tjänster har personalen under lång tid signalerat en ohållbar 
situation med underbemanning, vikarier som inte har rätt kompetens och arbetsscheman som är så 
dåliga att vi möjligen kan konkurrera om titeln sämsta arbetsgivare.  

Äldreomsorgen 

När hela landet under 2020 fokuserat på de problem som blottats kring främst bristande 
hygienrutiner delar av personalens kompetens, brist på skyddsutrustning och annat som Covid-19 
krisen förde med sig, så konstaterar vi att Melleruds kommun haft ganska bra nivå och tidigare nöjda 
brukare i olika undersökningar. Dock finns väldigt många timanställda som det arbetas med inom 
ramen för den beslutade heltidsresan.  

Inför 2021 och 2022 får vi till vår förvåning höra att den borgerliga majoriteten och tjänstepersoner 
anser att den fina verksamheten jämfört med andra kommuner är för dyr och besparingar vidtar. 
Som idédokument och ledstjärna för besparingar används ett fem år gammalt dokument kallat 
”Effektivare äldreomsorg”, som sakta men säkert implementerats ifrån kommunledningen.   

Detta genomförs mitt under en pandemikris när hela landets politiker och profession talar om stora 
behov av upprustning och att en yrkestitel inom all äldreomsorg likt den inom barnomsorgen ska 
läggas fast.  

Vi Socialdemokrater anser att hela äldreomsorgen i Melleruds kommun har ett bättre utgångsläge än 
många andra jämförbara kommuner, men att utvecklingsarbete framför allt inom 



 

personalförsörjning, bemanning och långsiktigt hållbar schemaläggning är viktiga frågor även för oss 
att ta tag i. Vi är helt emot alla experiment med så kallade ”Hälsoscheman” med sönderdelade 
arbetspass, och oräkneliga andra försämringar för våra anställda.  

De besparingar som en borgerlig majoritet redan påbörjat 2021 och som föreslås fortsätta under 
2022, kommer att försämra Melleruds position avsevärt när det gäller att klara den framtida 
personalförsörjningen i konkurrens med kommuner inom pendlingsavstånd. I takt med att 
Undersköterskan blir en skyddad yrkestitel kommer konkurrensen om bra arbetsvillkor att öka 
ytterligare. Att anpassa vår nivå till den som råder i Bengtsfors, som kommer att ske med gemensam 
styrning och ledning mellan kommunerna kommer att försämra Melleruds situation och läge 
ytterligare. 

Förvaltningens budgetförslag räcker till en måttlig lönehöjning för alla anställda, en bit under det 
märke som fastställts för svensk arbetsmarknad med kollektivavtal 2022. Eftersom personalen är den 
särklassigt största utgiftsposten kommer flera ur personalen att drabbas om budgetförslaget röstas 
igenom av den borgerliga majoriteten och SD.  

Socialdemokratiska yrkanden 

Vi Socialdemokrater ser att det tillgängliga utrymmet för 2022 inte räcker till att förändra och lösa 
alla de problem som behöver lösas inom Socialförvaltningen i Melleruds kommun. Vi lägger förslag 
som i alla fall påbörjar en förändrad riktning redan i fas 1 inför ett preliminärt beslut i juni och hoppas 
kunna öka anslagen efter regeringens höstbudget om kommunens inkomster iså fall ökar i en fas 2 
under november månad 2021. 

Vi Socialdemokrater föreslår att följande medel tillförs Socialnämnden i en fas 1 under beslut i KF juni 
2021 enligt följande: 

• 500 000 kr utöver föreslagen ram, med främsta syfte att genomföra förbättringar av det 
sociala innehållet för brukarna inom äldreomsorgen. Särskilt ensamhetsproblematik ska 
beaktas. 

• 1 500 000 kr utöver föreslagen ram, med främsta syfte att förbättra bemanningsläget och på 
fullt allvar ta itu med den beslutade heltidsresan inom sektor stöd och service 

• 1 500 000 kr utöver föreslagen ram, med främsta syfte att uppnå en balans mellan behov och 
möjligt utbud av placeringar i familjehem, med långsiktig målsättning att ut, inflöde och 
tillgång till familjehem konsultbaserade, respektive arvoderade ska kunna uppnå 
budgetdisciplin. 

 

 

INVESTERINGSBUDGET 2022 – 2226 

Vi Socialdemokrater konstaterar att föreliggande förslag inte följer det regelverk kring Melleruds 
kommuns investeringar, som fastställts av kommunfullmäktige. Med tanke på borgerliga ambitioner 
kring återhållsamhet kring driftmedel för Melleruds kommun bör vi vara minst lika aktsamma med 
medel kring investeringar och ökningar av låneskulden. 

Vi Socialdemokrater anser att avvikelser kring regelverket ska kunna förekomma när särskilda skäl 
uppkommer, men vi ser inga sådana för 2022 och 2023. Tvärtom anser vi fortfarande att 
investeringstakten måste anpassas till de driftresurser som är inblandade, främst inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 



 

 

Principer för prioritering 

Skattefinansierade investeringar 

Under planperioden märks tydligt återkommande förslag till poster för investeringar som berör 
främst reparation och underhåll av kommunen ägda objekt. Utifrån en rimlighetsbedömning delar vi 
Socialdemokrater behovet av att dessa investeringar som får karaktären av förbättring, 
modernisering genomförs. 

Under perioden märks några nyinvesteringar som vi Socialdemokrater känner oss tveksamma till, 
framför allt eftersom det ligger förslag om att ytterligare öka vår låneram.  

Att köpa in mark och fastigheter för 15 miljoner under perioden kan säkert diskuteras mera. 

 

Socialdemokratiska yrkanden 

Efter de senaste årens viktiga investeringar där det rått politisk enighet menar vi att det kan vara 
dags att stanna upp och reflektera lite och verkligen utreda det samlade värdet av en samlad 
långsiktigt hållbar lösning för förskoleverksamheten i centrala Mellerud. Vad är den mest attraktiva 
lösningens som får barnfamiljer att välja Mellerud? Hur lever vi upp till och gestaltar den beslutade 
visionen för Melleruds kommun.        

 

Förslag om återremiss 

• Socialdemokraterna yrkar att förslaget om investeringar återremitteras och arbetas om så att 
den föreslagna ökningen av låneram om 5 miljoner kan utgå. 

• Socialdemokraterna föreslår återremiss på förslaget om årligt inköp av mark och fastigheter 
med syfte att återkomma med en redovisning som anger syfte och behov. 

• Socialdemokraterna yrkar att förslaget om övervakningskameror som tagits fram av Kultur- 
och utbildningsnämnden återremitteras till kommunstyrelsen med uppgift att ta fram 
driftskostnaderna för en sådan investering. 

Förslag om särskild utredning 

• Socialdemokraterna yrkar att KS tillsätter en utredning som under 2022 återkommer med ett 
väl utrett förslag om långsiktig förskolelösning i Mellerud 


