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Hdrmed insands ett kompletterande yttrande till kommunstyrelsen avseende
budget 2015.
Med vanlig helsning
Tommy Streling





Kompletterande yttrande frin Politiskt Alternativ (PA),
giillande budget/strategiplan 2015 (daterat 2014-ll-24)

Inledning

Efter beredningar i fackniimndema iiskades 11,8 mkr i tillAggsanlag till Socialniimnden (SN) och
4 mkr i Utbildningsnlimnden (t-lN). Varken i budgetberedningen, eller majoritetens remissvar, har
hiinsyn ej tagits alls till dessa iiskade niv6er Delarsrapporten per den 3l augusti aviserade ett
prognosticerat verksamhetsunderskott om 27 mkr, l3 mkr ftir socialniimnden och 9 mkr fttr
utbildningsniimnden. Prognosticerat drsresultat fiir kommunen var minus 16 mk
I utbildningsniimnden senast, framkom ett behov av ramdkning med niirmare 7 mkr.

Vad PA upplever iir att betydande underskott Ar eterkommande 6ver de sista 6ren, fiir bide
socialniimnden och utbildningsniimnden (som inte liingre heller har verksamheten "kultur och
fritid" som ansvarsomride). Underbudgetering blir siledes ftiljden, som vi ser saken, om nuvarande
ramar bibehills. En underbudgetering som fdrsvirar stabilitet och eterhamtning, under eu tungt och
ansvarfullt arbete under 2015, att se <iver alla verksamheter och aktiviteter ftir en biittre ekonomisk
hillbarhet lingsiktigt.

[Som en passus m&ste vi nimna det akuta behovet av ett trygghetsboende i tiitorten. Om siirskilda
boende kan avlastas handlar det om nairmare 20 mdjliga platser. I kostnader minst i0 mkr. I
budgethtinseende ser vi dock stora svarigheter aft liigga omfattande investeringar pi en dylik
kommunal verksamhet. Virt fij,rslag ar att eteraktualisera Riksbyggens ftirslag till huwdmannaskap
ftir ett trygghetsboende och omgdLende bjuda in Riksbyggen till KS-au/SN-au ftir en presentation av
mojliga upplagg.l

Enligt fdrvaltningens uppgift ftriindrade SKL:s cirkuliir 14:39 (23110) ingenting av ramniv6.er {br
20t5.

' I majoritetens remissvar iindrades dock resultat ftir 2014 frin -16 till -7.4 mkr. Den positiva
stiirkningen bdr fbrklaras, i sin helhet och hur den peverkar pi niimnd./styrelseniv6.

. Finansieringen Okar fran 2014 trll2015 med 4,5 mk i kommunalskatt och generalla
statsbidrad 6kar med,12,4 mkr, summerat plus 16,9 mkr.

. Prognos ftjr intiikter 2014: 470,3 mkr, Prognos fdr intiikter 2015: 483,1 mkr. Att ha i etanke
di driftbudgeten i PA:s ftirslag omsluter 464,2 mkr

Summering:

PA anser att budgetramen brir ut<ikas med 9586 tkr, totalt 464176 tkr (inkl MBN), spec * s;a.:

PA anser att kontrollavstiimning ftir kaftigt 6kade pensionskostnader 2015 om 8,5 mkr utfdrs och
fiirklaras.

PA anser att ekonomienheten per den 13 december (eller i slutet av veckan fiire) gdr en avstamning
av prognos ftir 2014 och uppdaterad intiiktsberiikning ftr 2015.

PA kan dvewiiga, sisom ett undantagsfall i ett prekart lage, di kommunens verksamheter ar hert
belastade och mycket prdvade, nollbudgetera (budget i balans men inget Overskott) och anviinda
beriiknat overskott 2015 om 5398 tkr till att utdka budgetramama. Med langsiktigt mit att uppSlla
balanskrav och god ekonomisk hushillning under 2016 och 2017. Resultattiverskottet ftir 20i3 om
cirka 10 mkr biir hiir 2iven beaktas.

Ovrig mcijlig tilliiggsfinansiering iterkommer PA till efter uppdatering av prognos och
uppdateringar veckan fiire budgetfullmiiktige den l5 december 2014.





PA:s kompletterande yttrande Budget 2015, specificering

Utbildningsnflmnden

. Behilla grundbemarming grundskola 2,44 tj 1200 tkr (annars kontraproduktiv
nedskiirning).

(ev, stddja kvalitetshdjande verksamhet med endast 500 tkr, ej 1500 tkr), elevhiilsa i samv. med
SN/landstinget/Migrationsverket/L[nsstyrelsen AC ftir kuratortjiinst mm minga iirenden giiller
nyanlinda kvotflyktingar och ensamkommande flyktingbam. Utdkad samordning och
samfinansiering.

Tidigare iiskade medel 6 juni [IN: 4024 tkr, i dagsliiget 4041 tkr (Latikberg och Niistansjd kvar)
Tidigare ilskade medel PA: 1200 tkr (bibehillen grundbemanning grundskola titort)

. PA fiireslir en utiikad ram pA 5241 tkr liir UN. M0jligen finansierad via ftirviintad
uppriikning av intiikter enl. hdstbudget i riksdagen. Avstiimning sker av ekonomienheten 13

december.
. Alternativa/kompletterande justeringar 15 dec vid budgetfullmakdge.

UN utiikad ram 5241tkr. ram totalt. 194 974 tkr
(PA ftrordar ingen milsiittning om lcinekostnadstak utan niimnden har ansvar inom given ram).

Kommunstyrelsen

' Inretta controllertjiinst ekonomienheten 500 tkr (kriiver finansering, utdkad ram lor Ks).
Controllertjiinst fiir systemanalys och systemrevision, samt resursfiirstairkning ekonominenheten.

. Projektledartj[nst, 0,25 projekttjiinst plus 0,50-0,75. Tyrgdpunkt kultursekreterare, ny
kompetens. Finansiering;

- Frysning ersiittningar FH (hyra plus avtal 150 tkr)
- Minskning strid teaterfijreningen 150 tkr, piverkar ej teaterkonsulenttjiinst
(obs, itagande fdr kommunen kring fOrlustgaranti ska kvarstri.),

- totalt ges 300 tkr till projekttjanst. Inget askande medel t. projektledningstjiinst,

- summerat 0,75-1,0 tjnnst projektledare.
. 100 tkr till kompletteringstrafik Kittelfiell-Dikaniis-Slussfors (ringbil), fre&s<in.

Budgeteras.
. 50+50=100 tkr Naringslivutvecklande atgarder Saxnds och DikanZis. Meste ges

planeringsfbrutsiittningar redan i januari, inte som 2014 i b<)rjan av juni, till
hrristinformatdrer/servicekontor. 2015 iir ett mellanir diir ibrberedelser och ansoloingar av
projekt gdrs inlbr ny programperiod, vilket senare kan skapa lokala,/semiregionala projekt
och mindre behov av kommunal finansiering.

KS Uttikad ram 700 tkr, totalt 86 867 tkr (inget ldneskostnadsmil, ansv. ftir given ram)

Socialnilmnden
. Controller, Immigrationsservice, 0,5 tjlnst 200-250 tkr, bediims minst som

"sjiilvfinansierande", liggs in i budgeten {tir Immigrationsservice. Kan samordnas med en
halvtidstjiinst samordnare vid UN, och pi si vis kan en 0,9 tjiinst skapas och ny kompetens
rekry.teras.

. En tjlnst 1,0, till ftirbyggande arbete IFO . Fiiltass./alkohol-drogsamordnare enl. IFO
gottfinnande att organisera. 500 tkr behtiver finansiering, utcjkad ram. L&ngsiktig er detta
en besparing di vi ser successivt 6kade kostnader. En investering 6ver tid.

. Utdkad generellt tilliiggsanslag 3145 tkr
SN Utdkad ram 3645 tkr, totalt I80 000 tkr (inget ldnekostnadsmll, ansvar ltir given ram)

Totaft utdkade ramar fiir driftsbudget: 9586 tkr, totalt 464176 tkr (inkl MBN)





Programpunkter fbr strategiplanen vilka PA vill understryka siirskilt

. Bya- och bygdeutvecklingsplan

. futig medborgardialog i stdrre byar (nodbyar), diir politiker och tjAnstemiin narvarar.

. Byaportal pi kommunens hemsida: synliggdr och marknadsfdr byar, dalgingar, skolor mm
och lyft alla goda kvaliteer i deras omgivningar (naturreservat, narhet till fiske/jakt,
skoterleder, filreningsliv mm)

. Viilkomstportaler, information/turistinformat, vid "entr6ema" till kommunen: Meselefors,
Klimp{all, Vojmi camping, m.fl.

. Destinationer att profilera och lyfta: Destination Marsfiall och Destination Vojmin.

. Fcirstudie vandringsled fran Borgafilill, genom Vilhelmina kommundel, anslutande till
Kungsleden/Hemavan. Siirskilt brlinnande fokus pi en uppgraderad led med fiillstation r
Mars{iillsomrAdet mellan Fatmomakke,Marsliden och Kittelfiall (med milet viisentlig tikad
tillgtinglighet).

. Framtidskonvent ftir kommunen, iiven utvidgat till 3- och 8-kommunsamarbetet.

. Demokatidagar/ungdomskonvent, irligen ihOgstadiumoch gymnasium.

. Fdrstudie utbyggnad Ricklundgirden, i enlighet med Gert Wingirds lbrslag.

' Projekt odling/ftiriidling - energigrddor och livsmedel - revitalisering avjordbruk ftir lokal
uthilligt, 6kat fiiretagande och rikad sjiilvft rs6{ninggrad.

. Fdrstudie besdkscentrum Stekenjokk - ett samverkansprojekt <iver kommun- och lans-och
landsgriinsema.

. Projekt- och turistinformationskontor i Dikaniis och Saxniis, inkluderat dimensionen
resurscentrum./medborgarkontor.

. Utred cykeligingviigar i Kittelfall (iiven Saxniis om behov finns).
' Synliggdrande och marknadsiijrande av alla unika miljder och naturreservat. lnkluderat

fokus pi guideutbildning.

Ostra omradet specifi kt:
. Stiidja iteruppdppning av byabutiken i Latikberg inkl. drivmedelsftirs2iljning
. Viilkomstportaler, turistinformation, fusbiickochLatikberg.
. Bibehilla skola och ftirskola i Latikbere




