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Inledning
I dagsliiget {?ireligger en oslikerhet om regeringens hdsproposition, och fiirslag om fiint?irkning till
kommunema och viilfiirdan, kommer att godk2innas i riksdagen. Fdrslaget intogs ej i virpropositionen, men beriiknades till 10,33 mkr fiir Vilhelmina kommun. Politiskt Altemativ (PA) inriiknar
dessa i en kommunbudget med utdkade ramar vilka Zindi inte nir verksamhetemas behov pi linga
vigar, men riicker till tilliiggsiiskanden om 2 fitkr till Utbildningsniimnden respektive 7,3 mla till
Socialniimnden. Om viill?irdsmiljonema faller bort i riksdagen, mot fiirmodan, 2ir PA iippna f<ir
ftirutsiithingsltisa diskussioner om altemativ finansiering fiir ramut6kningama.
Ytterligare Atgiirder fiir att stiitka budgeten och mdjliggiira en utdkning av ralnama, iir att revidera
pensionskostnader for 2017 da 2016 6rs kostnader ser ut att minska 3,5 mkr mot plan och budget.
Parallellt biir kommunen dvervbga en fullstiindig l6sen av pensionriitter (vilka delvis l6stes genom
fiirsiikringsldsning december 2015 om 20 mkr). En firllstiindig l6sen bed6mer PA ge en ytterligare
koshadsminskning kring 5 mkr per ir. Os?ikerheten undannijs liitt dA f<irslaget iir under beredning,
dt PA motionerat i frigan och diirfiir kan konkretiseras precist inf<ir budgetbehandling. PA bedtimer
surffnerat att det kan handla om v?ilbehiivliea 7-8 mkr i uttikad mareinal.

DelA
Strategiplan - fyra punkter
1. Ekonomistyrning

-

ftr

att lyfta framtiden

en transparant och mer fiirutsiigbar kommunekonomi

Under ling tid iterkommer bristande ekonomisk kontroll i kommunekonomin som ett orosmoment
ftir beslutsfattare. Prognoser fiir bide intiikter och utgifter, sett till delersrapportema, awiker ofta
fr6n irsredovisningen. Det finns fortfarande skiil att genomlysa ekonomistyrningen, kontroll och
uppftiljning, genom en djuplodande extem systerffevision. Besparingar vid ekonomienheten iir
inget PA tror pi. En controllerfunktion har PA rekommenderat under flera 6r. Fiirslaget att i nuldget
spara 88 tkr pd ldnekostnader inom elanomienheten fi)rkastar ddrfi)r PA helt.

2. Projektskapande

-

externa medel

till utveckling

och kompetenshiijning

I tider av knappa resurser och negativ befollningsutveckling, iir extema projektrnedel en absolut
nddviindighet att nyttja. En ny programperiod b6{ar ftir landsbygdsutveckling och en rad statliga
projektmedel och stimulansmedel finns i ovigl. En spetskompetens inom projefuledning ser PA
som ytterst viktigt att til{iira utvechlingsenheten Jdr att samordna hommunens projekt och
'fitersiikningar, samt att initiera och driva projekt, och vara medborgare/ I?ireningar/fiiretag behjnlplig,
en form av supportfunktion.
Uisningan kan generera mlngfalt tillbaka kommunekonomiskt. PA prioriterar detta framltir en
kommunikatiirs$iinst, vilken Iiirvaltningen inte har preciserat behovet av, men iir idag budgeterad,
dock ej tillsatt. Den borttagna tjiinsten som fiskeri/fritidskonsulent beddmer PA vara direkt
kontraproduktivt (niir tjiinsten som f<iretagslots samtidigt decimeras). Bara LONA-projekten kan
motsvara investeringar/medel om en (l) miljon om iret i infrastnrktur och fiskevArdande insatser,
diir kommunen st6r fiir en liten del av medfinanseringen - ibland tiicker bydgeavgiffsmedel helt
uppviixlingen med statliga och ideella insatser/medel. I sammanhanget ska niimnas att risk- och
konsekvensanalyser inte fanns, dli tjiinsterna awecklas med grund i pensionsavgingar. Besparingen
iir kortsiktig med betydande risk fiir kontraproduktiva effekter.

i.r

3. Utveckla Vilhelmina - fiireningar, fiiretag, bygd och kommun i samverkan
Den ekonomiska sifuationen i kommunen inneb?ir en svir balansging, centralisering och
rationalisering stiills liitt mot landbygdsutveckling i termer av levande byar och {2illbygd, vilket
skall undvikas. Vilhelmina 2ir dess alla bygder och byar som skapar helheten.

-

-

"nodbyar"
PA har genom iren understrykit synligg6randet av stiirre byar med samhiillservice
med aktiv marlrnadsfiiring av skolor, samhiillsservice, byar och bygd. Kommunens hemsida
uppgraderad med en byaportal iir ett fiirsta steg. Dib kommunal information, bygde- och
fiireningsinformation samlas p,fi ett altrofuivt och iiverskfrdligl siitt Med inflytningsfakta och

intemjuer med til(lyttade 'flytt hil nybyggarc", iir ett viktigt utrop pi hemsidan. "Flytthit"kategorin biir definitivt iterfinnas pi 'Destination South Laplands hemsida". Som punkt eller liink.
Vidare: Skapa uppseendevdckande viilkomstportaler, inkludererat destinationen Vilhelmina/
Vilhelmina{iillen, med ram skapad av lokala konstnirer, kan lyftas vid strategiska platser t.ex.
Meselefors, Vojmi camping, Klimpf eil, Kittelf iill, Ristrnsk och Latikberg. Platsen intill Vojmi
camping iir en ftirtrtifflig plats fiir Turistinformation/Wsitors center och Destination Vojmin.

Att minska utflyttning handlar lika mycket om att skapa ftirutsiittningar ftir inflyttning. Med tonvikt
pA Vilhelminas vildmark och {allv:irld, d?ir utvecklingspotentialen }ir oerhiird. Att bibehilla och
utveckla samhiillsservice iir hiir av stdnta vilt. I och med ett utiikat stdd till kommersiell service
kommer chansen fmnas ftir iteretablering, vilket kommunen ska verka aktivt fiir. Ett sett, er att
utarbeta en varufdrs<i{ningsstrategi som dr ett utvecklande mrildokument mer dn en adresslista.

Aft vitalisera landsbygden och upptiicka dess potential, kan giiras med hjalp att en aktiv stiittad
bygde- och bygdeutvecklingsplan. Med regelbundna kultur- och medborgardialoger, dir ftirvaltning
och politiker niirvarar, kompletterar och stlimmer av, istiillet fdr risken att vallren blir de stora
l6ftenas tid &ir sedan viktiga frAgor gl6ms bort. Vid viktiga frAgor, anordnas stormtiterVsamrid.
Mdnga projeh som sdtter guldkant pd tdtorten, kommunal bagarstuga, smdbdtshamn, gdng/cyl<elleder, alternativ fotbollsplan mm, bdr i alla avseenden
sin motsvarighet i fitilldalgdngarna och i
stdne byar med fi)rskola/skola. I ett led att bdde sknpa en mer attrahiv livsmilj6 men ocl<sd i ett led
att utveckla flersdsongstuism och subdestinationer (Kittelfiiill, Saxni)s, Klimpfidll t.ex.)
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a) Kultsjiidalen
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Alpina utvecklingplaner Klimpf ill och Saxniis.
F6ntudie utbyggnad fucklundgArden, enligt Gert Wingirds modell. Aft tillskapa ett
"kulturens hus" i Saxniis. Utreda huvudmannaskapet fiir framtiden.
F6rstudie Kultumrn/Natumrm, i anslutning till Fatrnomakke. Samverkan Liinsstyrelsen.
Destination Mars{iill. Projektering ledsystem, anslutning Kungsleden, {iillstation mellan
Marsliden och Kittelf iill. Tillgiingliggiirandeprojekt. Mtijlig samverkan med STF.
Norgefararg6rden. Omprojektera {iirsta "enklare" ftirslag till Ateruppbyggnad stenladugird.
Utveckling av teniingcykelleder/down-hill.
Altemativ fotbollsplan, iiventyrspark, samt andra projekt initierade genom medborgardialog.
Fortsiitta piverkansarbetet f iillviig Saxniis-Bitas.
Synligg6ra kultur- och naturreservat tillsammans med l?insstyrelsen. Guideutbildning.
Utreda besiikscortrum Stekenjokk i ett kommuM?instiverskridande projekl.
Utreda cykeVgingvtig genom Saxniis by. Utreda finansieringsformer.
Nationalpark Blaikf iillet? Ett unikt omride med stora miijligheter.
Projekt- och furistinformationskontor Saxnds, med dimensionen medborgarkontor och
resurscentrum inkluderad. Arbeta fiir samverkanskontor och utlokalisering av Liinsstyrelsen.
Projekt fiir lokalt odlade livsmedel och energigriidor, ftir 6kad sjiilvhusfifllning, regional
hillbarhet och livsmedelsutveckling/mathanwerk.
St6tta och utveckla restaureringsprojektet i MarsAn.

b) VojmAdalen
Destination Mars{iill. Projektering ledsystem anslutande Kungsleden, {illstation mellan
Marsliden och Kittelf iill. Mdjlig samverkan STF. Tillgengliggtirandeprojekt.
Utveckling av teniingcykelleder/down-hill, samverkan Liinsstyrelsen AC m.fl.
Altemativ fotbollsplan, iiventyrspark, samt andra projekt initierade genom
kultur/medborgardialo g.
Fortsafia peverkansarbetet beliiggning av grusv?ig Dikaniis-Morka
Synliggtira kultur- och naturreservat tiflsammans med L2insstyrelsen AC. Guideutbildning.
Projektera cykeUgAngviig genom Kitte{nll. Utreda finansieringsformer.
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Utreda mindre simhall i Dikan?is. Barnbassiing/sjukgymnastiVvattengympa./simtr?ining mm.
Tillgiingligtirande av vandringleder, bra fiskestrAk, vid och utmed striickor av Vojmin.
Projekt- och turistinformarionskontor Dikan?is, med dimansionen medborgarkontor och
resurscentrum inkluderad. Utveckla "hy'eshuset".
Projekt liir lokalt odlade livsmedel och energigrddor, fiir iikad sj2ilvhushAllning, lokal och
regional hillbarhet och livsmedelsutveckling/mathanWerk.

c) Ovriga byar enligt urval av ovan nlimnda mAlslittningar och fortslittningsvis
samverkan genom medborgardialog och samrldsfiirfarande.

i bred

4. Stiirre helhetssyn och kostnadstiickning i immigrationsverksamheten (under
socialniimnden och utbildningsniimnden)

Att ha dverblick flyktingmottagning, tiver projektrnedel och stimulanspengar, samt regelverk, iir ett
omfattande beting. Samtidi$ meste efters<ikning och redovisning ske enligt konstens alla regler fiir
att medel inte ska utebli. Vid underfinansiering miste frigan viickas regionalt och pi riksnivA.
Kommunen har fortfarande inte fullstindig iiverblick, inte heller kring graden av kostnadstiickning.
Insatser som sprikst6d, elevassistenter, elevhiilsa/kuratorer, tolkar, samhiillsinformation, tikade
bibliotekskostnader m.m. ftriiver resurser. Ensamkommande flyktingbam har en utsatthet i sin
livssituation och inte si fii lider av posttraumatisl:t stressyndrom @TSS). I sammanhanget har
elevhiilsan hiir inte resurser eller kompetens, men dessviine riicker inte heller Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) till. Dels kompetensmiissigt, dels resursmiissigt. BUP har fiir 6wigt inte kunnat
uppfrlla virdgarantin under lang tid, generellt sett. Den psykiska ohiilsan bland bam- och ungdomar
tir bekymrande. Ett samhiille med <ikad psykisk ohiilsa och tilltagande missbruksproblematik, liir
effekter pi hela samhiillet, Ziven pi dem som anliint till Sverige, erh6llit asyl och vistas i Vilhelmina.
Ett samlat grepp kring bam- och ungdomsfrigoma, och flyktingmottagning, iir ett miste. Diir VLL
och staten meste viivas in frf,n fiirsta b6{an i helhetsldsningen. Kommunen miste agera tydligare
med politisk mandat, t.ex. att tatorten ges en BUP- mottagning i Vilhelmina diir mottagning finns
fiir psykiatri. Specialistkompetens f<ir PTSS bdr knlas till en dito. Utan helhetsyn och redovisning
av totalkostnader blir det betydligt sv6rare att avkr2iva staten/migrationsverket pA insatser/medel.
Projekt kan drivas, samverkan kan inledas, kurators$iinster delas mellan kommun och VLL, dlr
iiven staten delfinansierar. Men man m6ste ha en dokumentation som 6r i detalj konekt. Integrationsprojekt kan och ska initieras och drivas men det kriiver ocksi att kommunen ir villig att
stiilla upp med praktikplatser m.m., negot som varit begriinsat hittills. Hiir krlivs ett ordentligt
omtag, tillsammans med myndighetet och verk fiir att skapa goda handledningsliirutsiittningar mm.
Flyktingtryckct dr idag stort, globalt sett, trycket har 6knt lcraftigt pd Sverige som mottagarland, men iiven
ett liten glesbygdskommun har sina samhdlleliga begrdnsningar Niir verksamheter som ett ryrupprtittat
anliiggningboende i Migrationsverkcts regi, lam pd fi)rslag, dr det vildigt att verksamheter och fimahningschefer utfi)r konsekvensanalyser sd att hela kedjan i motngning, jdrskola/skola/gnnasium samt IFOrelaterad verksamhet - iir ldngsiktigt h'dllbax Inkluderat en bedtimning kring vad samhdllet mdhar med fi)r
atl flyhingtnottagningen ska hdlla en god kvaliti och borga liir goda integrationsjdrutsiittningar Denna
uniirdeing och bedaimning av mottagningsnivder bdr utJdras drligen och reilovisas till kommunstyrelsen.

Del B
Verksamheter, delft)r del, kommentarer ochftirslagfrdn PA
1. Kommunstyrelsen
Fastigheter, Marginalema bed<imdes 6ka genom 6vertagandet av fastighetsftirvaltningen, men det
under l6ng tid eftersatta underhillsbehovet skall enligt nya besparings{iirslag 6ter stryka pl foten.
Langsiktigt riskerar kostnadema att <ika kraftigare om denna oacceptabla utveckling fortsetter.
WFAB visade ett resultat om I 06 tkr Jiir 20 I 5 men hade vid i irsbokslutet cft&a 9 mkr i kassan .
PA:s bedtimning iir att en iterftiring av medel genom en iigarutdelning iir rimlig (om tillAtligt) ner
den kommunala verksamheten i 6wigt iir hirt ansatt och fastighetsunderhlllet fiireslAs beskiiras.

Skogsltirvaltning. En ny inriktning med ett st6ne samhiilleligt utbyte. Med dmsesidighet kan
fiirdelar n6s genom praktik/utbildning och skolning i plantering, rilllning, skogligt arbete. Kan
kopplas ocksi till Comelia, eller ett framtida Resurscentrum (Lyckselemodellen) och befintligt
Ldrcentrum. Ett etertagare av skogsltirvaltringen och en anstiilld skogsfiirvaltare dr m6,let.
. Overgripande fiirvaltningsmodell, att iiverviiga kontinuitetsskogsbruk i giirligaste min.
Ekonomi. Som ovan niimnts i del A, PA:s rekommendation er att ekonomienheten sterks med spetskompetens pi controlleromradet, inriktning pi ekonomistyming/systemrevision. Ingen besparing
fiirordas alls. Tilligg om 88 tkr.

IT- Som ett led i att setta fart pe 'tIT flytt vi" ftirordar PA en taxesiinlming till h?ilften fiir anslutning
till fiberniitet fiir att dka incitamenten rejiilt. Vi tror att anslutningama kan 6ka ordentligt i {?illen
med en liigre trdskel diir fler abonnemang dver tid sjZilvfinansierar en siinlrring. Fler och fler kan
distansarbeta och mlnga ser mdjlighetema med att bosiitta sig deltid eller heltid i f iillen.

Kost, Kostverksamheten har enligt dokumentet inga visioner. Detta biir {iirvaltningen arbeta vidare
med och presentera fiirslag till politiken Iiir [terkoppling. Ink6p av lokaltillverkade livsmedel och
policys fiir varuink6p i byabutiker fiit byaskolor/{iirskolor, iir sidana visioner som PA vill infiirliva.
PA anser i sammanhanget man bdr ange vilken omslutning verksamheten har istiillet liir att
omskriva den som nollbudget.
Utvecklingsenheten. PA vill tillsiitta en spetskompetens fiir projektledning, fiir att samordna men
iven initera, driva och stddja lokala projekt, bAde pi fiireningsbasis eller i ftirvaltningens regi. En
projektledare med processlednings- och kommunikatiirskompetens, fiirordar PA fiire en renodlad
kommunikatdrstjiinst. Med bara ett irs tidshorisont, iir det h6g tid att Iiirbereda kompetens6verftiring dil pensionsavgingar stundar, vilket ocksi ger argument ftir en projektledningstjiinst.
' Projektmedelsuppviixling iir av betydande mitt och ett siitt fiir Vilhelrnina kommun att
erhAlla mer extema medel i en ekonomiskt kiirvare tid.
. Parallellt se 6ver miijlighetema att skapa ett Resurscentrum pe Citorten, &ivet som ett
projekt (modell Lycksele kommun) med projektkontor iiven i Saxn?is och Dikaniis.

Tlafik / infrastruktur

.

'

Det er en inte oansenlig m?ingd reseniirer;jobbpendlare, hemviindare, gymnasielever och
bestikare som behdver kollektiltransport fredag/siindag. Goda ftirbindelser vilka PA ser som
angeliiget att uppriittahilla i ett glesbygds-, samhiillsservice- och destinationsutvecklingsperspektiv. Beslut iir tagna att stiirka mdjlighetema till veckopendling. Kviillsturen linje 420
(fre 21.10) Vilhelmina-Stalon-Klimpf aillKitte$all, anropstyrd ringbil: 150 tkr avsitts.
Overgripande verka fiir att linjetrafik kustfalkommuner inte "slutar" i centralortema. Att i
diskussionen med Liinstrafrken belysa, att anropsstyrd linjetrafft med s.k. ringbil har
marginella kostnader jiimfiirt med ordiniir busslinjetur. Sett till helheten: Varliir inte
rikstrafik som i Hemavanfallet? Att lyfta i Region V, Trafikverket och berdrda departement.

Kommunstyrelsen forts.
Samisk Fiirvaltningskommun (SF). Verksamhet ej redovisad eller budgeterad, oavsett statlig
finansiering. Bdr inf<irlivas fortsattningsvis och ir en kontinuerlig verksamhet, iven om den
redovisningsmiissigt betraktas som projektbaserad.
. St6ne politiskt deltagande vid samrAd (fiirslagsvis ks-au eller parlamentarisk representation,
en fr6n varje parti) biir utvecklas. Storumans kommuns arbetssiitt har goda exempel.
. Information/medborgardialog med allmiin inbjudan infiir va{e liis&r om intresse och
mdjligheter inftir fiirskola,/skolstart m.m. Ddr man iiven kan informera om alla uppgifter en
SF har. Samtidigt fil iterkoppling om behov och dnskemil m.m.
. Om medel kvarvarar i SF:s budget, tillskjuta 60 tkr till att Ateruppriitta det kontinuerliga
arbetet med det samiska pressklippsarkivet vid Biblioteket.

Informatiir/kommunikatiir. Fiirslaget har rests i olika sammanhang, men PA prioriterar controlleroch projektledartjinster som ett led i att erhilla en biittre stnrktur och helhetssyn samt skapa
ftirutsiittningar fiir dkade resurser och fijrbiittrad styming i verksamhetema. I minga avseenden ser
vi all personal som kommunens rdst utit. I en befolkningsmiissigt liten kommun som Vilhelmina,
tror PA att medborgare, kommunmedlemmar, politiker eller massmedia kanaliseras till riitt
tjiinsteman eller ansvarig direkt. Kan ockst ses som en metod ftir en dppnare kommun.
Sumrnering besparingsitgiirder, tilliggsyrkande mm, Kommunst5rrelsen

.
.
.
.
.

.
.
.

Ingen besparing l<iner Ekonomi: + 88 tkr
En projektledningstjiinst/fritidskonsulent ersbtter en kommunikatdrstj?inst (ombudgetering
ett nollsummespel)

-

Feriearbeten + 450 tkr, som led i att stiirka det komrnunala
"ngdomsarbetet och lingsiktigt
med ett niiringslivsperspektiv.
Investeringsmedel till Biblioteket + 100 tkr (pga tidigare iiskande som mdttes med
halvering).
Fastighetsunderhill, ej verkstiilla fiireslagen besparing om 336 tkr. Motfiirslag ?ir en
iigarutdelning (om tillitet) om en (l)mkr fr6n VIFAB (med 9 mkr i kassan, vid irsbokslut).
Hela potten en (1) mlc gar till fastighetsunderhill och reinvestering i fastigheter undet 2O17,
fiir att fi riitsida pi ett krafigt eftersatt underhill och akuta reinvesteringsbehov. Tiicker
besparingen om - 336 tkr och iikar ursprunglig ram fiir underhillsbudget fiir fastigheter med
664 tkr. Sett till ftireslaget besparingsfiirslag om -336, iikar ramen med + 1000 tkr.
Detta fiirfarande biir iiven 6vervigas ftir verksamhetslret 201E.
Stiid till v?igar utan statligt sttid + ll tkr
Stiid till viigar med statligt st6d + 300 tkr
Kviillsturen linje 420 (fre 21.10) Vilhelmina-Klimp{aillltittegell
anropsstyrd ringbil: 150 tkr avsitts,

Tilliigg liir Tialik, Ekonomi, Utv.enh., Fastigheter - totalt tilllgg Ks - summerat: 2099 tkr
Krav pA tilliiggsfinansiering efter jAmkning av igarutdelning (om tillAtligt): 1099 tkr.
Ramen om 88 969 tkr innefattade fiireslaget besparingspaket om 2100 tkr (varav 336
"stryks" fiir underhAll, samt 88 tkr fiir liiner ekonomi)

Ny ram KS, 91 068

tkr

tkr

2. Utbildningsnimnden
Elevhilsan sorterar under kansli men borde redovisas som en helhet, med sina resurser, utmaningar
och behov. Det iir en siirskilt komplex verksamhet idag,

di

mottagningen av nyanliinda,

kvof

flyktingar och ensamkommande flyktingbam, 2ir mycket omfattande. Tidigare beskrivet ovan i
texten, ddr samverkan Liinsstyrelsen AC, Migrationsverket och V?isterbottens liins landsting iir
mycket betydelsefull och diir 2iven behovet av insatser frAn BUP, samt rekommenderad lokal BUPetablering i Vilhelmina ir av stdrsta vikt (vilket varit en utpekad mAls2ittning i det kommunala
ungdomsarbetet). Med siirskilda resurser/kompetens inom PTSS-omr6det. Att samla kuratorema vid
gnrndskolan under kansliet, iir diirfiir en liisning som kan skapa en st6rre helhetssyn och mer samlat
grepp i elevhiilsoverksamheten. En utdkad kurators{iinst till gymnasiet biir samridas med ber6rda
parter ovan, fiir att m6jligg6ra en eventuellt samfinansierad l6sning.
Byaskolor. PA tutderstryker anyo att kvarvarande byaskolor i Mlhelmina kommun drivs si liinge
det ?ir pedagogiskt f<irsvarbart. Inga ekonomiska villkor ska utgiira grunden fiir nigon nedldggning.
Denna passus ska inskrivas i alla ber6rda punkter i budgef och strategidokumentet.

Fiir finansiering av verksamheter i uN 2017 fordras tilliggsanslag fiir iskandet om 2000 tkr,
Ram UBN 199 808 tkr, enligt plandokument

Ny ram inklusive fiirvaltningens eskande 2000
Ram UBN 201808 tkr

tkr:

3. Socialniimnden
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Utftira en utv?irdering av omorganisationer och konsekvenser. Brister i ledning och styrning
skapar oro och instabilitet i verksamheter. Bristema 6kar kostnder pA sikt, en fiirs?imrad
arbetsmilj<i och verksamhetskvalite, piverkar bide kort- och llngsiktigt.
Sjukskrivningsdkningar 2015 signalerm vamande, liksom anmiirkningsviirt hdga nivier av
rivertid respel:tive mertid under flera Ar.
En iiversyn av konsekvensema av s.k. blandboenden b6r utftiras. Den iikade omsorgsbehovet av demenssjuka mAste finna ldsningar som inte skapar en ohillbar turbulens i
kommunens sZirskilda boende. Tillse behovet av s.k. korttidsplatser i dernensboenden, diir vi
2ir ytterst tveksamma till en nedliiggning av en virdavdelning i besparingssyfte.
Besparingsbetinget (ftireslaget i budgetremissen) om 16,8 mkr bed6mer PA som orealistiskt
i daglZiget. PA ser det som mycket viisentligt att ITirvaltningen I det snaraste tar fram riskoch konsekvensanalyser ftir verksamhetsfiiriindringama. Kiisituationen och behoven
kommer fiirmodligen inte minska niimnvlirt, miljligen 2018, varfiir PA aviserar en
tilliiggsfinansiering om * 4,8 mkr ftir att bibehilla virdavdelningama inom illdreomsorgen
intakta under 2017.

Skatteviixlingen fiir den kommunaliserade hemsjukvirden betraktar PA som 6ronmiirkta
pengar och iir predestinerade till socialniimnden. Skall ingi som grund ftir budgetering av
verksamheten 2017. Om hemsjukverden fodsetter dras med relqteringsproblem samt stora
kostnadsdloringar pga rehabiliteringsutrustning m.m. er PA inte friimmande fiir att diskutera
en omfiirhandling eller rentav iterging till tidigare system med VLL som huvudman, vilket
dock kriiver full enighet mellan liinets alla kommuner. Utv?irdering i kommunen och R8.
Tillskapande av en s.k. LSS 9:8-verksamhet pi tiitorten i villa i lugnt bostadsomrAde. En
investedng di sAdan verksamhet iir ytterst siillsynt i Norrland, men som fiir kommuner med
utomkommunala placeringar iir mycket kostsamma. Kompetens- och intiiktsskapande.
Oversyn av mAlsiittningar {iir IFO:s verksamhetsmlt, diir f<irebyggande arbete mot alkohol
och droger inte omndmns, inte heller niimns m6lgnrpper, unga slviil som luxna. Oversyrt
ungdompolitiskt program, alkohol- och drogfiirebyggande program m.m.

Fiir flyktingmottagning iir helhetsgepp, lingsiktig kostnadstnckning, projektledning och
komplett eftersdkning, social hillbarhet - nyckelord. Dokumentation och detaljerad
redovisning underliittar fijr hav och 2iskande hos Migrationsverket eller via statens
samordnare Liinsstyrelsen AC, i hiindelse att kommunens kostnader ej har tiickning eller
kommunen kan visa pA siinkilda eller timmande behov.
Frigan om arbetskl?ider inom SN har v?ickts ett antal ginger och b6r utedas frir f<irslag.
Budgetremissen anger att besparingsitgiirder om 16,2 mkr krtivs liir att fil budget inom ram.
Verksamhetema ska kunna bedrivas utan betydande konsekvener pA bemanning, kvalit6..
Overtidskostnader och 6kad sjukskrivningar miste reduceras. Efter Ar av underbudgetering
anser PA att det 6r av stor vikt att socialniirnndens verksamheter ges respit och arbetsro,
inftir kommande Ar, Iiir blde omstrukturering och nya verksamheter. Tilliigg SN: 4800 tkr

Ram inkl. 7,3 mkr iskande
+ 4800 tkr (tilUggsanslag)

frln fiirvaltning:

Ny ram SN: 213 060 tkr

208 260

tkr (ursprunglig ram BSP:

200 969

tkr)

4. Miljii- och byggnadsnemnden
- Inga kommentarer eller tilliigg fiAn Politiskt Altemativ

5. Ekonomisk summering
Politiskt Alternativ fcireslar en total tilleggsfinansiering om 16 197 tkr fiir verksamhetsaret 2017
och diirmed ut6kade ramar enligt ftiljande:
BSP (tkr)
(EE 969)
KS + 2099 tkr ny budgetram 91 068 tkr
(199808)
UN +2000tkr nybudgeham 201 80Etkr
+
+
4800
(200 960)
SN
7298 tkr ny ram 213 058 tkr
MBN + 0
(1827)
1827 tkr
(23291
KF +0
2329tW

hilla sig inom summan av;
valdfiirdsmiljonema 10,33 mkr (faller detta bort, framliiggs ny finamieringsliisning)
samt utiikat utrymme genom pensionskostnadsrevision (2-3,5 mla)
samt kostnadsnedskrivning (cirka 5 mkr) av pensionskostnader om en fullstiindig inldsen
sker av resterande pensionsrdtter.

Askanden och tilliiggsfinansering bedcims

1.

2.
3.

Summering 2iskanden och tilliiggsanslag: 16 197 tkr
Totalt uttikat utrymme tillskapas med 17,33-18,83 mkr. Bediims hilla iiven om en iigarutdelning
fren VIFAB ej 96r att genomfiira. Sumrnerat ger detta en budget i balans.

Politiskt Alternativ har fiir avsikt att inftir budgetbehandling i fullm?iktige precisera och
finjustera budgetftirslaget i sin helhet.

Politiskt Alternati% remissvar 2016-05-17

