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INLEDNING 

Med hänsyn till den extremt korta remisstiden som anvisats för granskning av Vilhel-

mina kommuns budget för 2020-2022, har vi nödgats begränsa våra analyser och kon-

kreta förslag till sådana som vi anser allra nödvändigast för att påbörja inbromsningen i 

kommunens kostnadsutveckling med målet en ekonomi i balans senast 2022. Vi utgår 

ifrån att kommunstyrelsen i kommande budgetarbeten respekterar den processplan som 

fastställts och som ska ge utrymme för partiernas remissarbete in i maj månad varje år! 

Vi vill inledningsvis erinra om våra synpunkter och förslag från budgetbehandlingen för 

perioden 2019-2021. Vi hade då förslag om att utan vidare dröjsmål inleda arbetet med 

att komma i ekonomisk balans, men där Koalitionen röstade ned oss till förmån för en 

egen budget som reellt var kraftigt underbalanserad och byggd på fullständigt obegrip-

liga förutsättningar och antaganden. Vi kan redan nu, efter första tertialen 2019, se hur 

den ekonomiska utvecklingen bär mot helt oförsvarliga resultat och i princip i den rikt-

ning som vi från oppositionen beskrev i vårt remissvar i anledning av budget 2019-

2021. 

Vi noterar att de förslag som nämnderna har överlämnat för kommande beredning inför 

fullmäktiges beslut, kraftigt överskrider de utrymmen som står till förfogande. Nu be-

hövs radikala åtgärder för att komma tillrätta med den ekonomiska obalansen som redan 

nu är uppenbar, men som tilltar med de krav och önskemål som nämnderna presenterat.  

I det följande kommenterar vi budgetremissen nämndvis, men först några synpunkter på 

finansieringsfrågorna. 

Finansiering 

Intäkter i form av skatter och statsbidrag bygger på de underlag som bl. a tillhandahålls 

av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Vi har själva att komplettera med intäkter 

från taxor och avgifter, som kommunen själv förfogar över liksom att bestämma om 

skattesatsen. 

Den grundläggande förutsättningen är den skattesats som ska gälla kommande år. Vi har 

gjort den bedömningen att det över huvud taget inte finns utrymme eller acceptans för 

någon form av skattehöjning, varför vi föreslår oförändrad skatt för den kommande pe-

rioden, alltså 23,45 kr/skattekrona. 

När det gäller taxor och avgifter i övrigt, så föreslår vi försiktiga uppräkningar för vat-

ten och avlopp samt för renhållning, 2%. Dessa verksamheter ska för övrigt hållas åt-

skilda från den kommunala ekonomin i övrigt och där måste hänsyn tas till kommunens 

investeringsåtaganden och övriga kända driftförhållanden. 

Inom miljö- och byggnadsnämnden område, föreslår vi oförändrade taxor och avgifter 

då vi anser att vi i nuvarande läge kan försvara och motivera avgiftsuttagen, men att ev. 

höjningar på ett negativt sätt skulle påverka tillväxt och utveckling och dessutom inne-

bära ovälkomna och kännbara kostnader för i kommunen verksamma företag. 

Kommunstyrelsen 

Gratis kaffe och friskvårdsbidrag slopas enligt Koalitionens förslag. Vi ser inga bespa-

ringar i en sådan åtgärd, utan åtgärden bidrar snarare till effektivitetsförluster och 

tristare arbetsmiljö, vilket i praktiken innebär nettoförluster. 
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Dimensioneringen av arbetsmarknadsenheten borde rimligen resultera i ett nollresultat. 

Förslagen om ökad projektverksamhet borde kunna bidra till positivare resultat, om in-

satstid och andra kostnader hålls nere. 

En stor del av kommunens kostnader ligger på fastighetsförvaltningen. Den operativa 

delen har överlåtits till Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB genom avtal. Det borde, 

med hänsyn till redan vunna erfarenheter, gå att komma vidare i en än mer rationell fas-

tighetsförvaltning. Det förutsätter då att det fortlöpande analyseras insatssidan i förhål-

lande till de resultat som kan nås och att varje åtgärd som idag utförs, prövas utifrån 

behov och resultat. Kommunens egna verksamheter har i tilltagande grad inneburit yt-

terligare anspråk på lokaler och därmed ökade kostnader. Den utvecklingen måste ses 

över och tillväxten måste begränsas. 

Vi förordar även en översyn av kommunens energikostnader där vi ser energieffektivi-

seringar i ett långsiktigt perspektiv och som ett alternativ i minskandet av driftkostna-

der. 

Planerade investeringar måste ses över främst när det gäller investeringar i skollokaler. 

Vi vill inte nu ta ställning till dessa investeringar, utan avvaktar den lokalberedning som 

förhoppningsvis snart ska kunna lämna ifrån sig en slutrapport. 

Från kommunstyrelsen sida måste särskild uppmärksamhet ägnas South Lapland Air-

port AB. Bolaget står inför stora investeringar om verksamheten ska kunna fortgå. Då 

osäkerheten om framtida statligt driftstöd fortfarande är stor, kan ett ökat kommunalt 

åtagande inte uteslutas. 

IT-verksamheten är en viktig funktion för all kommunal verksamhet och utgör ett fun-

damentalt stödsystem för i princip alla processer i kommunen. Vi bedömer att ett mera 

långtgående samarbete krävs mellan kommuner och regionen, för att klara verksamhet-

en inom rimliga kostnadsramar.  

Vi noterar att kostnaderna för upphandlingsstöd ökar och innebär en relativt stor kost-

nad. Brister i upphandlingskompetensen innebär stora risker och kostnader för brister 

därvidlag kan bli omfattande. Med de erfarenheter vi har f n, ser vi trots allt att samar-

betet kring upphandlingsfrågorna och därmed de ökade kostnaderna är avgörande, men 

att den tillkommande kompetens också då ska nyttjas av kommunen och dess bolag. 

Den yttersta garantin för att kommunens olika verksamheter ska kunna bedrivas och att 

ansvaret också kan tas, är att det politiska systemet fungerar. Det förutsätter att det ges 

tillräckliga resurser och utrymme för de förtroendevalda att verka. Varje begränsning i 

riktning mot att spara på politiken, kommer vi att motsätta oss. Det är snarare så att det 

skulle behövas ytterligare tid för politiskt engagemang i styrelsen och i nämnderna och 

fram för allt i fullmäktige för att trygga demokratin och kommunens olika verksamheter 

idag och i framtiden. 

Kommunstyrelsen beskriver Folkets Hus som ett problem med besvärande förutsätt-

ningar att förstå och veta vilka kostnader som åläggs kommunen genom de avtal som 

rimligen måste finnas mellan parterna. Finns det oklarheter, utred förtydliga och doku-

mentera! 
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Utvecklingsenhetens olika verksamheter inriktas på stöd till föreningslivet, men också 

till företagen och kommuninnevånarna i gemen. Viss kommersiell verksamhet finns 

också med i anslaget för utvecklingsenheten. I ett läge där kommunens basala åtaganden 

mot unga och gamla får svårigheter med finansieringen, måste givetvis all frivillig verk-

samhet granskas och ifrågasättas. Det kan, i ett svårt ekonomiskt läge, bli nödvändigt att 

begränsa resurserna för utvecklingsenheten. 

Vi föreslår att kommunstyrelsen ser över avtalet ang. skogsförvaltningen och, om vill-

koren tillåter det, föranstaltar om ny upphandling av dessa konsulttjänster. 

När det gäller planerade investeringar, hänvisar vi till de synpunkter vi lämnade inför 

budget 2019. 

Utbildningsnämnden 

Nämnden har genom åren redovisat kraftiga underskott i verksamheterna. Jämförelser 

med andra kommuner i landet, visar att Vilhelmina kommun har mycket höga kostna-

der, men har också fortlöpande kunnat redovisa förbättrade resultat.  

Utbildningsnämndens förslag till budget de kommande tre åren innehåller kraftiga be-

gränsningar i personalbudgeten och även när det gäller lokalkostnader. Koalitionens 

ledamöter  har bl. a föreslagit nedläggning av Nästansjö skola fr.o.m. höstterminen 

2019, men där har kommunstyrelsens majoritet sagt nej till nedläggning. En form av 

förprövning av ett enskilt förslag som skapar förvirring och osäkerhet i budgetarbetet 

inför ett slutligt förslag till fullmäktige. 

Vi tar inte nu ställning till skolnedläggningar, utan avvaktar lokalberedningens slutliga 

rapport. Vi utesluter inte någon åtgärd i syfte att sänka kommunens kostnader, men vi 

vill dessförinnan se förslag, kalkyler och konsekvensutredningar innan vi är beredda att 

ta ställning. 

Vi ställer oss dock bakom genomgripande förändringar i personalbemanningen inom 

skolans område. Vi är också beredda att diskutera förändringar i gymnasieskolans olika 

program och inriktningar, men förutsätter då stor samsyn kring dessa frågor. 

Vi ifrågasätter hur delar av utbildningsnämndens verksamhet sköts och kontrolleras. Vi 

har oroande exempel på investeringar och insatser som skett okontrollerat och utanför 

alla tillämpbara regelverk och befogenheter. En generell översyn av internkontrollsy-

stemet borde göras och justeras utifrån vunna erfarenheter.  

De investeringar som föreslås, är till del beroende av vad som händer med skolorna i 

Nästansjö och Malgovik i framtiden. 

Socialnämnden 

Det är med tilltagande oro som vi se utvecklingen inom missbruksområdet och hur det 

tilltagande missbruket påverkar familjer och enskilda individer och socialnämnden eko-

nomiska åtaganden. Vi utgår ifrån att det kontinuerligt sker samverkan mellan främst 

utbildningsnämnden och de verksamheter som kommunstyrelsen bedriver för främst 

ungdomar. 
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Den äldreomsorg som socialnämnden har ansvaret för fungerar väl. Ökade åtaganden 

kan förväntas med allt fler äldre med ökande behov och där högre krav kommer att stäl-

las på boende, omvårdnad och service i övrigt. 

Uppsägningen av avtalet med Region Västerbotten ang. gemensamma vårdplatser be-

höver en närmare granskning. Lokala ledningsförhållanden får inte tillåtas påverka ett 

viktigt, behövligt och ekonomiskt försvarbart samarbete mellan kommunen och region-

en. 

Vi är beredda att ställa oss bakom de förslag till åtgärder som socialnämnden redovisar i 

den s k beredningen steg 2. Den brist i förhållande till ram som fortfarande är kvar, 

måste inrymmas inom socialnämndens befintliga budgetram. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Som vi inledningsvis nämnt, så bedömer vi att det inte är försvarligt med taxehöjningar 

inför budget 2020. Nämndens förslag får anpassas till ram med stöd av andra för nämn-

den påverkbara åtgärder. 

Generellt 

Den processplan för verksamhets- och ekonomistyrning som tagits fram tidigare år, 

skulle bidra till ett mera strukturerat och ansvarsavgränsat arbetssätt. Vi har anledning 

ifrågasätta om det fungerar som tänkt. En viktig del i att se framåt, är att betrakta vad 

som hänt det senaste verksamhetsåret. Trots att vi snart är inne i maj månad, så finns 

inte bokslut tillgängligt trots att planen föreskriver att det ska vara klart under mars må-

nad. Det skulle vara av värde att fullmäktige presenterades en avrapportering om hur 

processplanen efterlevs och vilken nytta den tillfört budget- och verksamhetsstyrnings-

processen. 

Vi erbjöd i samband med behandlingen av budget för 2019-2021 ett strukturerat och 

ansvarstagande samarbete med Koalitionen. Svaret har blivit ett ostrukturerat bered-

ningsarbete i många frågor både i styrelsen och i nämnderna och i tillägg till detta, en 

påtaglig misstänksamhet om var Framtid Vilhelmina står och vilka syften vi har med 

vår politiska medverkan. Det är den sämsta grund att bygga samarbete på och synnerlig-

en allvarligt med tanke på det svåra ekonomiska läge som Vilhelmina kommun befinner 

sig i. 

Vi står fast vid att vi är beredda att samarbeta i alla frågor för att komma till bra, effek-

tiva och medborgartillvända lösningar inom ramen för den kommunala ekonomin och 

med tillämpning av gällande lagar och regler inom det kommunala verksamhetsfältet. 

Det finns givetvis några få frågor, där vi av politiska och ideologiska skäl inte kan vara 

hundra procent överens, men det som återstår, räcker långt för att lösa problem och att 

ta vara på de möjligheter som vi har i vår kommun. Det finns inte längre utrymme för 

makt- och demonstrationspolitik i vår kommun. Vi kan, om viljan finns, komma över-

ens om att lägga den åt sidan nu med detsamma. 
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Sammanfattning 

Vi vill sammanfatta våra ställningstanden och förslag i följande punkter: 

Kommunstyrelsen 

 Kommunens skattesats hålls oförändrad kommande budgetår 

 Taxor och avgifter kan tillåtas öka med 2% med undantag inom miljö- och 

byggnadsnämndens område, där avgiftsnivåerna föreslås ligga fast i 2019 års 

nivå 

 Friskvårdsbidrag och fritt kaffe ska vara kvar, men en utvärdering av hur frisk-

vårdsbidraget används bör genomföras 

 Ett förnyat pensionserbjudande bör utredas där målgrupper och villkor i övrigt 

noggrant ska övervägas 

 En analys av fastighetsförvaltningen genomförs i syfte att öka rationaliseringar-

na och därmed kunna sänka driftskostnaderna. En noggrannare kontroll av alla 

upphandlingar ska göras och den blivande upphandlingspolicyn ska tillämpas 

strikt. 

 Lokalanvändningen måste ses över och begränsas. Lokalberedningens slutrap-

port måste snarast fram för att bl. a ta ställning till behovet av åtgärder betr. sko-

lans lokaler 

 Särskild uppmärksamhet ska ägnas verksamheten inom South Lapland Airport 

AB med hänsyn till kommande stora och kostbara investeringar 

 Samverkan inom IT-området måste utvecklas genom  ökat samarbete mellan 

kommunerna och regionen 

 Arbetsmarknads-, närings- och utvecklingsenhetens kostnadsutveckling behöver 

en gedigen genomlysning, där resultat måste ställas mot de resurser som tillförs. 

Utbildningsnämnden 

 Vi ställer oss bakom socialdemokraternas förslag  till åtgärder och vill invänta 

lokalberedningens förslag innan vidare beslut tas vad gäller Nästansjö skola .  

 Bemanningssituationen behöver genomlysas ordentligt i skenet av att Vilhel-

mina kommun utmärker sig särskilt i kostnadshänseende härvidlag 

 En gedigen översyn görs betr. gymnasieskolans programutbud, där volym och 

kostnader måste beaktas i högre grad än vad som hitintills varit fallet 

Socialnämnden 

 De förslag som socialnämnden överlämnat till budgetberedningen, ställer vi oss 

bakom. 

 Avtalet med Region Västerbotten (tidigare landstinget) ang. gemensamma vård-

platser föreslås sägas upp med omedelbar verkan. 

 Den planerade verksamheten med bas i bostadsområdet Manhattan med en be-

räknad tillkommande kostnad på 1,7 mnkr bör inte tas som tillkommande kost-

nad, utan får klaras inom ram. 

 Avlastningsboendet (Galaxen) har flyttats till Tallåsen. De utrymmen som där-

med blir övertaliga, kommer enligt uppgift att nyttjas av Jobb@. Den tillkom-

mande kostnaden förutsätts rymmas inom socialnämndens tilldelade ram. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

 Oförändrade taxor och avgifter föreslås inom nämndens verksamhetsområde 

 Nämnden ska kontinuerligt se över sin egen personalorganisation 

Generellt 

 En skärpning av interkontrollen genomförs inom styrelsens och nämndens verk-

samhetsområden. 

 Fungerar den beslutade processplanen för verksamhets- och ekonomistyrning? 

Rapport och uppföljning föreslås. 

 Ett ökat och mera målinriktat samarbete mellan majoritet och opposition efterly-

ses. Vi står fortfarande med utsträckt hand, men ser inget motsvarande på 

Koalitionens sida. 

 Enligt budgetdirektiven ska löneuppräkningarna beräknas till 2,5 %. Av det un-

derlag som har remitterats noterar vi avsevärda avvikelser. 

 

Vilhelmina den 29 april 2019 

FÖR SOCIALDEMOKRATERNA  FÖR VÄNSTERPARTIET 

 

 

K G Abramsson (S)   Rune Andersson (V) 

      

 

 


