Till
Kommunfullmiiktige i
Vilhelmina kommun

Moderaternas remissvar Over Budgetftirslag 2017 -19

Utifren det budgetliige som i dag rider inom kommunen, finns det idag inga extrapengar att
utdka ramarna till de olika nlimnderna. Kommunens tidigare kapital har minskat till 396.570
tkr. Vi kan inte ir fran ir hela tiden minska kommunens egna kapital.
Niimndema har idag i Plan 2017 iiskat pengar som i dagsliiget gdr att det visar sig att
budgeten for ir 2O17 gar minus med,8629 tkr. Det finns inte mycket marginal att uttjka
budgeten i enlighet med iiskandena.

SKL aviserar 10,33 miljoner till Vilhelmina kommun. Dessa pengar kommer i hdstbudgeten
frfln Regeringen. Att i dagslaget anviinda pengar som vi inte har fett och inteckna dessa iir
ofdrsvarligt. Vi kan inte utdka budgeten pi antaganden och l6ften. Vi bijr vara realistiska i var
budget och titta pi vad vi fir fdr intiikter. Diirtill vet vi inte om motsvarande pengar kommer
2018 och 2019.

Vi fir iiven riikna pA en hiigre avgift fdr sjukfranvaron. Uppgiftema ftir sjukfrinvaron i
Kommunen ligger i dagsliiget"
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KS har iiskat 88 969 tkr. Utifran fullmiiktigeberedningen Kultur och fritid, som inte iir klar,
kommer den sannolikt att gdra att det minskar kostnadema fdr KS. Det hnns f,ven andra
prioriteringar som kommunchefen kan g6ra. Diirltir fdreslir vi en minskning till KS med
1,969 tkr.

tk. DZir fdreslir vi en minskning med 3.708 tk. Fdrvaltningschefen
bestamma vilka prioriteringar som skall gdras utifran budgetned-

UBN har iiskat 199 808

fir i uppdrag att sjiilv
dragningama.

SOC har iiskat 200 906 tkr. Diir fcireslir vi en minskning med 2 960 tkr. Fdrvaltningschefen
fir i uppdrag att sjalv bestamma vilka prioriteringar som skall gciras utifrin budgetneddragningen.

MB har ?iskat 1.827 tkr. I detta ska det i si fall rymmas 2016 irs beslut att anstiilla mer
personal.

KS
UBN
soc
MB

87.000
196.100
198.000
1.82'7

tkr
tkr

Detta blir en besparing

pi

tkl
rkr
8.637

tk

i 2017 ir budget.

Utifran namnda besparingar bcir man se civer och effektivisera kommunens verksamheter.

Niir 10,33 miljoner

- fdrhoppningsvis - kommer fr&n Regeringen i hostbudgeten kan vi di se
over budgeten, vad som behciver gdras och ge ett tillskott till verksamhetema, eller avsiitta till
det egna kapitalet f<ir kommande ar.

Utifran Moderaternas remissvar avseende budget fdr 2017 iir budgeten i balans och med ett
dverskott pi 8 tusen kronor.
Utifran Vilhelminas Kommuns budgetliige brir minst lika stora neddragningar g6ras 2018 och
2019.
Moderaterna fdresler d?irfdr att nasta Ftjrtroendemannautredning tidigareliiggs i akt och
mening att titta pi mdjlighetema att minska kostnadema for parti- och mandatstijdet..

Siffrorna som anvants ovan iir hlimtade ur "Budget 2017 sifferdel" vilka vi delgavs
2016-05-09 (och inte ur Budgetfrirslag 2017 - 2Ol9 Remissutgiva 2016-04-05).
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