
Remissvar frin KD-Vilhelmina till Budgel2OlT -2019

Styrelsens for KD:s lokalavdelning i Vilhelmina uppfattning ar att det underskott fran
ca 22 mkt som Socialndmnden genom olika AtgArdsforslag forvdntar sig kunna
minska med ca 16 mkr innehAller forvAntade resultat som kan vara svAra att till fullo
fA utvdxling av.

Trots detta AterstAr ett underskott efter finansiering pA drygt 8,6 mkr.

FrAn regeringen harflaggats f6r att ytterligare tillskott om ca 10 mkr kan komma
Vilhelmina kommun till godo efter beslut i hostriksdagen.
Vi kan emellertid inte ta detta som intdkt for att underlAta besluta om AtqArder for att
fA budgeten 2017 i balans.

Det framrdknade underskottet om 8,6 mkr kan i sjdlva verket bli storre och hela de
extra tilldelade 10 mkr bor dArfor i sin helhet styras till SOC, om och nar de beslutats.

Fram till dess anser vi dock att vi bor ha en reservplan i form av att vi nu tar det
kontroversiella beslutet att sk5ra ned pA antalet vArdplatser inom sArskilda boendet
for att t€icka upp AterstAende underskottet.
Verkstdlligheten foreslAr vi dock hdnskjutas till efter hostriksdagen och endast i det
fall att de f6respeglade 10 mkr skulle utebli.

Vidare anser vi att vi behover tillsatta en fullmiiktigeberedning med direktivet att finna
vdgar till att hjdlpa stodbehovande ut ur |FO-systemet och forebygga att nya
tillkommer.
Ur SOC investeringsbudget skall underhAllskostnader av typen byte av dorrar strykas
och ska ingA i KS:s investeringsbudget.

Vi foreslAr aven att vi tillsdtter en utredning "Hemtjanst i glesbygd" med mAlet att
minska den vidlyftiga bilkorningen. Genom en annan omrAdesindelning dn att
betrakta hela kommunen som ett omrAde, kan lokal upphandling medfora en
betydande besparingspotential.

For UN.s vidkommande har vi endast den kommentaren att lokalunderhAllet stryks
frAn UN:s investeringsbudget.
Korrekturredigering "Fdne inbildninga/' ska formodligen dndras till "Fdrre
utbildninga/'.

For KS del prioriterar vi tre saker. FastighetsunderhAllet, RdddningstjAnsten och
Energieffekiviseringar.

For att skapa ytterligare beredskap att i sA fall mildra effekterna av nedskdrningen
och i vart fall pAborja en anpassning for 2018 6rs budgetbalans, foreslAr vi att
kommunstyrelsens budget ytterligare minskas med 3,1 mkr och att detta i sin helhet
tillskapas genom att utvecklingsenhetens ram minskas trfun 22,6 mkr till 19,5 mkr och
att verksamhetsledningen ges uppdrag att snarast ge forslag pA hur detta ska
genomforas.

Vi i-l'-l iLl' :i :'i,r'. I'r .i)'^,1/rU
l(O iLl,ll ! rl:rlY i::Cn

2016 -05- r 8



Tack vare att 2016 gav ett positivt balanskravsresultat om 7 mkr anser vi att vi kan
gora denna mer forsiktiga bantning av kommunstyrelsens budgetram.

FastighetsunderhAllet har ldnge underfinansierats och skapat ett ackumulerat
underhAllsbehov av uppskattningsvis drygt 20 mkr. Av de inbesparade 3,1 mkr frAn
utvecklingsenheten vill vi fora over 2 mkr till att forstdrka det eftersatta
fastighetsunderhAllet. Resterande 1,1 mkr menar vi bor foras over till att forstArka
SOC budget.

PA investeringsbudgeten menar vi att vi ska intora begreppet
"rationaliseringsinvestering" for sAdana satsningar som betalar sig i form av
reducerande effekter pA driftskostnaderna. lstAllet for att vi ska hantera varje sedan
investering genom politiska beslut i varle enskilt fall, menar vi att vi frAn politiskt hAll
bor infora elt avkastningskrav, som ska gAlla generellt. Vi foreslAr ett avkastningskrav
initialt pA 25% vilket ger en Pay-off tid om 4 Ar, Investeringar av
rationaliseringskaraktdr sAsom energisparande Atgdrder o.likn. kan sedan hanteras
av forvaltningen inom de angivna ramarna och finansieringen ordnas ldmpligen via
bankkredit.

Vi foreslAr aven att lAn tas upp for att finansiera en ny slAckbil med 3mkr.

For ovrigt kan fortsatt utlosen av pensionsratter utredas och tas i de fall de innebdr
en motiverbar avkastning pA awAxlat kapital i form av sankta driftskostnader.


