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CENTERPARTIET

Inledning
Det finns goda skiil f<ir Vilhelminaborna att ha framtidstro. Vilhelmina ar en
kommun som befolkas av kreativa mdnniskor och duktiga sm8fciretagare. En
kommun som lockar inflyttare, med storslagen fjaillmiljti och stor
utvecklingspotentia I i vira byar och fjiilldalar.

Vi vill ta vara p3 alla mojligheter som erbjuds och vara beredda att prioritera de
vSlfd rdsskapa nde krafterna i samhSllet. Det 5r mdnniskornas kunskaper,
in itiativfcirmSga och vilja att ta risker som driver kommunens positiva
miijligheter framEt.

Centerpartiet f6r en ndrodlad politik. Begreppet ndrodlad anspelar Uide pB vEr
historia och p3 vEr ideologi. Den n6rodlade politiken, den odlade, handlar om
v8rt ursprung som pafti for landsbygdens folk. Men det vittnar ocksS om vSrt
engagemang fdr miljci och h8llbarhet. Ndrodlat handlar om att vi vill att besluten
ska fattas s3 ndra de bercirda som mdjligt. M-6nniskor ska vara fria att avgdra
vad som passar dem best, utan pekpinnar frin offentliga myndigheter.

Centerpartiet driver p3 for att mojligheterna att leva och bo pE landsbygden ska
fdrbettras. Landsbygden ska sjuda av liv och rijrelse och det betyder att det ska
finnas byskolor och dldreomsorg liksom annan offentlig och kommersiell service.
Fdr att skapa det krdvs egentligen inget annat 6n vad som kravs i dvriga
samhdllet fcir att skapa goda fiirutsattn inga r fcir ndringsliv och vdlfdrd. Det
handlar om goda forutsdttningar for fdretagande, om pSlitlig kollektivtrafik, om
att ta tillvara de m<ijligheter som finns i den grdna omstallningen, om bra och
ndra skolor och om trygg omsorg ftir de gamla, Dessutom mSste det finnas
bostdder, iiven pE landsbygden.

Den ndrodlade politiken innebdr ocksS att vi ska ha stor omsorg om de
mdnniskor som behcjver samhdllets hjSlp och stdd. Centerpartiets socialliberalism
innebdr att vi vill behella friheten fcjr den enskilde att avgora vilken slags omsorg
som passar biist. Vi dr <ivertygade om att enskilda vet bdttre an kommunpolitiker
eller kommunala tjinstemdn om vem som ska hjiilpa till p3 Slderdomen, pB
samma sitt som f<ir5ldrar har den bdsta kunskapen om vilken skola som bdst
moter de egna barnens behov.

VEra ekonomiska prioritering ar for 2Ol7 innebir en annan fiirdriktning fijr
kommunen. Om vi ska satsi o3 framtiden s3 mSste vi satsa oE de soir vexer
upp idag. Vi vill energieffektivisera fastigheter pA ett hSllbart seft. Vi vill att
arbetsmarknaden ska vdxa - hdr handlar det till stora delar om att vdlkomna
privata initiativ och grira det enklare fdr alla som p3 nSgot siitt vill satsa i v3r
kommun. Vi vill 6ka jiimstSlldheten. Vi vill aven ta stdllning fcir en bdttre
situation for de anstdllda inom dldreomsorgen. Vi satsar pi deras arbetsmilj6.



CENTERPARTIET

Centerpa rtiets ko m m u n dvergri pa nde md lsdttn i n ga r:

6ppenhet och tillglinglighet
-Enk^elt och tydlig kommunikation till inv8nare och kunder
-Invinarna dr aktiva medskaoare

Effektivitet
- Okad valfrihet, m8ngfald och konkurrens
- Energieffektiva fastigheter, fcir en bettre miljd- och ekonomi

Hela kommunen och trygghet
- Inbjudande och trygga samlingsplatser
- Byskolorna ska vara kvar och vi vill se samhdllsservice i hela kommunen

Fler jobb, fiiretag och samhSllsutveckling
-Snabb etablering iarbetsliv och samhSlle
-Begrdnsad klimatpiverkan

Centerpaftiets kommunfullmdktigegrupp
Vilhelmina 18 Mai 2016

Annika Andersson
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Utbildning
Vi i Centerpaftiet Ar glada dver att Vilhelminas skolresultat okat och placerat sig
bland de frdmsta i landet och v3r plikt iir ge eleverna tillrdckliga fdrutsattningar
att ldra sig det de behciver ftir sina liv. Skolorna i kommunal regi prdglas av
bristande resurser, mycket pga. vSra sv8righeter att rekrytera. Skolan dr viktigt
fcir barnens och ungdomarnas utveckling, det er viktigt fdr integrationen och det
ar viktigt fcir Vilhelminas mojligheter att vdxa. Vi ser behovet av att byskolorna
finns kvar och att ldrare och barn kan 3ka buss till sin skola dven om den ligger i

en annan by. Inte enbart bussas in till tdtorten.

I centrala Vilhelmina dr behovet av fler ftjrskoleplatser st<irst i kommunen just
nu. I takt med att det byggs 6kar trycket iiven i fjiilldalarna. Vi uppmuntrar
etableringen av fria forskolor, som kan avlasta trycket pd den kommunala
forskolan.

Vilhelmina kommun dr en samisk fdrvaltninqs kommun. CenterDartiet vill att den
samiska spr8 ku ndervisn ingen ifcir och-gruniskola ir oerhort viktig fOr vEr
kommun och beror mdnga av vdra invdnare. Centerpartiet ser behov av att den
samiska spr8 kundervisningen ska dka i b8de for och grundskola.

Vi ser even foreningsverksa mheten som mycket viktig inte minst dE det gdller
integration och rekommenderar ndmnder och styrelser att i kommande beslut
prioritera barn och ungas deltagande ifcireningslivet.

Centerpartiets fiirslag till budget: Vi f<ireslSr UN 195 800 tkr f6r 2017. Diirtill
vill vi fijrdela 3 miljoner till Utbildningsndmnden fr8n det utokade stcidet f<ir
integration.

Centerpadiet vill att skolan prioriterar sina medel till:
. Att fortsdtta satsa pE insatser som hjSlper eleverna att nE kunskapsmSlen

med extra hdnsyn till elever i behov av sdrskilt stod.
. Att fcirstdrka det pedagogiska inneh8llet i skolan genom att det ska finnas

fler ldrare och fdrre assistenter oer elev.
. Att utveckla byskolorna och iika tillgii ng lig heten till byskolorna fcir att oka

intresset och mojligheten att velja en byskola dven fdr de familjer som bor
itatoften.

. Att den samiska spr8 ku ndervisningen cikar i b8de fdr och grundskola.

. Att hdja ld ra ryrketla rbetsmiljo och status s8v5l l6ne- som
innehSllsmdssigt, sE att de bdsta och mest engagerade lSrarna vdljer att
arbeta i Vilhelmina.

o Att oka fcirskolans arbetsmiljci, dess tillgiinglighet och trygghet genom att
begr6nsa barngruppernas storlek och skapa fler platser ifrirskolan.

. Att sekerstiilla alla elevers och ldrares tillgSng till de senaste ldromedlen,
tekniska hjiilpmedlen och lT-stcidet.
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Miljd och boende

Centerpartiet vill att fler menniskor ska se Vilhelmina kommun som en naturlig
plats att bosdtta sig, arbeta och bilda familj p3. VEra expanderande fjiilldalar
kommer att driva pi utvecklingen frir vir kommun vilket krdver en rikad service.
Strandskyddet dr ett hinder for tillvext i v8r kommun och ddr behover vi p8verra
Linsstyrelsen fdr att vi som bor i v8r kommun sjdlva ska besluta om vart vi vill
se hus byggas och vart vi inte vill att det byggs.

Fcir att f3 en mer dynamisk flyttkedja och ge mer valfrihet f<ir vEra dldre
kommuninv8nare ar vi iCenterpartiet glada over det pAbdrjade arbetet med
trygghetsboende. Trygghetsboenden dr bra fcjr de Sldre som i detta boende kan
kdnna en stcirre trygghet och gemenskap. Trygghet-sboenden dr ocks8 ett bra
sAtt att anviinda kommunen medel mer effektivt, dE hemtjii nstpersonal i mindre
utstrdckning kommer att behciva krira runt i kommunen. Det bidrar 6ven till
mindre kold ioxid utsla pp for klimatets skull samt en bdttre arbetsmilj6 f6r
Dersonalen.

Ndr det galler boende dr det viktigt att det finns fdrutsSttningar fcir mdnniskor att
bo i hela kommunen. Diirfdr vill vi i Centerpartiet satsa p3 en levande landsbygd.
SE lenge en by har "S retru ntboenden" anser vi att det dr sjdlvklart att
vdgbelysningen ska fortsetta att lysa. Vi Er glada 6ver att vara en del i den
omstdllningen som nu p8bOrlats, till energisn8l och klimatvdnlig belysning.

Servicen 5r oerhcirt viktig att den finns och att den utvecklas ifjiilldalarna.
Skolorna ska vara kvar i Ndstansjd, Dikands, Saxnds, Malgovik och Centerpartiet
ser friskolor som oerhrirt positivt for vEr kommuns medborgare. Aldreomsorgens
tvd boenden i Dikands och Saxnds ska finnas kvar. Utveckling av nya fcirskolor
ser vi positivt p3 och ser med fcirdel p3 privata alternativ,

Liksom en levande landsbygd 5r det ocks8 viktigt med ett sprudlande och
attraktivt centrum. Vi i Alliansen vill hitta ekonomiskt utrymme fdr att Steruppta
arbetet med ett ombyggt torg som vi kan vara stolta 6ver. Ett torg som 5r en
naturlig mdtesplats fcir handel, umg6nge och aktiviteter, Hdr vill vi hitta vdgar
tillsammans med fcireningar och friretag att tillsammans med enkla medel gcira
centrum mer attraktivt. Storumans kommun har jobbat bra dE det geller detta
och vi kan l6ra av deras arbete.

Centerpaftiets fiirslag till budget: Centerpartiet st6ller sig bakom
budgetberedningens fdrslag till budget fdr 20L7 fdr Miljo och byggnadsnSmnden
med 1827 tkr fcir 2017. I detta rdknar vi in den tjAnst som tidigare beslutats.

Tillvdxt och jobb
De flesta jobben skapas av sm3 och medelstora fciretag. Ddrfcir dr det viktigt
med ett bra ndringslivsklimat i kommunen. Vi i Centerpartiet anser att det
beh<ivs tikad valfrihet, mSngfald och konkurrens fdr att skapa fler jobb. Vi vill ge
entreprendrer och fdretagare biittre mcijlighet att fdrverkliga sina id6er och
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tillvdxtdrcimmar. Fler mdnniskor med olika bakgrund ger nytdnkande och nya
idder som^kan ge fler arbetstillfti llen och gdra mer nytta fdr vdra skattekronor. Vi
vill ge invdnarna mcijligheten att kunna vdlja hur de vill leva sina liv och vem
som ska ta hand om dem.

LOV (Lag om va lfrihetssystem ) och utmaningsrdtt dr tv8 reformer vi vill utreda
och inf<ira fdr att 6ppna upp for mer kon ku rrensutsdttn ing i kommunen, med
syfte att bidra till kva litetsfdrb6ttringar ivSlfdrden och bdttre nyttjande av
Vilhelminabornas gemensamma pengar. Dessa reformer <ikar ocksi kvinnors
mojlighet till fdretagande.

DA det indrliggande framtid inte finns planerade IT projekt bor minskning av IT
enheten ske. Om projekt ska igSng f3r detta planeras ln d3 det blir aktuellt.

Ftjr att kunna ge fler fdretag mcijlighet att lSmna anbud pE kommunala
verksamheter bcir upphandlingar fdrstdrkas. Det kan behcivas att upphandlingar
delas i mindre poster, eller att kravspecifi kationer foriindras, si att dven mindre
aktdrer ges mdjlighet att konkurrera om kommunens varor och tj5nster. Det
arbetet kan initialt krdva mer resurser men ger i fcirldngningen besparingar til
kommunen och nya arbetstillfiillen. Ndr mindre foretag f8r mcijlighet att sdlja till
kommunen kan det vara en bas som gor att de v8gar satsa pE att utveckla och
anstdlla fler.

De stora anldggningarna erhSller merparten av kommunens lokalstcid till
samlingslokaler. Centerpartiet vill satsa p3 verksamhet snarare 5n lokalyta och
diirtill verka fdr likabehandling av samlingslokalerna oavsett
organisationstillhcirig het ddr barn och ungdomsverksamheter ska prioriteras inte
minst med tanke pi integration.

Med bredare satsning p3 SFI (svenska frir invandrare) och SFX (yrkess_venska frir
invandrare) si kan fler invandrare snabbare bli anstiillningsbara eller fA battre
mojligheter att starta egna fdretag. Vi vill att det anstells en
migrationssamordnare som har fokus p3 jobb och fciretagande.

I Vilhelmina finns det en tradition av att kommunen automatiskt ska ta p3 sig
ansvaret fcir skcitseln av sncircijning, belysning, sophdmtning, med mera. Denna
princip hdmmar eget ansvarstagande och stenger ute priva^ta aktcirer. eE mEnga
hSll i landet har man istAllet en princip ddr samfdlligheter f5r ta ansvar for
skcitseln. D3 bestdmmer grannskapet sjelva vem som ska utfdra den.
Centerpartiet vill prova sa mfii llig hetsldsningar, istiillet fcir undantag, vid
etablering av nya villaomrtden som ifjdlldalarna. Det minskar kommunens
driftskostnader och stdrker grannsamverkan samt dkar fdrutsdttningar fcir sm8
fdretag i fjdlldalarna.

Att Kommunstyrelsen f3r iuppdrag att, isamr8d med berrirda ndmnder, infiira
snabbspir fdr nyanldnda med specifika kompetenser och yrkeskunskaper, dir
syftet dr att ta ett samlat grepp kring validering, yrkesinriktad
sprd kundervisn ing, praktik, studiebes6k, med mera, f6r att sdnka tr6sklarna till
arbetsmarknaden for nya svenskar. Centerpaftiet vill att det anstdlls en
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m ig rationssa mord na re som har fokus pE jobb och integration och foretagande.
Samt att sterka samarbetet med Vilhelminas fdretagare f6r att fd fler nyanl6nda i

arbete.

Centerpartiets fiirslag till budget: Centerpartiet f<ireslSr att KS fEr 87000 tkr
for 2Ol7. Diirtill ldgger vi har 2 miljoner av de utrikade medlen for integration.

Omsorgen och personal
Den viktigaste tillgSngen kommunen har 5r dess personal. Tyvtirr ser vi allt fler
som inte mEr bra pE sina arbetsplatser. De stressrelaterade besvdren <ikar
drastiskt, sdrskilt inom dldreomsorgen. Hdr mSste organisationen fdrbiittras sE
att personalen orkar med sitt arbete. Det har kommit nya regler frir
arbetsgivares ansvar fcir psykosocial arbetsmiljci och stress. Hdr mEste
kommunen arbeta intensivt fdr att fi fram Ett sett Er att minska chefernas antal
understdllda och frigora tid till organ isationsa rbetet.

Vi m8ste satsa pE karridrsvdgar inom den kommunala sektorn. Det ska finnas
mcijlighet att vidareutbilda sig och byta arbetsplats dven med kommunen som
arbetsgivare. Det er dessutom viktigt fcjr att locka nya medarbetare.

Fcir att klara ko mpetensf<irs6rjn ingen frdmst inom v8rd och skola mSste v8r
kommun som arbetsgivare bli mer attraktiv. Hdr ser vi tydligt att de
kvinnodominerade yrkesomrSdena sldpar efter, bSde i loneutveckling och i

organisering. For att bli en jiimstdlld kommun sE m8ste dessa omrSien
prioriteras.

Vilhelmina kommun har en dldreomsorg som har betydligt hcigre kostnader dn
genomsnittet i landet, vilket synliggdrs bl. a. genom att vi ligger over
standard kostnaden f<ir riket. Vad dessa hrioa kostnader beror od 5r dock inte helt
enkelt att f3 ett bra svar p3. VEr bild iir atidet inte beror pE en ineffektiv
organisation utan snarare har att giira med strukturella orsaker.

De skenande kostnaderna inom individ och familjeomsorgen oroar oss och vi ser
de nystartade st6dteamen och Nyckeln som vdldigt goda initiativ. Tidigare
insatser er viktiga och Centerpartiet vill se fler hdllbara l6sningar fijr framtiden.

Centerpartiets fiirslag till budget: Centerpartiets fcirslag till budget fcir
Socialndmnden fdr 2OI7 tir 198 300 tkr. Centeroartiet vill att Socialndmnden
prioritera r a rbetsm ilj6Stgd rder inom 6ldreomsorgen

Dirtill liigger vi f6rslag p3 att 5 miljoner kr lSggs p3 Sru frSn det utokade stcidet
fdr integration. Detta fcir att skapa praktikplatser och instegsplatser inom
omsorgerna fcir nyanldnda.

Centerpartiet vill att socialndmnden praoriterar sina medel till:
o Att organisationen ftirbettras sd att personalen orkar med sitt arbete.
. Att minska chefernas antal understallda och friqora tid till

oroa nisationsarbetet.
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Att ta fram och visa p3 mojligheter att vidareutbilda sig och byta
arbetsplats Sven med kommunen som arbetsgivare.
Utreder vad infcirande av va lfrihetssystem skulle innebdra for Vilhelminas
6ldre.

Politisk verksamhet
Centerpartiet vill sen tidigarelagd fcirtroendemanna utredning for att se hur vi kan
effektivisera den politiska verksamheten och st6det till de politiska partierna sB
det ligger iparitet med liknande kommuner.

Centerpaftiets fdrslag till uppdrag fdr en ekonomi i balans:
Att kommunstyrelsen f8r i uppdrag att ta fram en plan fcir
energieffektiviseringar samt en plan frir finansiering av detta.
Centerpartiet ser energ ieffektiviseringa r som ett sett att skapa en hSllbar
ekonomi o5 sikt.
Att Kommunstyrelsen f8r i uppdrag att, isamr8d med bercirda niimnder,
infcira snabbspir fcir nyanldnda med specifika kompetenser och
yrkeskunskaper, 

^dtir 
syftet ar att ta ett samlat grepp kring validering,

yrkesinriktad spri kundervisning, praktik, studiebes<ik, med mera, for att
s6nka trosklarna till arbetsmarknaden for nya Vilhelminabor.
Att Kommunstyrelsen f3r i uppdrag att ta fram det regelverk f6r
utmaningsrdtt som ska gdlla gentemot kommunalt utfcird verksamhet.
Att Kommunstyrelsen f3r i uppdrag att tills5tta en oberoende utredning for
att granska orsakerna till varfcir Socialndmndens kostnader fdr
Sldreomsorg ligger sE lSngt civer sta nda rd kostnaden samt utifrSn
utredningen Sterkomma med en handlingsplan med StgArder for att
l;ngsiktigt kunna normalisera kostnadsnivdn.
Att Kommunstyrelsen f8r i uppdrag^ att ta fram fdrslag till principer kring
sk<itseln av nya fritidsh us/villao m riden med syfte att
samfi llighetslcisn inga r ska vara grundregel. Kommunfullmdktige ska
ddrefter anta de foreslagna principerna.
Att kommunstyrelsen inleder ett arbete i linje med det Storumans
kommun gjort for ett attraktivt centrum.
Att Socialndmnden fdr i uppdrag att utreda ett inforande av
va lfrihetssystem, enligt lagen om valfrihet (LOV), inom hemtjensten.
Att Socialnemnden fir i uppdrag att utreda inforandet av karridrtjdnster
inom Socialndmndens verksamheter.
Med de kommande Srens investeringbehov ser Centerpartiet behovet av
att gora fordndringar i kommunens lSnetak samt fortsdtta att genomfdra
strategiska forsdljningar. En av de strategiska forsiiljningar, som vi har
identifierat, dr fcirsiiljning av en del av kommunens skogar.
Centerpartiet ser det dessutom viktigt att det tas fram ett kalendarium frir
kommunfullmdktige.
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F6rslag till beslut
Vi fcireslSr att kommunfullmdktioe beslutar:

Andringsyrkanden:
Att Centerpartiets forslag till justeringar av ramar sker enligt nedan:
KS 87 000 tkr
UBN 195 800 tkr
SN 198 300 tkr
MoB 1827 tkr.

Att kommunfullmiiktige tidigarelegger en fcirtroendema nna utred ning med fokus
p3 att siinka kostnaden fcir politisk verksamhet s3 att Vilhelmina kommun ligger i

paritet med liknande kommuner.

Att fullmaktige bifaller de utredningsf<irslag som presenterats nedan.

Uppdragsyrkanden:

. Att Kommunstyrelsen f3r i uppdrag att, isamr8d med bertirda ndmnder
inf<ira snabbspir fdr nyanldnda med specifika kompetenser och
yrkeskunskaper, ddr syftet Ar att ta ett samlat grepp kring validering,
yrkesinriktad sprS kundervisn ing, praktik, studiebesdk, med mera, for att
sdnka trosklarna till arbetsmarknaden for nya vilhelminabor.
Att s-amtliga verksamheter arbetar in den fcireslagna kostnadsdkn ingen
utifrdn regeringens beslut om okat sj u kl<inea nsvar.
Att Kommunstyrelsen f8r i uppdrag att ta fram det regelverk for
utmaningsrdtt som skagdlla gentemot kommunalt utfcird verksamhet.
Att Kommunstyrelsen fir iuppdrag att tillsefta en oberoende utredning f6r
att granska orsakerna till varfttr Socialndmndens kostnader fdr
dldreomsorg ligger sE lSngt civer sta nda rd kostnaden samt utifrSn
utredningen Sterkomma med en handlingsplan med Stgdrder fdr att
langsiktigt kunna normalisera kostnadsnivdn.
Att Kommunstyrelsen f8r i uppdrag att ta fram f<irslag till principer kring
skdtseln av nya fritidshus/villaomrSden och hur kommunens service kan
hanteras med syfte att sa mfii llig hetslosningar och kcip av tjenster ska vara
grundregel. Det kan dven behijva ses <iver hur sk<itsel av gator och vdgar
kan ske i sa mfallighetsfdreninga r diir s3 iir mcijligt. Kommunfullmdktige
ska ddrefter anta de foreslagna principerna.
Att kommunstyrelsen foreslSr fullmAktige att lSna pengar inom given
uppliningsram fcir ncidvdndiga investeringar inom Rddd n ingstjensten.
Att kommunstyrelsen isamverkan med Socialndmnden fir i uppdrag att
utreda ett va lfrihetssystem, enligt lagen om valfrihet (LOV), inom
hemtjansten.
Att Socialniimnden f8r i uppdrag att utreda infdrandet av karriertjenster
inom Socialndmndens verksamheter.
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Ekonomiska prioriteringar
Centerpartiet har i detta budgetsforslag valt att g6ra prioriteringar och
om prioriteringar inom ramen fcir de samlade skatteintakterna.
Kd rnverksa m heterna prioriteras och vi styr medel till verksamheter som stdrker
mAnniskors mojligheter att n3 ut p3 den svenska a rbetsma rknad en.

Centerpartiets fiirslag till budget 2O17:
KS
UBN
SN
MoB

87 000 tkr
195 800 tkr
198 300 tkr

1 827 tkr
Totalt 482 927 tkr

Utdkade medel fOr integration

De 10,33 miljoner kommunen har i utcikade medel fcjr integration under 2017
fciresldr Centerpartiet frirdelas enligt ovan beskrivet. UN fir 3 miljoner, SN 5
miljoner och KS 2,33 miljoner


