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Politiska partier med 
representanter i 
kommunfullmäktige och 
Kommunens nämnder 

 
BUDGET 2020 – 2022 
 
Kommunstyrelsen har sammanställt det budgetmaterial som inkommit från 
nämnderna, i enlighet med den nya budgetmodellen. 
 
Förutsättningarna för budget 2020 kan under våren komma att förändras i och med Riksdagens 
kommande budgetproposition. 
 
Föreliggande material (budgetbalans 20-22) visar budget utifrån vad nämndernas budgetmaterial 
efter åtgärder visar. Budget per nämnd innehåller en sammanställning samt budget per nämnd för 
tre olika scenarier: 

1. Budget från Budget- och strategiplan 19-21 
2. Budget utifrån verksamheternas behov 
3. Budget efter åtgärder 

OBS! de gulmarkerade rutorna innebär att budgeten från föregående år är uppräknad med 3 %. 
 
Mer detaljerad information verksamhetsbudgetar återfinns i respektive nämnds budgetmaterial med 
start från sidan 6. 
 
På sidan 3 återfinns en mer detaljerad finansieringsbudget. 
 
Kommunen kan komma att göra extern upplåning för finansiering av kommande års 
investeringsverksamhet. 
 
Inga preliminära investeringsramar har utdelats till nämnderna, de investeringar som är upptagna är 
hämtade från nämndernas egna förslag. 
 
Samtliga partier, organisationer, förvaltningar med flera ombedes inkomma med 
ytterligare förslag till kostnadsminskningar/intäktsökningar, vilka kommer att 
seriöst prövas av budgetberedningen. 
 
Ni ombedes att senast den 29/4 -2019, inkomma med Era svar till 
ekonomienheten. 
 

VILHELMINA KOMMUN 

 

Annika Andersson    Niklas Vilhelmsson 
Kommunstyrelsens ordförande   Ekonomichef 
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Budgetbalans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budgetbalans för 2020-2022

Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall 2019 2020 2021 2022
2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 Budget Nämnd Nämnd Nämnd

Kommunstyrelsen 80 558 85 305 87 632 81 905 86 822 89 301 89 419 90 022 99 596 91 615 91 292 94 111 96 464 98 876
Utbildningsnämnden 186 244 194 938 190 533 185 590 193 044 186 037 199 808 203 454 208 729 236 312 217 559 221 529 227 067 232 744
Socialnämnden 169 414 176 315 177 355 199 356 188 455 184 941 200 960 210 306 210 907 225 722 220 233 230 184 237 090 244 202
Miljö- och byggnadsnämnden 2 173 1 457 2 155 826 1 971 1 279 1 828 1 015 2 077 1 850 2 099 2 064 2 126 2 190

Summa 438 389 458 015 457 675 467 677 470 292 461 558 492 015 504 797 521 309 555 499 531 183 547 888 562 746 578 012
Finansiering 438 603 450 887 459 808 450 063 473 431 499 864 495 933 505 730 515 585 515 494 535 316 530 919 541 353 550 132

Resultat 214 -7 128 2 133 -17 614 3 139 38 306 3 918 933 -5 724 -40 005 4 133 -16 969 -21 393 -27 880

Påverkan på likvida medel 6 770 -7 512 -4 867 -24 263 -728 27 297 997 -25 493 -28 554 -56 535 28 423 -39 845 -44 165 -21 140
Lösen av lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investeringar 12 000 17 150 29 000 23 574 27 867 28 771 19 921 45 136 40 095 31 248 44 662 41 567 41 931 12 898
Avskrivningar 18 556 16 766 18 000 16 925 17 000 17 762 17 000 18 710 17 265 14 718 18 952 18 691 19 159 19 638
Nya lån 4 000 7 000 50 000

2019-04-02
Finansieringen 20-22 baseras på cirkulär 19:06, med hänsyn tagen till kommunens befolkningsminskning
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Budget per nämnd sammanställning (efter åtgärder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budget per nämnd olika scenario 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 
efter 

åtgärder Plan Plan Budget
Utfall 
2018

Budget 
efter 
behov

Diff 
Budget & 
BSP

Budget BSP 
19-21

2020 2021 2022 2019 2020 2020 2020 2020
Kommunstyrelsen 94 111 96 464 98 876 91 292 91 615 94 111 41 94 152
Utbildningsnämnden 221 529 227 067 232 744 217 558 236 312 243 186 3 978 225 507
Socialnämnden 230 184 237 090 244 202 220 233 225 722 237 809 -2 023 228 161
Miljö- och byggnadsnämnden 2 064 2 126 2 190 2 099 1 850 2 064 59 2 123
Summa 547 888 562 746 578 012 531 182 555 499 577 170 2 055 575 115
Finansiering 530 919 541 353 550 132 535 316 515 494 530 919 -1 336 529 583
Diff -16 969 -21 394 -27 880 4 134 -40 005 -46 251 -45 532
Resultatmål 1% av skatter & bidrag 5 296 5 394 5 481 5 241 5 175 5 296 5 278
Diff med hänsyn till resultatmål -22 265 -26 787 -33 361 -1 107 -45 180 -51 547 -50 810

Budget enligt BSP 19-21
Nämnd Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Budget 2019 Utfall 2018
Kommunstyrelsen 94 152 95 921 98 799 91 292 91 615
Utbildningsnämnden 225 507 233 757 240 770 217 559 236 312
Socialnämnden 228 161 236 375 243 466 220 233 225 722
Miljö- och byggnadsnämnden 2 123 2 312 2 381 2 099 1 850
Summa styrelse och nämnder 549 943 568 365 585 416 531 183 555 499
Skatter & bidrag 527 790 538 131 548 132 531 310 517 534
Finansnetto 1 793 1 884 1 884 4 006 -2 040
Resultat -20 360 -28 350 -35 400 4 133 -40 005
Resultatmål 1% av skatter & bidrag 5 278 5 381 5 481 5 313 5 175
Diff med hänsyn till resultatmål -25 638 -33 731 -40 881 -1 180 -45 180

Budget enligt behov
Nämnd Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Budget 2019 Utfall 2018
Kommunstyrelsen 94 111 96 464 98 876 91 292 91 615
Utbildningsnämnden 243 186 249 265 255 497 217 558 236 312
Socialnämnden 237 809 236 375 243 466 220 233 225 722
Miljö- och byggnadsnämnden 2 064 2 126 2 190 2 099 1 850
Summa styrelse och nämnder 577 170 584 230 600 029 531 182 555 499
Skatter & bidrag 529 599 539 353 548 132 531 310 517 534
Finansnetto 1 320 2 000 2 000 4 006 -2 040
Resultat -46 251 -42 877 -49 897 4 134 -40 005
Resultatmål 1% av skatter & bidrag 5 296 5 394 5 481 5 313 5 175
Diff med hänsyn till resultatmål -51 547 -48 271 -55 378 -1 179 -45 180

Budget efter åtgärder
Nämnd Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Budget 2019 Utfall 2018
Kommunstyrelsen 94 111 96 464 98 876 91 292 91 615
Utbildningsnämnden 221 529 227 067 232 744 217 558 236 312
Socialnämnden 230 184 237 090 244 202 220 233 225 722
Miljö- och byggnadsnämnden 2 064 2 126 2 190 2 099 1 850
Summa styrelse och nämnder 547 888 562 746 578 012 531 182 555 499
Skatter & bidrag 529 599 539 353 548 132 524 086 517 534
Finansnetto 1 320 2 000 2 000 11 230 -2 040
Resultat -16 969 -21 394 -27 880 4 134 -40 005
Resultatmål 1% av skatter & bidrag 5 296 5 394 5 481 5 241 5 175
Diff med hänsyn till resultatmål -22 265 -26 787 -33 361 -1 107 -45 180
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Skatter och generella statsbidrag i tabellen är beräknad utifrån Vilhelminas befolkningsförändring och med hjälp av SKL:s Cirkulär 19:06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatter och generella statsbidrag
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr

Skatteintäkter 296 284 300 781 312 210 324 699 337 687 351 194 365 593 380 583

Inkomstutjämning 109 047 105 529 104 299 103 031 101 851 100 657 99 615 98 630

Kostnadsutjämning 60 923 60 653 60 401 60 130 59 860 59 589 59 319 59 048

Regleringspost 4 746 7 570 7 541 5 546 3 536 1 500 -612 -2 760

Strukturbidrag 16 098 16 026 15 959 15 888 15 816 15 745 15 674 15 602

Införandebidrag 0 0 0 0 0 0 0 0

LSS-utjämning 23 634 23 529 23 431 23 326 23 221 23 116 23 011 22 906

Summa intäkter 510 731 514 087 523 841 532 621 541 971 551 802 562 599 574 009

Skatteavräkning nuvarande samt 
föregående år -4 325

Fastighetsavgift 15 383 15 511 15 511 15 511 15 511 15 511 15 511 15 511

Summa intäkter (inkl. avräkning)+f-skatt 521 789 529 599 539 353 548 132 557 482 567 313 578 110 589 520

Skatteintäkter 291 959 300 781 312 210 324 699 337 687 351 194 365 593 380 583

Gen. Stb o utj 229 830 228 818 227 142 223 433 219 795 216 119 212 517 208 938

Finansiella kostnader
2019 2020 2021 2022

Köp h-vht fr övriga föret 75 75 75

Löneskatt utb pens.medel 3 200 3 788 3 105

Löneskatt pensionsskuldsf 3 600 3 971 4 164

AMF enligt avtal 2 000 2 000 1 500

Grupplivförsäkring 400 400 250

Pensionsförsäkrlösn FÅP 2 800 5 077 4 186

Förändr av pens.avsättn 40 -45 -45

Pensionsutbet, intj fr 98 -200
Pensionsutb intj före -98 8 600 8 083 8 658

Pensionserbjudande 500 2 500 2 500

Förvaltningsavgifter 175 175 150

Penskostn avgiftsbest del 16 800 16 370 17 165

Pensionsavg förtroendevalda 465 472

Kundförluster 500 750 750

Övr adm tjänster 18 18 18

Övr främmande tjänster 5 5 75

Avgift Sergel 1 1 1

Räntekostnader 1 000 1 000 750

Ränta på pensionsskuld 16 22 18

Bankkostnader 300 300 300

Summa finansiella kostnader 39 830 44 955 44 092

Finansiella intäkter

2019 2020 2021 2022
Lagst arbetsgivaravgifter 35 000 35 020 32 000

Övriga avgifter 1 1 1

Ersättning flyktingvht 4 800 2 506

Ränteintäkter 50 50 25

Ränteint kundf övriga 15 15 15

Övr finansiella intäkter

Intern ränta 8 000 8 500 5 700

Summa finsniella intäkter 47 866 46 092 37 741
Finansnetto 8 036 1 137 -6 351
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Diagram finansiering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram intäkter från migrationsverket 
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Diagram befolkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringar 

 

 

 

 

 

Detaljerad information kring investeringar återfinns i respektive nämnd och styrelses 
budgetmaterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Kommunstyrelsen 38 237 39 110 10 430
Utbildningsnämnden 1 830 1 321 968
Socialnämnden 1 500 1 500 1 500
Miljö- och byggnadsnämnden 0 0 0
Summa 41 567 41 931 12 898
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Kommunfullmäktige styr sin verksamhet via övergripande perspektiv med riktlinjer som ska 
styra innehåll i styrelsens och nämndernas mål och KLG/förvaltningsledningarnas 
uppdragsplaner. 
 
Vilhelmina kommuns verksamheter ska styras genom nämndmål, förvaltningsledningarnas 

 uppdragsplaner och verksamheternas verksamhetsplaner med utpekade aktiviteter.
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Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2020 - 2022 
 

Nämndens ansvarsområde och uppdrag 

Kommunstyrelsen är på uppdrag av kommunfullmäktige kommunens ledande politiska 
förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens/koncernens utveckling och 
ekonomiska ställning.  

Inriktning och förutsättning 
Styrelsen ska samordna resurser, inriktningar och styrprinciper för kommunen/koncernen 
innefattande nämnder/styrelser och kommunala bolag genom att: 

 Leda och styra kommunen genom en löpande uppföljning och analys av ekonomi och 
verksamhetsmässiga resultat samt avge rapporter till kommunfullmäktige. 

 Arbeta med övergripande och långsiktig strategisk planering. 

 Förvalta kommunens ekonomi genom att ansvara för budget- och bokslutsarbete, ta fram 
förslag till finansiella mål, resursfördelning och inriktnings- samt medelsförvaltning. 

 Utarbeta principer för styrning och utveckling av den kommunala organisationen. 

 Informera om övergripande och långsiktiga frågor internt och externt. 

 Bereda ärenden, slutföra delegation och verkställa beslut från kommunfullmäktige. 

 Aktivt arbeta utåtriktat för att stärka kommunens attraktivitet och expansion. 
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Organisation 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen

Personalenhet,

Ekonomienhet

Tekniskavdelning

Kommunkansli inkl. växel och 
överförmyndarverksamhet

IT enhet

Utvecklingsenhet

Arbetsmarknadsenhet

Kostverksamhet

Skydd och säkerhet 
(Räddningstjänst)

Ks, Kommunchef
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Övergripande utmaningar 

Kommunstyrelsens ansvarsområde greppar över allt från rena stödprocesser till huvudprocesser. 
Inom huvudprocesserna finns både lagreglerade och frivilliga verksamheter. Kommunstyrelsens 
utmaning ligger i att med ett begränsat resursutrymme både tillhandahålla lagreglerad verksamhet 
och stödprocesser såväl för kommunstyrelsens egna behov som för övriga nämnders behov och 
samtidigt skapa utrymme för de egna verksamheterna att forma en attraktiv kommun där 
medborgare och besökare känner trygghet, framtidstro och tillförsikt i att leva, bo och verka.  

Expansionen i fjällregionen ställer stora krav på att kommunen svarar upp med den infrastruktur i 
form av vatten och avlopp, renhållning och bredband och andra samhällstjänster, som t.ex. 
räddningstjänst, som krävs för att behålla attraktionskraften. 

Inom kommunstyrelsen finns ett stort fastighetsbestånd, ett omfattande väg- och ledningsnät, en 
omfattande maskin- och fordonspark och en mängd fritidsanläggningar.  För att hålla den servicenivå 
som förväntas och hålla tillbaka oplanerade reparations- och underhållsarbeten som enbart har en 
kostnadsdrivande effekt krävs utrymme för långsiktiga underhålls- och investeringsplaner som på sikt 
skapar kostnadseffektivitet i verksamheterna.  

Personalmässigt står kommunstyrelsen och även övriga nämnder inför flera pensionsavgångar de 
närmaste åren och det väntar stora utmaningar i att i en alltmer hårdnande konkurrens kunna locka 
arbetskraft till vår kommun. Det behövs utrymme och resurser för kunskapsöverföring och utbildning 
av nya medarbetare. En annan mycket viktig del är digitaliseringsarbetet både för att effektivisera 
och förbättra arbetet och för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Ytterligare en 
påverkansfaktor är arbetet med varumärkesbildning. Varumärkesbildningsarbetet är angeläget ur 
många aspekter: 

- att lyfta fram Vilhelmina kommun som en attraktiv arbetsgivare 
- att förmedla en känsla till våra medborgare 
- att marknadsföra Vilhelmina som besöksmål 

 

Mål och måluppfyllelse 

De mål som väntas beslutas i Budget- strategiplanen för 2020-2022 utgör styrinstrument för 
styrelsen och nämndernas arbete. För att fylla sin funktion och möjliggöra uppföljning och 
återrapportering kommer målen, efter att BSP fastställts av kommunfullmäktige, att brytas ner och 
konkretiseras till operativa mål för verksamheterna. 
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Planeringsförutsättningar 

Vid kommunfullmäktigesammanträdet i december 2018 fastställdes kommunstyrelsens budgetram 
för 2020 till 94 152 tkr och för 2021 till 95 921 tkr.  

Verksamheternas budgetberedning inför 2019 – 2021 

KOMMUNSTYRELSEN 
PLAN 
2020 

PLAN 
2021 

PLAN 
2022 

BUDGET 
2019 

UTFALL 
2018 

Intäkter -161 173 -165 202 -169 333 -154 126 -167 318 
Personalkostnader 80 754    82 773    84 842 76 236 77 889 
Övriga kostnader 174 530  178 894  183 366 169 182 181 044 
Nettokostnader 94 111 96 464    98 876 91 292 91 615 

      Nettokostnad per 
verksamhetsgren 

     Arbetsmarknadseneheten 1 367       1 401      1 437 -161 987 
Ekonomi 4 730       4 848      4 969 4 860 4 791 
Fastigheter 6 095       6 247       6 403 7 750 7 334 
Flyg 75            77           79 0 60 
GVA 7 441       7 627      7 818 6 500 6 315 
GVA-VA 0              0             0 0 87 
GVA-Renhållning -135         -138        -141 -250 -254 
It 3 693       3 785      3 880 3 686 3 875 
Kommunledningsfunktion 
mm 5 593       5 732      5 876 5 466 5 422 
Kost 0              0             0 0 -49 
Näring 871          889         912 924 1 039 
Personal 7 211       7 391      7 576 6 799 7 279 
Politisk verksamhet 5 995       6 144      6 299 4 750 5 250 
Skydd och Säkerhet 8 859       9 080      9 307 8 398 8 021 
Utvecklingsenheten 22 715     23 283    23 865 22 013 20 625 
Övrig verksamhet 19 604     20 095    20 597 20 558 20 832 
SUMMA 94 111      96 464    98 876 91 292 91 615 
RAM enligt BSP 94 152 95 921 

   Avvikelse från ram -41 
    

 

 

Not. I 2018 års utfall ingår även projektverksamhet. 
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Planeringsförutsättningar intäkter 

För 2020 planeras intäkterna uppgå till -161 173 tkr vilket är en ökning med 4,6 % jämfört med 
budget 2019 men en viss sänkning jämfört med utfall 2018. Ökningen jämfört med budget 2019 
utgörs framförallt av att kapitaltjänstkostnader för de förvaltade fastigheterna nu tillförts den interna 
fastighetsförvaltningen under verksamhetsgrenen Fastigheter och därmed ingår i 
internhyresbeloppet istället för att budgeteras särskilt på respektive verksamhet. Fördelen med den 
hanteringen är att vi nu kan få ett samlat grepp om respektive fastighets totala kostnad via 
fastighetsförvaltningsverksamheten. Sänkningen jämfört med utfall 2018 förklaras till största delen 
av lägre intäkter för immigrationsverksamheterna inom Arbetsmarknadsenheten. 

Planeringsförutsättningar personalkostnader 

Personalkostnaderna för 2020 beräknas uppgå till 80 754 tkr och är en höjning jämfört med både 
budget 2019 och utfall 2018.  I förutsättningarna ingår en lönekostnadsuppräkning med 2,5 % för 
vardera åren 2019 – 2022. Personalomkostnadspålägget följer det senast kända, d.v.s. 39,15%. 
Jämfört med budget 2019 är det en ökning med knappt 1 % utöver den beräknade 
lönekostnadsökningen. Ökningen återfinns inom verksamhetsgrenarna Arbetsmarknadsenheten, 
GVA, IT och Politisk verksamhet. Jämfört med utfall 2018 återfinns ökningarna inom bl.a. Fastighet, 
IT, Kostverksamheten, Personal och Utvecklingsenheten.  

Ökningen jämfört med budget 2019 för Arbetsmarknadsenheten förklaras dels av att det budgeterats 
för projektadministration och för projektet SIKT samt att den ökning av arbetsmarknadsåtgärder som 
vi ser i 2018 års utfall nu finns med i budget. Det ökade utrymmet följer det uppdrag enheten har. 
För GVA har budgeterats för de tjänster som går via arbetsmarknadsåtgärder och som ingår i utfallet 
för 2018. För både Arbetsmarknadsenheten och GVA gäller att tjänsterna delvis finansieras via bidrag 
från Arbetsförmedlingen. För verksamhetsgrenen IT utgörs ökningen av personal verksamma i 
Partnerskap AC. Politisk verksamhet har budgeterats med utgångspunkt från de nivåer som beslutats 
i den senaste förtroendemannautredningen.  

Ökningen jämfört med utfall 2018 för Fastigheter utgörs av den under senare delen av 2018 
nytillkomna kartingenjörstjänsten, för IT handlar det om den ovan nämnda verksamheten 
Partnerskap AC-net. För Kostverksamheten har utökning med fler enheter inom förskolan genererat 
utökning i personalstaben. För verksamhetsgrenen Personal utgörs ökningen av att budget för Facklig 
verksamhet beräknas enligt det utrymme arbetstagarorganisationerna enligt lag har möjlighet att 
nyttja medan det verkliga nyttjandet, som vi ser i utfallet, är lägre. Utvecklingsenheten har 
budgeterat för projektanställning inom Biblioteksverksamheten som finansieras av bidrag från 
Kulturrådet samt att utfallet för 2018 påverkas av att sjukfrånvaro i stor utsträckning inte ersatts med 
vikarie samt kortare vakanser i samband med rekryteringar. 

Planeringsförutsättningar övriga kostnader 

Övriga kostnader har för 2020 beräknats till 174 530  tkr vilket är cirka 3 % högre än budget 2019 
men lägre än utfallet för 2018. Ökningen kan i huvudsak förklaras av ökade kostnader för den interna 
fastighetsförvaltningen och då i huvudsak genom att kapitaltjänsten för fastigheterna nu budgeteras 
här och ingår i internhyran istället för att belasta respektive fastighet inom respektive nämnd, som 
tidigare nämnts. 
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Planeringsförutsättningar övergripande 

Till vissa delar påverkas kommunstyrselsen i hög grad av beslut på nationell, regional och lokal nivå 
vilket ger en osäkerhet i planeringsförutsättningarna i budgetarbetet. För Arbetsmarknadsenheten 
har det t.ex. stor påverkan vad som framgent händer i flyktingfrågan och i frågor runt olika 
arbetsmarknadsåtgärder. Vilket beslut som kommer att fattas vad avser kollektivtrafiken i regionen 
får betydelse för kommunens kostnad vad avser trafikverksamheten. Det budgetförslag som 
presenteras här förutsätter en sänkning av kostnaden för kollektivtrafiken med cirka 10 % jämfört 
med utfallet för 2018. Kommunstyrelsen kan även påverkas av beslut som fattas i andra nämnder i 
och med att många av de stödverksamheter som bedrivs inom kommunstyrelsen är kopplade till 
övriga nämnder. Om en annan nämnd t.ex. avsäger sig lokaler som idag förhyrs kommer kostnaden, i 
alla fall på kort sikt, att falla tillbaka på kommunstyrelsen.   

Under 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om gratis kaffe och friskvårdsbidrag till anställda i 
kommunen. Kostnaden för detta har helt och hållit burits av kommunstyrelsen under 
verksamhetsgrenen Personal. Kostnaden som för 2018 uppgick till 827 tkr har inte haft någon 
budgettäckning. I det budgetförslag som nu lämnas finns inte medel upptagna för detta. 

Under verksamhetsgrenen Politisk verksamhet har medel tagits upp för upphandlingssamarbete 
samt samordningsförbund. 

 

 

 

 

 

Verksamhetsspecifika planeringsförutsättningar 

Arbetsmarknadsenheten, AME 

Arbetsmarknadsenheten 
PLAN 
2020 

PLAN 
2021 

PLAN 
2022 

BUDGET 
2019 

UTFALL 
2018 

Intäkter -10 185   -10 440   -10 701 -11 056 -13 288 
Personalkostnader 10 084    10 336    10 594 8 588 10 955 
Övriga kostnader 1 469      1 505      1 543 2 306 3 320 
Summa kostnader 11 553    11 841 12 137 10 894 14 275 
Nettokostnader 1 367 1 402  1 437 -161 987 
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Verksamhetens ansvarsområde och uppdrag 

Organisation 2020 
 

 
 
Övergripande mål 
7.1 En välfärd som håller hög kvalitet, styrs av behov och ges på lika villkor oavsett bakgrund, skapar möjligheter och trygghet över livet, 
men också mellan generationer  
Nämndensmål 
7.1.1Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att samtliga resultat som redovisas i Kolada återfinns i gröna fälten.  
År 2018 är första året som redovisats i Kolada 
 
Övergripande  vhtmål 
9. Verka för att den lokala demokratin utvecklas. Medborgardialog ska vara ett viktigt instrument i beslutsprocessen och nya metoder för 
deltagande ska utvecklas  
10. Ta tillvara och tillgodose kommuninvånarnas potential, möjligheter samt behov och tillhandahålla en väl fungerande utbildning, vård, 
omsorg och kommunikationer 
11. Skapa goda förutsättningar och vara en ”brobyggare” för samarbete och utveckling för kommuninvånare, företag, föreningar samt 
besöksnäring  
12. Arbeta för att öka antalet invånare i kommunen  
13. Arbeta för att nytta dras av den yrkeserfarenhet och kompetens som invånare med utländsk bakgrund har. Detta är en viktig faktor både 
för arbetsförsörjning och för att få nyanlända invånare att stanna kvar och trivas i kommunen 

 
 
Arbetsmarknadsenheten  
Arbetsmarknadsenhetens ansvar är att samordna kommunens engagemang i 
arbetsmarknadsåtgärder via nära samarbete med bland annat arbetsförmedling, försäkringskassa, 
socialförvaltning, samordningsförbund, privata företag, föreningar och organisationer och därmed 
verka för minskad arbetslöshet och bidragsberoende bland Vilhelmina kommuns invånare. För att 
stärka människor mot lika villkor och möjligheter närmare studier och arbete oavsett bakgrund och 
för att öka jämställdhet behöver vi hålla ett extra fokus på nyanlända kvinnor, unga vuxna och dem 
med funktionsvariationer.  

Arbetsmarknadsenhetens mål 
Att ge fler människor möjligheten att skapa en egen försörjning utifrån sina förutsättningar, behov 
och önskemål till att leva ett självständigt liv 

 
 
 

Chef AME

Immigrationsservice Cornelia Fotoarkivet Handtaget

Arbetsmarknadssamordnare
Stödfunktioner:

Ekonomi
Personal

IT
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Arbetsmarknadsenhetens utmaningar 
AME ser att vi står inför en rad utmaningar. Än om arbetslösheten minskar så står våra målgrupper 
långt från arbetsmarknaden. Många är hänvisade till ekonomiskt bistånd som innebär minskad 
livskvalité och ökade kostnader för kommunen. 

Att se den satsning vi gör med individerna, inte som kortsiktiga kostnader utan som en social 
investering som ger utdelning längre fram, både för individen själv men även för samhället (minskat 
behov av ekonomiskt stöd, minskad ohälsa hos individen och kanske även i familjen).  

Utmaningarna ligger i att få de olika förvaltningarna att inse vikten och vinsten med att se över sin 
egen verksamhet och samverka över ”gränserna”. Här behöver vi kartlägga vilka som tjänar på 
besparing långsiktigt och se att de också investerar i förebyggande arbete.  

Många goda exempel finns i landet där man växlar försörjningsstöd mot anställningar, man inför 
enklare arbeten för att ge fler tillgång till arbetsmarknaden och på så vis även minskar den 
kompetensbrist som vi idag redan är i. Här måste vi i Vilhelmina våga satsa. Det finns stora vinster, 
både ekonomiskt och socialt, att arbeta proaktivt istället för att satsa resurser när individen hamnar 
långt ner ekonomiskt, socialt och hälsomässigt. Vi har redan idag har en stor grupp som står långt 
utanför arbetsmarknaden och som behöver stora resurser för att kliva in i arbetslivet eller till ett 
socialt sammanhang igen.  

Vi har viljan, kompetensen och verktygen för att få det att fungera men vi måste alla med på samma 
resa. Här har vi en jättestor utmaning.  

Samverkan med gymnasieskola, att redan i år 2 knyta kontakter med individer som deltar i imyrk, för 
att minska risken för långa perioder av sysslolöshet, eller ökad ohälsa, efter avslutad skolgång är 
påbörjad. Detta är en otroligt viktigt grupp att inte tappa bort. Att lämna skolans trygga värld och 
kliva in i dagens samhälle är inte så enkelt om du inte har slutfört gymnasiet, saknar grundläggande 
kompetens, har lågt eget driv eller saknar ett socialt kontaktnät.  Den psykiska ohälsan ökar hos barn 
och unga vilket också får konskevenser den dagen de ska träda in på arbetsmarknaden. Att fånga upp 
dessa individer redan innan skolan slutar är viktigt ur allas aspekter.  

Att Arbetsförmedlingen reformeras kommer att påverka kommunmedborgare som är i behov av 
stöd. Allt mer lyfts över till digitala tjänster och man förväntar att individer har en grundläggande 
digital kompetens och förståelse för att klara sin situation men så ser det inte ut alla gånger. Många 
av de nya kommunmedborgare vi har kommer från länder där den digitala kompetensen inte är hög 
eller inte finns alls, vilket gör att dessa individer riskerar att komma ännu längre ifrån egen 
försörjning eller egen självständighet. 

När Arbetsförmedlingen drar ner på resurser ser vi redan idag att individer drabbas då 
arbetsträningar, arbetspraktik och andra insatser som inte leder till konkret anställning inom kort 
prioriteras bort. Staten har det yttersta ansvaret och bör även stå för kostnaden. Tyvärr ser vi att det 
är individerna som redan idag har det svårt, som kommer i kläm. Till synes och sist så blir även 
kommunen drabbad i form av medborgarnas ökade ohälsa, långvarig arbetslöshet, behov av 
ekonomiskt bistånd, socialt utanförskap för barn/ungdomar i drabbade familjer etc.  
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Planeringsförutsättningar 
Förutsättningarna har ändrats under tidens gång. Omvärlden som t ex Arbetsförmedlingens 
nedskärningar påverkar direkt vår verksamhet. Det är osäkert på arbetsmarknaden vem/vilka samt 
hur resurser fördelas.  

Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 
Öka projektverksamhet. 

Immigrationsservice  
Kommunernas mottagande av nyanlända ska i enlighet med lagen om bosättning (2016:38) bygga på 
överenskommelser med staten. Länsstyrelserna både förhandlar och ingår överenskommelserna med 
kommunerna. 

 mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning i kommunen 
 undervisning i Svenska för invandrare (sfi) och annan vuxenutbildning 
 samhällsorientering 
 försörjningsstöd inledningsvis, det s.k. ”glappet”  
 skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och 

ungdomar 
 insatser inom det sociala området 
 att se till att övrig kommunal verksamhet och service så som SoL och LSS 

kommer nyanlända till del. 
 

Verksamhetens mål 
Ge de nyanlända förutsättningar för en bra integration i Sverige och den kommun de anvisats till.  
Stödja den enskilde utifrån dennes förutsättningar, behov och önskemål till att leva ett självständigt 
liv och forma sin egen framtid. 

 
Verksamhetens utmaningar 
Öka mottagning och invånarantal. En del i arbetet är att stötta i samhället t ex vara behjälplig vid 
inskrivning på arbetsförmedlingen. Stängs arbetsförmedlingens kontor i Vilhelmina kräver det mer 
resurser i form av transport till AF-kontor och medföljande personal för denna uppgift. 

Planeringsförutsättningar 
Ej kända. Planering för Mottagning är svår att förutsäga. De fördelade kommuntalen kommer i slutet 
på året. Det vi vet är att dem vi tar emot i år har vi arbete med även efterföljande året, 1-2 år 
beroende på när de anländer.   

Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 
Öka projektverksamhet. 

Cornelia 
Arbetar med socialt arbete i samband med de olika typer av arbeten och uppdrag de utför som 
renovering av möbler, flyttarbeten osv. De försöker stötta och arbeta med personernas hela 
livssituation, skapa rutiner, arbeta med problemlösning och öka både psykiska och fysiska 
välbefinnandet.  
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Verksamhetens utmaningar 
Att fånga upp fler människor så snart det är möjligt. Att få dem intresserade och motiverade. Att 
kunna hitta kreativa, utvecklande och utmanande arbetsuppgifter för varje enskild individ. Psykisk 
ohälsa ökar och problematiken runt individerna kan vara omfattande och komplex vilket ger behov 
av flera samverkande aktörer 

Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 
Ökad samverkan både internt och externt. Förbättra underlagsmallar och 
dokumentation 

Fotoarkivet 
Erbjuder individanpassad arbetsträning efter intresse, möjligheter och förmåga. Många har behov av 
en trygg och anpassad miljö. Arbetar med att samla och digitalisera gamla bilder på så sätt 
tillgängliggör kommunens bildhistoria.  

Verksamhetens utmaningar 
Att möta omgivningens förväntningar med att kombinera produktion av nya 
bilder på hemsida och människors förmåga i lagom takt 
 
Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 
Uppgradera verksamhetssystem och revidera rutiner efter behovsutveckling. 

Handtaget 
Är en träffpunkt, erbjuder sysselsättning, språkträning, arbetsträning. En stor del handlar om 
återbruk där gammalt görs om till nytt. De utför även uppdrag som att laga kläder, sy om gammalt till 
nytt samt olika städ. En varierad plats att vara på innan de söker sig vidare till andra ställen i 
kommunens verksamheter 

Verksamhetens utmaningar 
Fokus ligger på jämlikhet varför de aktivt behöver efterfråga kvinnor, unga vuxna och människor med 
funktionsvariationer. Att fånga upp flera människor i målgruppen. 

Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 
Öka uppdragen. Öka projektverksamhet.  

Arbetsverkstädernas gemensamma tre ben 
 

- Uppdrag – subventionerade anställningar 
- Arbetsträning/praktik 
- Social insats  

Verksamheternas utmaningar 

- Ökad psykisk ohälsa, behov av flera samverkande aktörer 
- Ökat tryck på platser till en trygg och anpassad miljö 
- Fasta platser på andra ställen i kommunens verksamheter 
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Ekonomienheten 

Ekonomi 
PLAN 
2020 

PLAN 
2021 

PLAN 
2022 

BUDGET 
2019 

UTFALL 
2018 

Intäkter -1 020    -1 045   -1 072 -881 -303 
Personalkostnader 4 732      4 851    4 972 4 781 3 836 
Övriga kostnader 1 017      1 043     1 069 960 1 258 
Summa kostnader 5 750   5 893 6 041 5 741 5 094 
Nettokostnader 4 730     4 848 4 969 4 860 4 791 

Verksamhetens utmaningar 
Ekonomienheten står som många andra inför stora utmaningar de närmaste åren. Digitalisering, 
elektroniska fakturor och en ny redovisning- och bokföringslag står framför dörren. För att vi ska 
effektivisera arbetet och hjälpa kommunkoncernen resursmässigt så måste vi hänga på utvecklingen 
samtidigt som kostnaderna ska minska framgent. 

Planeringsförutsättningar 
Verksamheten är oförändrad jämfört med budget 2019. En del av en ekonomtjänst finansieras 
genom projektmedel. Ramen för 2020 är i paritet med ram 2019, vilket gör att vi måste finansiera 
löneökningarna inom egen verksamhet.  

Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 

Ekonomienheten har under 2018 påbörjat flertalet förbättringsarbeten, bland annat tidplaner för 
våra olika processer samt genomlysning av processerna. Dessa förbättringsarbeten är ständigt 
pågående och kommer att löpa under flera år. Inga planerade verksamhetsförändringar under 
perioden 

Planerade investeringar 
Inga planerade investeringar under perioden. 
 

 
Fastigheter 

Fastigheter 
PLAN 
2020 

PLAN 
2021 

PLAN 
2022 

BUDGET 
2019 

UTFALL 
2018 

Intäkter -52 437   -53 747   -55 091 -44 339 -46 504 
Personalkostnader 1 780      1 825      1 870 1 768 1 501 
Övriga kostnader 56 752    58 170    59 624 50 322 52 338 
Summa kostnader 58 531  59 995 61 495 52 089 53 839 
Nettokostnader 6 095  6 247   6 403 7 750 7 334 

Verksamhetens utmaningar 
De utmaningar som finns är att underhållsbehovet är större än underhållsbudgeten. Detta medför att 
de akuta reparationskostnaderna kan bli höga eftersom det inte går att skjuta på dessa. 
Verksamheternas krav på ändamålsenliga lokaler kan inte alltid upprätthållas med den beslutade 
underhållsbudgeten.  



21 
 

Trenden med färre svar på anbudsförfrågningar kan medföra att utebliven konkurrens inom 
byggbranschen kan göra priserna på byggnationerna dyrare.  

Planeringsförutsättningar 
Beslut om investeringar behöver tas innan årsskiftet så att enheten hinner planera arbeten som 
enligt beslut ska genomföras.  

Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 
Inga förändringar planeras för fastighetskötsel så länge kostnaden ligger på nuvarande nivå.  

För att vi ska få ned driftskostnaderna för våra fastigheter bör avdelningen få medel genom 
investeringsbudgeten för att fortsätta arbetet med energieffektivisering.  

Planerade investeringar 
Byggnad för GVA, IT och brand i Kittelfjäll. 
Reparation sandficka ÅVC. 
Om och Tillbyggnad Volgsjö skola. 
Tillbyggnad Nästansjö skola  
Upprustning Kyrkstan. 
Energibesparande åtgärder fastighet.  

Flyg 

Flyg 
PLAN 
2020 

PLAN 
2021 

PLAN 
2022 

BUDGET 
2019 

UTFALL 
2018 

Intäkter -8 835   -9 056   -9 282 -8 835 -8 776 
Personalkostnader 

     Övriga kostnader 8 910    9 133     9 361 8 835 8 836 
Summa kostnader 8 910 9 133  9 361 8 835 8 836 
Nettokostnader 75     77 79 0 60 

 

Planeringsförutsättningar 
Driftbidrag till icke statliga flygplatser söks och utbetalas till kommunen. Bidraget utbetalas i sin 
helhet till South Lapland Airport. Den nettokostnad som budgeteras för verksamheten utgörs av 
internräntan för aktierna i bolagen.  

 
 
GVA 

GVA 
PLAN 
2020 

PLAN 
2021 

PLAN 
2022 

BUDGET 
2019 

UTFALL 
2018 

Intäkter -10 375   -10 634   -10 900 -9 860 -12 872 
Personalkostnader 7 788      7 983      8 182 6 874 8 059 
Övriga kostnader 10 028    10 279    10 536 9 486 11 129 
Summa kostnader 17 816 18 262  18 718 16 360 19 187 
Nettokostnader 7 441  7 627  7 818 6 500 6 315 



22 
 

      

Verksamhetens utmaningar 
Utmaningen ligger i att hitta lösningar för effektivare transporter. Att hitta skärningspunkter där 
resurser och ekonomi peakar mot kvalité. 

Planeringsförutsättningar 
Får anses som goda utifrån ett bra underlag vad gäller personal samt övriga resurser. Ingen större 
personalomsättning förväntas 

Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 
Inga verksamhetsförändringar av större art är inplanerade annat än analys av förutsättningar för 
digitalisering samt fortlöpande vidareutbildning av personal. 

 
Planerade investeringar 
Förhoppningsvis fortsatt planläggande av gata/vägunderhåll tillsammans med VA.  

 
 
GVA-VA 

GVA-VA 
PLAN 
2020 

PLAN 
2021 

PLAN 
2022 

BUDGET 
2019 

UTFALL 
2018 

Intäkter -15 590   -15 980   -16 380 -15 200 -15 395 
Personalkostnader 2 720      2 788      2 858 2 696 2 073 
Övriga kostnader 12 870    13 192    13 522 12 504 13 410 
Summa kostnader 15 590 15 980 16 380 15 200 15 483 
Nettokostnader 0          0          0 0 87 

Verksamhetens utmaningar 
Underhållsbehov för de gamla befintliga VA-anläggningar samt anpassning av taxan så att den följer 
kostnadsutvecklingen tillsammans med investeringsbehovet. 

Planeringsförutsättningar 
Får anses som goda utifrån ett bra underlag vad gäller personal samt övriga resurser. 

Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 
Fortsatt arbete för att hitta beröringspunkter gällande digitalisering samt fortsatt arbete gällande 
ovidkommande vatten.  Även hitta avsättningslösningar för restprodukter, exempelvis slam. 

 
Planerade investeringar 
Fortsatt plan för reinvestering gata/VA samt följa med i utvecklingen för respektive fjälldal. 

 
 
 
 
 



23 
 

GVA-Renhållning 

GVA-Renhållning 
PLAN 
2020 

PLAN 
2021 

PLAN 
2022 

BUDGET 
2019 

UTFALL 
2018 

Intäkter -11 505   -11 792   -12 087 -10 697 -11 085 
Personalkostnader 503         515         528 505 645 
Övriga kostnader 10 867    11 139    11 417 9 942 10 186 
Summa kostnader 11 370 11 654 11 946 10 447 10 831 
Nettokostnader -135  -138   -141 -250 -254 
 

Verksamhetens utmaningar 
En stor utmaning som ligger framför oss är den utsortering av matavfall som ska införas redan 2021 
och där vi inte vet vilket system som ska användas och om det kan leda till ökade kostnader för 
kollektivet.  

En annan utmaning som vi har är att möta upp behoven av renhållning i våra fjälldalar där vi 
framöver, beroende på utbyggnadstakten, kanske måste se över om vi måste ha någon form av ÅVC i 
framförallt Kittelfjäll. 

Planeringsförutsättningar 
Förutsättningarna för att göra en verksamhetsplan som sträcker sig till 2022 är inte de bästa med 
anledning av att en ny upphandling av insamling av restavfall och matavfall ska göras till 2021 och där 
vi har svårt att förutse kostnaden för insamlingen. 

Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 
Under år 2020 måste vi påbörja en upphandling vad det gäller insamling av matavfall och restavfall. 
(Sopbilen) 

 
Planerade investeringar 
1 miljon kronor är lagd i investeringsbudgeten för 2021 till en materialkross för att minska 
fraktkostnaderna och minska behandlingsavgifterna för verksamhetsavfallet. 
1 miljon är lagd i investeringsbudgeten för 2021 för kostnader i samband med utsortering av 
matavfall.  
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IT 

IT 
PLAN 
2020 

PLAN 
2021 

PLAN 
2022 

BUDGET 
2019 

UTFALL 
2018 

Intäkter -10 434   -10 695   -10 962 -11 625 -12 762 
Personalkostnader 6 765      6 935     7 108 6 116 6 048 
Övriga kostnader 7 361      7 545     7 734 9 195 10 588 
Summa kostnader 14 127 14 480 14 842 15 311 16 637 
Nettokostnader 3 693 3 785 3 880 3 686 3 875 

Verksamhetens utmaningar 
Verksamhetenen har olika utmaningar för de tre olika verksamhetsområdena. 

Samtliga verksamhetsgrenar omfattas av ny lagstiftning som måste efterlevas. Medan stora städer 
har bättre ekonomi, fler specialister och mer personal som kan fokusera på var sitt område måste vi i 
de små kommunerna klara av samma arbetsområden och arbetsflöden på färre personal. 

I bredbandsprojekten med Jordbruksverket handlar det om att få entreprenörerna att göra det vi vill, 
när vi vill och i den takt vi vill att framdrift ska ske. Vi märker också att rekvisitionerna blir allt mer 
krångliga att genomföra p.g.a. försvårande byråkrati. 

För den interna verksamheten finns behov av konverteringsfinansiering för övergång till ett digitalare 
arbetssätt, detta ser vi inte komma. Generellt ökar licenskostnaderna för verksamheternas 
stödsystem vilket också utgör ett problem. 

Vi är inte helt klara över vad VIBO:s upphandling av fastighetsnät och KO och uppsägning av tv-
distribution till kommunens boenden och skolor kommer att innebära. Att det innebär minskade 
intäkter och ökade kostnader står dock klart. 

Planeringsförutsättningar 
Verksamheternas digitaliseringsarbete kräver säkra, tillgängliga och i många fall redundanta 
kommunikationsnätverk. Vi gör det vi kan med våra resurser för att ligga steget före 
verksamheternas behov av fungerande infrastruktur som ska bära förändringsarbetet som 
digitaliseringen innebär. 

Rörande fibernätsetablering är extern finansiering klar genom Jordbruksverket för byarna Matsdal, 
Borkan, Volgsele, Bäsksjö och Svannäs och deras områdesnät. Kopparkonverteringsprojektet ska 
utvärderas enligt beslut årsskiftet 2019/2020. 

Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 
Vi arbetar vidare med tjänstekatalog, SingleSignOn, Cromebooksatsningen för 
Utbildningsförvaltningen, Office365 för verksamheterna och VIBOS KO upphandling och 
självprovisionering för bredbandskunderna. 

Vi kan anta att det framöver finns behov av gemensam drift för vissa av våra stödsystem. Samverkan 
mellan grannkommunerna i regionen är viktigt för oss och detta kan förbättras och formaliseras 
ytterligare. 

Planerade investeringar 
Fibernätsetableringarna har hittills direktavskrivits. 
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Kommunledningsfunktion mm 
Kommunledningsfunktion 
mm 

PLAN 
2020 

PLAN 
2021 

PLAN 
2022 

BUDGET 
2019 

UTFALL 
2018 

Intäkter -592        -607      -622 -612 -633 
Personalkostnader 4 981      5 106     5 233 4 719 4 572 
Övriga kostnader 1 204      1 234     1 264 1 358 1 484 
Summa kostnader 6 185 6 339 6 498 6 078 6 055 
Nettokostnader 5 593 5 732 5 876 5 466 5 422 

Verksamhetens utmaningar 
Överförmyndare 

Det finns ett ständigt behov av ställföreträdare. P.g.a. allt mer komplicerade uppdrag kan arbetstiden 
behöva utökas. 

Planeringsförutsättningar 
Överförmyndare 

Ökade kostnader för gode män- och förvaltaruppdrag där kommunen kommer att få en kostnad för 
två uppdrag vardera med en kostnad av 20 tkr per uppdrag.  

 
Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 
Kostnader för utbildning och resor och boende i samband med utbildning ökar då byte skett på 
förtroendeuppdragen.  

 
 
Kost 

Kost 
PLAN 
2020 

PLAN 
2021 

PLAN 
2022 

BUDGET 
2019 

UTFALL 
2018 

Intäkter -32 560   -33 374   -34 208 -32 264 -31 127 
Personalkostnader 16 390    16 800    17 220 15 800 14 655 
Övriga kostnader 16 169    16 574    16 988 16 463 16 423 
Summa kostnader 32 560 33 374 34 208 32 264 31 078 
Nettokostnader 0 0 0 0 -49 

Verksamhetens utmaningar 
Att hitta smarta och kostnadseffektiva lösningar när portionsantalet minskar på mindre enheter, där 
ju alla enheter har en eller flera verksamheter som har verksamhet året runt (fritids/förskola). 

Att hitta lösningar för köken i Vilhelmina tätort där portionsantalet ökar och lokaler och utrustning 
har svårt att räcka till. 
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Planeringsförutsättningar 
I planen förutsättes att verksamheterna inte gör några förändringar under planeringsperioden. 

Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 
Eventuella verksamhetsförändringar i äldreomsorg, skola, fritids och förskola påverkar 
kostverksamheten och om verksamheterna förändras får vi också göra det. 

Planerade investeringar 
Med, i skrivande stund, oviss ram för investeringar 2019, kommer antagligen investeringar att läggas 
på is till läget klarnar. 
 

 
Näring 

Näring 
PLAN 
2020 

PLAN 
2021 

PLAN 
2022 

BUDGET 
2019 

UTFALL 
2018 

Intäkter -800       -820      -840 -500 -688 
Personalkostnader 0             0            0 0 0 
Övriga kostnader 1 668      1 709     1 752 1 424 1 727 
Summa kostnader 1 668  1 709 1 752 1 424 1 727 
Nettokostnader 871     889    912 924 1 039 

Verksamhetens utmaningar 
Att förbättra förutsättningarna att starta, driva och utveckla företag i vår kommun, där bästa möjliga 
service och resurser finns tillgänglig för var du än är verksam. Här spelar utvecklingen av digital 
kunskap en viktig roll och att befästa och lära sig nya arbetsmetoder med väsentlig ökning av resfria 
möten och konferenser. Det som ett led i att nå uppsatta hållbarhetsmål som ska genomsyra allt vårt 
utvecklingsarbete. 

Planeringsförutsättningar 
Med projektmedel har vi fått utökade möjligheter att intensifiera utvecklingsarbetet med vårt lokala 
näringsliv till och med år 2020. I planen finns att fortsätta söka framtida utvecklingsmedel då 
ordinarie budget har ett mycket begränsat utrymme för stöd till företag. 

Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 
Näringslivskontoret jobbar med att utveckla underlag för en ny näringslivsstrategi som har sitt 
ursprung från företagarnas behov och som ska tydliggöra kommunens roll och uppdrag.  
Vi fortsätter vår digitaliseringsresa både för intern administration och extern kommunikation. 

Planerade investeringar 
Fortsatt utveckling av digital teknik. 
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Personal 

Personal  
PLAN 
2020 

PLAN 
2021 

PLAN 
2022 

BUDGET 
2019 

UTFALL 
2018 

Intäkter -92         -95         -97 -30 -404 
Personalkostnader 4 600    4 715     4 833 4 538 4 180 
Övriga kostnader 2 703    2 771     2 840 2 291 3 504 
Summa kostnader 7 303 7 486 7 673 6 829 7 684 
Nettokostnader 7 211 7 391 7 576 6 799 7 279 
 
Verksamhetens utmaningar 
Arbetet med att kompetensförsörja Vilhelmina kommun är en av 
personalenhetens största utmaningar, en utmaning som vi arbetar med 
tillsammans med samtliga verksamheter. Att vara en attraktiv arbetsgivare är 
otroligt viktigt för att lyckas med denna utmaning! Vi vet att en god arbetsmiljö 
är en viktig parameter för att medarbetare ska vilja stanna kvar samt för att 
möjliggöra nyanställningar. Personalenhetens arbete som stödfunktion går ut på 
att vi vill stödja våra chefer och se över hur vi kan utveckla vår enhet på bästa 
sätt för att nå vår målsättning att verka för personal på plats som trivs och 
fungerar väl.  

Vår kommunikatör fortsätter arbeta med att sprida goda exempel på vad det 
innebär att leva, bo och arbeta i Vilhelmina kommun. Kommunikationsenheten 
har initierat ett arbete med varumärkesbildning. För att kunna marknadsföra 
Vilhelmina som besöksmål, förmedla en känsla till våra medborgare samt för oss 
som arbetsgivare har vi kommit fram till att det är viktigt att arbeta fram 
Vilhelmina som varumärke. Att visa allt bra som görs, den stolthet över att leva 
och arbeta i Vilhelmina som finns är en viktig del i kommunens arbete med att 
vara en attraktiv arbetsgivare.  

En viktig åtgärd för att möta välfärdens rekryteringsbehov blir att ta tillvara både 
befintlig kompetens och de som nyanställs på ett bättre sätt genom att gå från 
en deltidsorganisation till en heltidsorganisation. Vilket är ett led i SKL och 
Kommunals huvudöverenskommelse, att andelen heltidsanställda ska öka. Det är 
ett arbete som vi har påbörjat med Kommunal och det kommer att pågå under 
flera år. Att erbjuda heltidsanställningar är mer attraktivt samt ökar det 
ekonomiska oberoendet för medarbetaren då det gör att fler klarar sin egen 
försörjning genom ökad inkomst men även högre avsättning till pension och 
socialförsäkringar. 

Vi har för avsikt att fortsätta med partsgemensamma utbildningar för våra chefer 
samt skyddsombud, då vi tror att en god samverkan kan bidra till möjligheter att 
arbeta tillsammans i alla delar av arbetet för att nå bäst resultat, lyckas med 
förändringar mm.  

Vad gäller arbetsmiljöarbetet är detta något som är viktigt att arbeta med varje 
dag och vi som arbetsgivare försöker hela tiden se till att det inte är vi som 
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organisation som orsakar ohälsan. Personalenheten fortsätter uppmana våra 
chefer att agera innan en medarbetare är sjukskriven. Förutsättningarna att 
lyckas är mycket högre (rehab potentialen) om insatserna sätts in innan 
sjukskrivning. Med detta arbetssätt kan kostnaderna för företagshälsovården 
komma att öka men vi ser dessa tidiga insatser som ett viktigt led i att vara en 
attraktiv arbetsgivare och för att kunna kompetensförsörja kommunen. Att se en 
kostnadsökning i det förebyggande stadiet istället för 
sjukskrivningskostnader/vikariekostnader är att föredra. Idag mår människor allt 
sämre och psykisk ohälsa är den orsak som ökar mest i samhället, Vilhelmina 
kommuns medarbetare är inget undantag. Personalchef samt personalutvecklare 
har gått en utbildning i att handleda kollegiala samtalsgrupper, med detta i 
verktygslådan hoppas vi att i egen regi kunna hjälpa medarbetare som är i 
riskzon för utmattning. Inför budget 2020 har budget för företagshälsovård ökats 
upp, detta p.g.a. nytt avtal med högre timpriser men även då personalchef ser 
att nyttjandet av timmar på Previa ökar. 

Vilhelmina kommun och personalenheten har påbörjat en digital resa. Mycket har 
hänt inom personaladministrationen under de senaste 10 åren och med e-
signering samt e-arkiv kommer detta att förändras ytterligare. Som stödfunktion 
håller vi nu på att se över hur vi kan hjälpa våra chefer med att processkartlägga 
det våra verksamheter gör. Detta som ett led i att se över om vi gör rätt saker 
samt om det går att arbeta på ett annat sätt. Alla verksamheter ska utgå från 
dem de är till för och se till att nyttja sina resurser på bästa möjliga sätt. 
Personalenheten omvärlds bevakar för att se hur digitalisering påverkar 
personalgrupper och yrken framåt. 

Planeringsförutsättningar 
Personalenheten har goda förutsättningar att ta sig an verksamhetens utmaningar utifrån det arbete 
som redan bedrivs. Vi har arbetat fram ett antal ledord som vi arbetar i enlighet med:  

 
Vi är lyhörda och intresserade av våra kunder och anstränger oss för att ta 
reda på vad de har för behov och på vilket sätt våra tjänster ska utformas för 
dem. Vi är öppna för idéer och genom att vara kreativa tillmötesgår vi olika 
önskemål så långt det är möjligt.  
 
Vi är trovärdiga 
Förtroendet för oss ska vara högt och vi gör alltid vårt bästa. Vi har goda 
kunskaper och färdigheter som bidrar till hög kvalitet i våra tjänster. Vi tar till 
oss ny kunskap och lär av både erfarenhet och ett nyfiket förhållningssätt. Det är 
lätt att nå oss för att få information och besked. Det vi säger och lovar blir av. 
 
Kreativa och nyfikna medarbetare skapar nya och spännande lösningar  
Verksamheten på personalenheten ska präglas av mod, handlingskraft, 
kreativitet och känsla för det väsentliga, även om det innebär att vi kommer att 
göra fel och misstag under resans gång. Vi som jobbar på personalenheten ska 
utmana oss själva genom att pröva något nytt. Vi ska testa och våga göra det 



29 
 

som ingen annan har tänkt på eller vågat göra förut. Framgång föder framgång 
och genom att lyfta fram kreativa idéer visar vi att det är möjligt att hitta nya 
lösningar på gamla problem. 
 

Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 
Personalenheten strävar hela tiden med att utvecklas som stödenhet för 
kommunens verksamheter såväl inom personal- och löneadministration som 
inom kommunikation.  Arbetet med att processkartlägga det våra verksamheter 
gör är ett led i att ge stöd för dessa verksamheters förbättringsarbete. 
 
När det gäller vår löneadministration håller vår leverantör på att införa en ny HR 
plattform hos sina befintliga kunder. Denna plattform innebär att 
löneprogrammet eCompanion samt avvikelserapporteringssystemet Besched 
kommer återfinnas under en portallösning kallad eCompanion+ där single-sign-
on används. Införande av eCompanion+ kommer påverka vårt arbetssätt samt 
innebär att vi behöver hålla i utbildningar för våra chefer samt medarbetare. 
Uppgradering till denna plattform kommer också att innebära kostnader men vi 
har ännu inte fått klart vilken tidsram som gäller för införande samt kostnad. 
Arbetet med projektplan för införande kommer påbörjas under mars 2019. 
 
Planerade investeringar 
Inga planerade investeringar 
 
 

 
 
Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet 
PLAN 
2020 

PLAN 
2021 

PLAN 
2022 

BUDGET 
2019 

UTFALL 
2018 

Intäkter 0             0             0 0 -160 
Personalkostnader 3 121     3 199     3 279 2 696 3 001 
Övriga kostnader 2 874     2 946     3 019 2 053 2 409 
Summa kostnader 5 995 6 145 6 299 4 750 5 410 
Nettokostnader 5 995 6 145 6 299 4 750 5 250 

 

Planeringsförutsättningar 
Förtroendemannautredningen 2018 ger högre kostnader för 2019, dessa kostnader följer med även 
till 2020. Det som är lagt i budget följer den beslutade sammanträdesplanen. Det nya samarbetet 
kring upphandlingar med Arvidsjaur och R10 innebär ökade kostnader men samtidigt en högre 
kvalitet. Den ökade kostnaden för upphandling drygt 600 tkr samt de ökade kostnaderna från 
förtroendemannautredningen gör att budget 2020 ökar jämfört med tidigare. 

I budget har även tagits hänsyn till kostnader för samordningsförbundet.  
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Skydd och säkerhet 

Skydd och säkerhet 
PLAN 
2020 

PLAN 
2021 

PLAN 
2022 

BUDGET 
2019 

UTFALL 
2018 

Intäkter -861         -882         -905 -972 -1 254 
Personalkostnader 6 710       6 878       7 050 6 793 6 405 
Övriga kostnader 3 009       3 085       3 162 2 577 2 871 
Summa kostnader 9 720      9 963    10 212 9 370 9 275 
Nettokostnader 8 859     9 080       9 307 8 398 8 021 
 
Verksamhetens utmaningar 
Räddningstjänsten har fortfarande ett antal fordon som överstiger 30 år trots 
investeringar som genomförts under de senare åren. 
Så länge de äldre fordonen finns kvar i fordonsparken finns risk för fortsatt höga kostnader i 
driftbudget. 

Personalkostnader belastar driftbudget med 75 %, lokalkostnader 9 % och kapitaltjänstkostnader 
med närmare 10 %. Detta medför liten möjlighet till utveckling utan förvaltning med strama tyglar. 

2020 skall nytt säkerhetsprogram gälla för perioden 2020-2023. Förslag till ändringar och 
effektivisering kommer att arbetas fram under 2019 med process start kvartal 1-2019. Nytt uppdrag 
kan komma från huvudmannen om utökad samverkan med andra kommuner i omgivningen 

Planeringsförutsättningar 
Stram budget och osäkerhet gällande beslut av säkerhetsprogram kvarstår. 

Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 
Under 2019 gäller beslutat säkerhetsprogram 2016-2019 med oförändrad organisation och 
inriktning. 
Nytt säkerhetsprogram 2020 kan innebära förändringar. Idag svårt att bedöma kostnader. 

Planerade investeringar 
Investeringar 2020 är införande av brandvärn i Kittelfjäll, 350 tkr samt lätt lastväxlarlastbil 250 tkr 
och hävare 500 tkr. Investeringarna beräknas ge kapitaltjänstkostnader med cirka 125 tkr. 
 
 
Utvecklingsenheten 

Utvecklingsenheten 
PLAN 
2020 

PLAN 
2021 

PLAN 
2022 

BUDGET 
2019 

UTFALL 
2018 

Intäkter -5 382    -5 517    -5 655 -5 260 -10 881 
Personalkostnader 10 159   10 414   10 674 9 942     10 948 
Övriga kostnader 17 938   18 386   18 846 17 330 20 558 
Summa kostnader 28 098 28 800 29 520 27 273 31 506 
Nettokostnader 22 715 23 283 23 865 22 013 20 625 
 
Anm. I 2018 års utfall ingår även 
projektverksamhet      
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Verksamhetens utmaningar 
Utvecklingsenheten jobbar för att hela Vilhelmina kommun ska vara en attraktiv plats att leva, bo, 
besöka, verka och driva företag i. Vårt uppdrag är att skapa bästa möjligheter till en aktiv och 
meningsfull fritid med ett brett utbud av aktiviteter, att starta, driva och utveckla företag och att 
uppleva vår kommun som besökare, gärna återkommande och mer stadigvarande. 

Ett av de övergripande målen med vårt arbete är att det ska öka kommunens intäkter, både i 
kommunens egen ekonomi men även i våra företags och i våra föreningars ekonomi, genom att flera 
ska välja att bo, leva, besöka och driva företag här. 

En stor utmaning i vårt arbete är hur vi fortsättningsvis ska utföra vårt uppdrag med samma pengar 
men med ökande kostnader för främst löner och lokaler. Vilket totalt sett ger mindre pengar till 
underhåll och utveckling. 

Planeringsförutsättningar 
Utvecklingsenheten har likt all annan verksamhet årligen ökade kostnader för lokaler men för 
Utvecklingsenheten har förutsättningar under 2018 och 2019 förändrats väsentligt när en större 
förändring i lokalkostnader genomfördes. Där innefattas bland annat att vandrarhemsdelen för 
Kyrkstan fördes över till Utvecklingsenheten och att flytten av näringslivskontor och fritidskontor till 
Tingshuset medförde att vi fick en lokalkostnad som vi inte haft tidigare då våra kontor fanns i 
förvaltningshuset. 

En annan besvärande förutsättning är de årliga justeringarna för enhetens förhyrningar i Folkets Hus, 
som kommer efter att vi fastställt kommande års budget. De hyreshöjningarna är mycket varierande 
från år till år beroende av vilken indexuppräkning som görs i slutet av ett år till kommande år. För 
enbart simhallen kan det öka med mellan 50 till 100 tkr från år till år, och det blir mycket svårt att 
parera i en redan lagd budget. 

Utvecklingsenheten söker hela tiden möjligheter till externa medel för finansiering av vårt 
utvecklingsarbete och som inom flera av våra arbetsställen ger utökade resurser för personal, 
investeringar och utvecklingsaktiviteter både internt i organisationen och till aktörer i runt om i vår 
kommun. Under 2019 och 2020 har vi extern finansiering till hundra procent för fyra heltidsanställda 
(projektanställda), som förutom att det möjliggör mycket viktiga utvecklingsinsatser i vår verksamhet 
även skapar arbetstillfällen och skatteintäkter. Totalt sett handlar det om ett par miljoner per år de 
senaste åren från Tillväxtverket, Jordbruksverket, Region Västerbotten, Kulturrådet, 
Naturvårdsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, Länsstyrelsen och 
Socialstyrelsen. Vi har utvecklat en god kompetens för extern finansering och planen är att fortsätta 
med det för att möjliggöra fortsatt utvecklingsarbete. Vi kommer även att se över hur vi på andra sätt 
kan öka enhetens intäkter eller ökad kostnadstäckning genom bland annat ökad uthyrning av den nu 
till vissa delar renoverade Kyrkstan och andra fritidsanläggningar i vår kommun. 

Utvecklingsenheten har en tydlig ansats att öka graden av digitalisering i våra verksamheter för att nå 
uppsatta hållbarhetsmål, öka tillgängligheten till våra tjänster oavsett var du bor i vår kommun och 
på sikt resurseffektivisera. 

Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 
Utvecklingsenheten har under senaste året arbetat intensivt för att utveckla samarbete och 
gemensam nytta både internt inom enhetens olika arbetsställen, mellan kommunens olika enheter 
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och med andra organisationer och aktörer. Detta i linje med att öka nyttan av de resurser vi har 
tillgång till genom samordning, digitalisering och ett mer långsiktigt hållbart perspektiv. 
För att nå uppsatta utvecklingsmål kommer vi i allt större utsträckning att öka vår interna och 
externa kommunikation och närvaro i alla delar av vår kommun.  

 
 
Planerade investeringar 
Prioriterade investeringar är utrustning för fortsatt utveckling av digital teknik, en ny 
självbetjäningsautomat till biblioteket och tillsammans med hjälp av olika externa medel att kunna 
fortsätta utveckla Tjärnvallen/Saiva området med bland annat bygga en cykelcrossbana. 

 Turistbyrån och Kyrkstan 

Verksamhetens utmaningar 
Öka antalet gästnätter/öka vistelselängd 

Öka antalet besökare till Vilhelmina Kommun 

Planeringsförutsättningar 
Veckomöten 

Samarbete besöksnäring/övrig näring 

Evenemangsarbete 

Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 

Uppsökande verksamhet = fjällresor, finnas på plats på anläggningar, cykeln. 

Utökad nätförsäljning, ex vis fiskekort. Webbinformation. 

Sociala medier. 

Försöka få fram mera och bättre statistik.  

Renovering av Kyrkstan, flera hotellrum. Differentierade priser. 

Arbeta mera hållbart. 

Planerade investeringar 
Kyrkstan 
Fjällresor 
Mässor 
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 Fritid, föreningsliv och rekreationsanläggningar 

Verksamhetens utmaningar 
Att möta nya behov och förutsättningar inom föreningsliv och friluftsliv med utmaningen att 
engagera ledare och föreningsfunktionärer på ett traditionellt sätt samt att utveckla och förvalta de 
frilufts- och rekreationsområden som vi har. Hitta bästa formen för att Vilhelmina ska vara en 
attraktiv kommun att leva och verka i. 

Planeringsförutsättningar 
Fritidskontoret jobbar med en stor variation av frågor och aktiviteter rörande skoter, fiske, 
föreningsstöd, lovaktiviteter, evenemang, projekt och bygdemedel. 

Budgeten för fritid baseras främst på olika former av föreningsbidrag där vi kan se att det över tid 
förändras i takt med föreningarnas verksamhet ökar och minskar. 

Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 
Fritidskontoret jobbar för ett bättre internt och externt samarbete med olika aktörer och ser till olika 
möjligheter att med hjälp av externa medel utveckla inom ramen sina egna verksamheter samt som 
stöd till föreningar och andra fritidsfrämjande aktörer. 
Vi fortsätter vår digitaliseringsresa både för intern administration och extern kommunikation. 

Planerade investeringar 
Fortsatt utveckling av digital teknik. 

 Fritidsgården 

Verksamhetens utmaningar 
Att öka antalet yngre besökare och även att könsföredelningen blir bättre (mer killar än tjejer idag). 
Profilera oss i både de nuvarande/gamla men även i de kommande digitala sociala medier, hitta nya 
vägar till att nå ungdomarna för att kunna erbjuda dem en meningsfull fritid. Fortsätta arbetet med 
genussmart fritidsgård.  

Planeringsförutsättningar 
Att arbetsgruppen är stabil (dvs. att det inte byts ut personal hela tiden), att ekonomin tillåter kurser, 
studiebesök och genomförande av aktiviteter. Mer fokus på projektarbete och andra externa medel.  

Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 
Inga större verksamhetsförändringar eller förbättringsarbeten finns inplanerade idag, men sker 
allteftersom utifrån våra besökares behov och önskemål.  
 
Ett önskemål är att vi kan öppna upp fritidsgården hela sommaren, idag har vi stängt ca 6-7 veckor 
under ordinarie personals semester och ingen budget finns för sommarpersonal. 

Planerade investeringar 
Vi är i behov av en del ny utrustning, som ny dator på kontoret, med möjlighet för fotoredigering. 
Sedan behövs en riktig köksfläkt och en bättre ljudanläggning i caféet. 
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 Fritidsanläggningar 

Verksamhetens utmaningar 
Att förvalta våra fritidsanläggningar så de fyller de förväntningar och krav som våra medborgare 
förväntar/önskar sig. Risken är annars en stor kapitalförstöring.  

Planeringsförutsättningar 
Då vi har fått mer uppgifter/uppdrag så är vår önskan att få ytterligare en 50 % tjänst som 
fritidsvaktmästare. Idag har vi 1 tjänst som fritidsvaktmästare. 

Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 
Under 2019 är det planerat för ett nytt alternativt renoverat ishallstak, som ett led i att motverka 
kapitalförstörelse och minska på drift och underhållskostnaderna. Vidare så är planen att hitta medel 
för att kunna förbättra ridklubbens hästhagar och pulkbacken vid Skidstadion, med en ny gapakoja 
samt laga ljuspunkterna, samt bättre ljuspunkter vid Granbergsbacken. 
 

Planerade investeringar 
Vår förhoppning är att kunna söka olika externa medel för att kunna fortsätta utveckla 
Tjärnvallen/Saiva området med att bland annat bygga en cykelcrossbana. 
 

 Bibliotek och kultur 

Verksamhetens utmaningar 
Bibliotek: Investering i form av ny självbetjäningsautomat planerad 2020 men kan behövas redan 
2019 om vår nuvarande apparat ger upp. Riksomfattande satsning på att öka allmänhetens medie- 
och informationskompetens via Digitalt först – användaren i fokus. Fortbildning av personal 
nödvändig. 

V8-biblioteken: allt tuffare ekonomiskt för kommunerna i V8-samarbetet. Kan bli aktuellt att 
begränsa fria lån mellan kommunerna p.g.a. ökade transportkostnader.  

Egna kulturarrangemang: Utveckla nybyggarveckan på ett hållbart sätt. Ännu bättre och mer 
kostnadseffektivt samarbete krävs mellan kommun, studieförbund, kulturföreningar och andra 
intressenter när det gäller kulturarrangemang. 

Stöd till kulturföreningar: Ingen uppräkning av bidrag till Ricklundgården har skett sedan avtalet 
skrevs mellan landsting och kommun. Stiftelsen kämpar i svår ekonomisk motvind.  

Planeringsförutsättningar 
Bibliotek: Extrapersonal i form av projektanställning t o m aug 2021 om fortsatt bidrag beviljas av 
Kulturrådet.  

V8-biblioteken: Osäkert hur framtida utveckling kommer se ut när de allra minsta kommunerna i vårt 
bibliotekssamarbete får allt svårare att möta upp ekonomiskt med sin del.  

Egna kulturarrangemang: En kultursamverkansgrupp bör bildas omgående 

Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 
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Bibliotek: Utökad uppsökande verksamhet – förskolor och fjälldalarna. Satsningar på läsfrämjande 
och digital kompetens hos allmänheten. 
 
V8-biblioteken: Utveckla fler digitala tjänster med remote access. Tätare samarbete inom V8-
samarbetet vad gäller samisk kultur och litteratur samt kulturarrangemang i övrigt.  

Egna kulturarrangemang: Bilda kultursamverkansgrupp.  

Stöd till kulturföreningar: Satsa på UngKultur där ungdomar själva planerar och arrangerar. 
Uppskrivning av bidrag till Ricklundstiftelsen nödvändig. 

Planerade investeringar 
Byta ut vår självbetjäningsautomat.  

 

Övrig verksamhet 

Övrig verksamhet 
PLAN 
2020 

PLAN 
2021 

PLAN 
2022 

BUDGET 
2019 

UTFALL 
2018 

Intäkter -505       - 518        -531 -1 995     - 1 184 
Personalkostnader 419         429          440 420 1 013 
Övriga kostnader 19 690   20 183    20 687 22 134 21 003 
Summa kostnader 20 109 20 612 21 127 22 553 22 016 
Nettokostnader 19 604 20 095 20 597 20 558 20 832 
 
Not I 2018 års utfall ingår även 
projektverksamhet      

Planeringsförutsättningar 
Budget 2020 följer i stort utfallet för 2018. Vi ser en ökning av kostnaderna för poolbilarna vilket 
innebär att taxan för milkostnaden bör ses över. I budget för 2019 fick revisionen ökad budget, 
denna ökning följer även med till 2020.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

Kommunstyrelsen nettokostnadsutveckling 2011-2018, budget 2019, plan 2020 

 

 

Diagrammet ovan visar nettokostnad för kommunstyrelsen för åren 2011-2018 samt budget 2019 
och plan 2020. I redovisat utfall ingår samtliga verksamheter, även projektverksamhet. 

I 2011 års utfall på 69,6 mnkr ingår Lärcentrum med 2,8 mnkr. Verksamheten omfattar 
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särvux och övriga utbildningar som högskole- och 
uppdragsutbildningar. Från 2012 överförs Lärcentrum, förutom verksamheten högskolebibliotek, till 
Utbildningsnämnden.  

2012 ökar kommunstyrelsens nettoutfall från föregående års 69,6 mnkr till 95,2 mnkr. Som nämnts 
ovan har då Lärcentrum med 2,8 mnkr överförts till Utbildningsnämnden. Från Utbildningsnämnden 
tillkommer istället hela blocket kultur och fritid med 17,6 mnkr. I utfallet ingår också NIBA-projektet 
med en nettokostnad på 2,7 mnkr. Om hänsyn tas till dessa specifika verksamheter har 
kommunstyrelsens övriga verksamheter ökat med netto 8,1 mnkr, cirka 9 %, jämfört med 2011. 

2013 har nettokostnad sjunkit till 83,7 mnkr, en sänkning med 11,5 mnkr, 12 %, jämfört med 2012. 
Ett flertal verksamhetsområden har minskat sina kostnader, t.ex. Buss- och biltrafik med 2,6 mnkr 
och Teknisk administration med 3,6 mnkr genom sänkta kostnader för bl.a. Fastigheter. 

För samtliga år 2011-2014 uppvisar kommunstyrelsen ett överskridande mot budget med mellan -4,9 
mnkr (2014) upptill som högst -11,8 mnkr år 2012.  

2015 ökar kommunstyrelsens budget med 7 mnkr jämfört med 2014. Det är en ökning med närmare 
9 %. Jämfört med utfallet 2014 är ökningen 2,5 %.  Men hela budgeten nyttjas inte utan 5,5 mnkr 
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lämnas tillbaka i ej nyttjade medel. Kommunstyrelsen har därefter varje år 2016, 2017 och 2018 
lämnat ett överskott mot budget med runt 8 mnkr årligen.  

De största budgetöverskotten 2015 finns inom Gator och vägar, Avfall och slamtömning, Teknisk 
administration där i stort sett alla verksamhetsområden lämnar överskott med det största inom 
verksamheten Fastigheter. Även verksamhetsblocket Personaladministration lämnar överskott och 
då framförallt inom verksamheterna Facklig verksamhet, Arbetsmiljöverksamhet och 
Bemanningsenheten. Bemanningsenheten som varit igång sedan 2013 avslutas under första halvåret 
2015 och lämnar ett överskott då verksamheten i budget var planerad för hela året. För 
Arbetsmiljöverksamheten är det Företagshälsovården som lämnar överskott. 
Nettokostnadssänkningen 2015 jämfört med 2014 förklaras framförallt av en rejäl 
kostnadsminskning avseende Näringslivsfrämjande åtgärder och Teknisk administration och då 
framförallt för Fastigheter. Från 2015 har förvaltningen för kommunens fastigheter flyttats från 
tidigare Riksbyggen till VIFAB. 

Från 2015 till 2016 ökar nettoutfallet med 2,8 mnkr, 3,4 %. Året lämnar ett överskott med 8,3 mnkr 
jämfört med budget. För Överförmyndarverksamheten som inför 2016 fått en rejält förstärkt budget 
med anledning av flyktingmottagandet i kommunen blir kostnaden inte så hög som befarat och de 
återlämnar 900 tkr av budgeten. Även Arbetsmarknadsåtgärder som har fått en rejäl förstärkning 
lämnar överskott. Gator och vägar, Industri-, fastighets- och affärslokaler, Bostadsverksamheten och 
Teknisk administration med framförallt GS lämnar också rejäla överskott.  

Från 2016 till 2017 ökar nettokostnaden med 5,3 mnkr, 6 %. Kommunstyrelsen ökar sina kostnader 
med drygt 1 mnkr vilket utgörs av tillskott till flyget enligt beslut i kfm under senare delen av året. 
Kommunikationer ökar med 1,5 mnkr beroende på att flygverksamheten går med en nettokostnad 
på närmare 2 mnkr. Teknisk administration ökar nettokostnaden med 2 mnkr då nettointäkten för GS 
blir betydligt lägre än föregående år och kostnaden för Fastigheter ökar något. Även nettokostnaden 
för verksamhetsområdet Personaladministration ökar då gratis kaffe och friskvårdsbidrag införs, 
kostnaden uppgår till 0,6 mnkr.  

Under hösten 2017 påbörjas en omorganisation av immigrationsverksamheten och från 2018 förs 
verksamheterna med KVOT-flyktingar och stödboende över från Socialnämnden till 
Kommunstyrelsen och samtidigt skapas en ny verksamhetsgren, Arbetsmarknadsenheten, där KVOT 
och Stödboende samt verksamheter med olika former av arbetsmarknadsåtgärder samlas.  

Behovet av Stödboende inom Immigrationsverksamheten har börjat avtrappas och under 2018 
avvecklas verksamheten. KVOT-verksamheten finns kvar men har även den minskat i omfattning som 
en följd av det minskade flyktingmottagandet i landet som helhet.  

Budget 2019 ligger 324 tkr under 2018 års utfall. 

Förändring plan 2020 jämfört med budget 2019 

Den plan som lämnas för 2020 och som ligger strax under den ram som Kommunstyrelsen erhållit i 
BSP ligger 2,8 mnkr, 3 %, högre än budget 2019. De största förändringarna i plan 2020 jämfört med 
budget 2019 redogörs för nedan. 
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Nämnd- och styrelseverksamhet ökar med 1,1 mnkr och där ingår då förutom att arvoden och 
ersättningar beräknats enligt senast beslutade förtroendemannautredning ersättning för 
upphandlingsavtal och samordningsförbund. 

Under våren 2019 avslutades fiskevårdsintendenttjänsten och verksamheten med kalkning har 
färdigställts varför dessa verksamheter inte längre budgeteras för. Kostnadsminskningen är 
marginell, - 76 tkr. 

För Räddningstjänst har inarbetats verksamhet med värn i Kittelfjäll, kostnadspåverkan är marginell.  

Inom Arbetsmarknadsåtgärder har budget tidigare saknats för administration och de under 2018 nya 
uppdragen med t.ex. Handtaget- Återbruket. I planen för 2020 har detta inarbetats tillsammans med 
en viss ökning inom även Cornelia och Arkivsäkring källmaterial (Fotoarkivet). Ökningen totalt för 
blocket är 1,8 mnkr, 67 %, jämfört med budget 2019. 

Hur utvecklingen ser ut inom merparten av kommunstyrelsens verksamhetsområden åskådliggörs i 
följande diagram. 

Nämnd- och styrelseverksamhet, Stöd till politiskt arbete, Revision och Övrig verksamhet 

 

I Nämnd- och styrelseverksamhet ingår kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt av kf och ks tillsatta 
beredningar. 

I Övrig verksamhet ingår Kommunledningsfunktion, Allmänna val, Borgerliga förrättningar, 
Överförmyndarverksamhet och Medlemsavgift till föreningar, som t.ex. Kommunförbundet och Folkets Hus. 
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Fysisk och teknisk planering, Gator och vägar, Teknisk administration m.m. 

 

I Fysisk och teknisk planering ingår Kartförsörjning, Jordbruks- och skogfastigheter, Markreserv, Outhyrda och 
externt uthyrda fastigheter, Insatskapital i bostadsföretag m.m. 

I Gator och vägar ingår Väghållning, Kommunala gator och vägar, Offentlig belysning, Trafiksäkerhetsarbete 
m.m. 

I Kommersiell verksamhet ingår Stöd till glesbygdsbutiker och Skogsförvaltning. 

I Teknisk administration ingår GVA, GS, Verkstad, Maskiner, Förvaltnings- och förrådsfastigheter, 
Förrådshantering, Fastigheter (drift och administration av förvaltade fastigheter).  
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Räddningstjänst, Alarmering och Sotning 

 

 

 

Näringsliv och Turism 

 

Näringslivsfrämjande åtgärder utgörs av verksamhet 1329. 

I Turistverksamhet ingår Vilhelmina Kyrkstad, Turistmarknadsföring, Turistbyrå, Sagavägen och MittSkandia. 
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Fritids- och Kulturverksamhet 

 

I Allmän fritidsverksamhet ingår Föreningsbidrag och övrigt stöd till föreningar. 

I Allmän kulturverksamhet ingår Egna kulturarrangemang, Stöd till studieorganisationer och kulturföreningar, 
Kulturstipendium och övriga stödåtgärder. 

I Museum ingår förutom Hembygdsmuseum även Norgefarargården och intern ränta för mark Bäsksele del av 
Remmen. 

I idrotts- och fritidsanläggningar ingår Tjärnvallen, Ridhuset, Granbergsbacken, övriga kommunägda 
idrottsplatser, Skidstadion, Stöd till föreningsägda idrottsplaner, Fritidslokaler (Vilhelmina Arena och idrotts-
/sporthallar i skolorna), Inomhusbad, stöd till Friluftsbad, Rekreationsanläggningar, Rekreationsområde 
Baksjötjärn, Bagarstugan och Småbåtshamn Volgsjön.  

I Friluftsliv ingår Friluftsanläggningar, Friluftsliv och färdsel och stöd till Skotertrafik. 

Hela detta block överfördes 2012 från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen. Kostnaden uppgick då till 
17,6 mnkr. Beräknad nettokostnad i plan 2020 är 18,6 mnkr, en ökning med 1 mnkr eller knappt 6 % från 2011. 
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Bostadsanpassning, Färdtjänst och stöd till föreningar 

 

Stöd till föreningar utgörs av stöd till föreningar inom äldreomsorg och handikappomsorg. Verksamheten 
övertogs från Socialnämnden 2013.  

 

 

Flyktingmottagande och Arbetsmarknadsåtgärder 

 

2011 bedrevs flyktingmottagningsverksamhet under Kommunstyrelsen. Brutto omfattande verksamheten 
närmare 10 mnkr. Från 2012 övergick verksamheten till Socialnämnden. Utfallet 2016 för flyktingmottagande 
avser kostnad för föreningsstöd till föreningar som arbetade med flyktingar. 2018 övertogs verksamhet med 
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KVOT-flyktingar och Stödboende från Socialnämnden. Under 2018 avvecklades Stödboendet men kostnad 
kvarstår för personal under uppsägningstid och kommer att följa med en bit in i 2019. 

I Arbetsmarknadsåtgärder ingår Feriearbeten, Lönebidrag till föreningar, Åtgärder vid arbetslöshet som t.ex. 
OSA (avslutat 2018), Arbetsmarknadsenheten inklusive projekt och projektadministration inom 
arbetsmarknadsåtgärder, Cornelia och Arkivsäkring källmaterial (Fotoarkivet). 

 

Buss- och biltrafik 

 

I verksamheten ingår Linjetrafik, Ringbil, Anläggningar för buss- och biltrafik, Stationshuset, Resecentrum samt 
intern ränta för aktier i Inlandsbanan och Inera. Plan 2020 utgår från att kostnaderna för Linjetrafik kommer att 
sänkas då ny modell för kollektivtrafiken införs. Vilken modell som kommer att beslutas är i dagsläget inte känt. 

Vatten och avlopp, Avfall och slamtömning 
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Kostnaderna för Vatten och avlopp respektive Avfall och slamtömning ska inte belasta skattekollektivet utan 
bäras av dess kunder. Nettoutfallet bör ligga nära 0. En viss nettointäkt är tillåten om den avser att finansiera 
beslutade investeringar i verksamheterna som kommer kunden tillgodo.  

 

Stödverksamheter m.m. 

 

I Kansli- och ekonomiadministration ingår Kommunkansli, Ekonomienhet, IT-enhet, Partnerskap AC-net, e-
tjänster. 

I Informationsverksamhet ingår Informationsverksamhet och Informationsenhet/Kommunikatör. 

I Särskild serviceverksamhet ingår Kommunväxel, Kopiering, Postbehandling, Transportservice, 
Kommunikationsradio och de leasingbilar som inte är direkt knutna till hemtjänst, skolor etc.  

I personaladministration ingår Personalenhet, Facklig verksamhet (enligt lagen om Facklig Förtroendeman), 
Personalrekrytering, Personalvård, Företagshälsovård, Personalbefrämjande åtgärder (gratis kaffe och 
friskvårdsbidrag till anställda inom kommunen enligt Kfm-beslut) och Övrig personaladministration 
(uppvaktningen av anställda som arbetet 25 år inom kommunen). I 2019 års budget och plan 2020 finns inte 
budgeterat för gratis kaffe och friskvårdsbidrag. 

Stödverksamheterna betjänar inte enbart kommunstyrelsens verksamheter utan även övriga nämnders 
verksamheter och i vissa fall, som t.ex. IT, även kunder utanför kommunorganisationen.  

 

Not Samtliga belopp i diagrammen är i 1 000-tals kronor. 
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Investeringar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärd/benämning Prio Enligt beslut 2019 Totalt 2020 2021 2022

Teknisk verksamhet
VA-inväxlingar Kittelfjäll ospec 1 3 000 3 000 3 000
Reinvestering  VA nät/gator tätorten 2 3 000 3 000 3 000
Kartering byar VA 1 200 200 200
VA Västerut Klimpfjäll 1 4 500 3 500
Reinvesteringar pumpstationer 2 300 300 300
Slamhantering ARV 1 3 500
Öppna råvattentäkt Kittelfjäll 4 0 0 0
Vattenskyddsområden 1 500 500 500
VA-kollektiv summa 11 500 14 000 7 000

Kross ÅVC 2 0 1 000
Sortering matavfall 1 0 1 000
Reparation sandficka ÅVC 500
Anpassning Kittelfjäll ÅVC 4 0 0 0
Renhållningskollektiv summa 500 2 000 0

Teknikhus Kittelfjäll, GVA, Brand, IT 1 4 000
Handelsområde mark Kittelfjäll 4 0 0 0
Om/tillbyggnad Volgsjö skola 1 10 000 15 000
Parkering Postgatan 2 400
Energibesparande åtgärder fastighet 1 2 000 2 000 2 000
Upprustning Kyrkstan 1 1 000 1 000 1 000
Parkering Tingshuset 1 400
Slamtank 1 900
Tillbyggnad Nästansjö skola 1 1 000
Parkeringsdäck Förvaltningshuset 3 4 000
Resecenter Kittelfjäll 4
Summa 18 900 22 800 3 000
SUMMA TOT Teknisk verksamhet 30 900 38 800 10 000

Kommunledningsfunktion mm
Gallerdörr med kodlås närarkiv vån 2 och 3 150

Kost
Dikanäs ugn 2 140
Hemberget ugn 2 160
Åsbacka ugn 1 160
Saxnäs ugn 2 140
Saxnäs grönsaksskärare 1 40
Kylar/frysar där det går sönder 1 150 150 150
Summa kostverksamhet 350 310 430

Skydd och säkerhet
Värn Kittelfjäll 1 350
Lätt lastväxlarlastbil 1 250
Hävare 1 500
Släckbil 2 950
Lasttankväxlare Vilhelmina 797
Lastväxlarbil Vilhelmina 490
Spetsbil Dikanäs 330
Spetsbil Saxnäs 290
Holmatro verktyg 150
A-skydd kompressor 150
Summa Skydd och säkerhet 6 257

Utvecklingsenheten
Självbetjäningsautomat Vilhelmina 80
Psitmaskin Granbergsbacken 500

SUMMA TOT KS 38 157 39 110 10 430

Budgetförslag
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Verksamhetsplan UBN 2020-2022 

Nämndens ansvarsområde och uppdrag 
Utbildningsnämnden är enligt 2 kap 2§ skollagen huvudman för kommunens skolväsende. 
Skolväsendet omfattar skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och 
utbildning i svenska för invandrare.   

Ansvaret omfattar också Vilhelmina Lärcentrum som förutom ovan nämnd vuxenutbildning bedriver 
uppdragsutbildning och yrkeshögskola. I samarbete med högskola och universitet erbjuder 
Vilhelmina Lärcentrum högskoleservice, utlokaliserade program och kurser samt verkar för utveckling 
och genomförande av högre utbildning inom Akademi Norr.  

Utbildningsnämnden ansvarar för fritidshem enligt skollagen 2 kap 5§ och för pedagogisk omsorg 
enligt 25 kap 2§ skollagen. Utbildningsnämnden ansvarar för att uppföljning och styrning genomförs 
av projektverksamhet inom utbildningssektorerna. 

Utbildningsnämnden ansvarar för tillsynen över fristående förskolor och fritidshem enligt skollagen 
26 kap 4§. 

Utbildningsnämnden ansvarar för att förvara de slutbetyg som huvudmannen för fristående skolor 
lämnar över till kommunen enligt kraven i skollagen 29 kap 18§. 

 

Organisation 

 

Omvärldsanalys och samlade utmaningar 

På gång i skolan 
En rad nya lagar träder i kraft på skolans område 2019 

Förskola på nationella minoritetsspråk, från 1 januari 2019 

Förvaltningschef

Förskola Grundskola och 
fritidsverksamhet Gymnasiet Lärcentrum

Nämndssekreterare Förvaltningsstöd
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Regler om rätten till förskola på nationellt minoritetsspråk har förts över till skollagen och 
delvis stärkts. Enligt de nya reglerna ska en större del av verksamheten kunna ges på samiska 
i förskolan. 

Krav på att huvudmannen utser skolchef och nya regler om skolchefens uppgift, från 1 januari 2019 

Enligt en ny bestämmelse i skollagen ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda 
huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i 
huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.  

Reviderad läroplan för förskolan, från 1 juli 2019 

Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18. Läroplanen träder i 
kraft den 1 juli 2019.  

Krav på legitimation i fritidshemmet, från 1 juli 2019 

Det blir krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för 
undervisning i fritidshemmet. I och med detta försvinner det undantag som finns i dag. 

Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser, från 1 juli 2019 

I skollagen införs nya bestämmelser om en garanti för tidiga stödinsatser. Det innebär att 
elever som behöver stöd tidigt ska få det utifrån sina behov och huvudmannen ska garantera 
en organisation och ekonomi för detta  

Mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa 

Elever som börjar i årskurs 7 höstterminen 2019 kommer att få ytterligare 105 timmar 
garanterad undervisningstid i matematik. Utöver det fördelas ytterligare 100 timmars 
undervisning i idrott och hälsa mellan mellanstadiet och högstadiet. En utmaning i detta blir 
att schemalägga den utökade undervisningstiden i sporthallen/hallarna som redan är fyllda 
under veckorna. Undervisningstiden i elevens val minskar med 205 timmar.  

Lärarlönerna ökar 

Snittlönen för lärare på grundskolan och gymnasiet har stigit med 25 procent på sex år, visar 
ny statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Anledningen är bland annat nya 
statliga pengar till lärarlöner, satsningar av kommunerna och att rörligheten av lärare ökat på 
arbetsmarknaden. 

Behovet av lärare 

Behovet av utbildade lärare i Vilhelmina är stort och kommer att öka de kommande åren. I 
hela landet råder brist på utbildade lärare och särskilt svårt är det att rekrytera till mindre 
kommuner och glesbygd. Förutom det stora antalet lärare som går i pension de kommande 
åren finns andra faktorer som påverkar tillgången till lärare och möjligheten att rekrytera ny 
lärare. 
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● Lagstiftningens krav på lärarlegitimation har nu fått fullt genomslag i skolan. 
Detta är en utmaning för alla huvudmän och inte minst för små huvudmän när det gäller 
planering av verksamheten samt rekrytering. 

● Flera yrkesaktiva och behöriga lärare har lämnat läraryrket. 

● Tillströmningen av nyanlända elever ökade det totala behovet av lärare och 
personal i skolan och inte minst behovet av lärare inom svenska som andraspråk. 

Kraven på utbildningen för nyanlända elever skärptes våren 2016 vilket innebär uppstramade 
krav på individuella kunskapsbedömningar samt att eleverna ska integreras i den ordinarie 
undervisningen snabbare. Eleverna har även rätt till en prioriterad tidsplan under första tiden 
där svenska eller svenska som andra språk prioriteras för att uppnå de språkliga 
kunskapskraven. Dessa förändringar innebär en omställning från dagens arbetssätt och ställer 
högre krav på integration och kunskapsbedömning. Vidare ökas kraven på studiehandledning 
på modersmålet, modersmålsundervisning samt undervisning på andra minoritetsspråk. Dessa 
är redan idag svåra att tillgodose och för med sig ökade kostnader. 

Verksamheternas utmaningar 
Personalrekryteringen av legitimerade fritidspedagoger, förskollärare och lärare är en stor 
utmaning nationellt och ännu större lokalt i Vilhelmina. Det har också medfört en högre 
kostnadsbild vid nyrekrytering samt att lönerevisionerna de senaste åren överstigit 
budgeterade kostnader vilket gör att personalkostnaderna är den största utmaningen i alla 
verksamheter.  

Den stora osäkerheten i omfattningen av mottagandet av nyanlända och de intäkter som det 
genererar gör att framtida budgetering har en stor osäkerhet inom detta område. 

Varje verksamhet har i en SWOT analys beskrivit framtidens utmaningar och den 
sammanställda SWOT analysen för utbildningsförvaltningens verksamheter presenteras på 
nästa sida. 
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FRAMGÅNGSFAKTORER HINDER OCH PROBLEM 

STYRKOR 
 Gemensamt visionsarbete- som gett förbättrade resultat i ett flertal 

jämförelser 

 Ökad måluppfyllelse 

 Samverkan och utbyggnad gällande elevhälsa 

 Satsningar på utemiljö 

 Samisk integrerad verksamhet 

 Satsningar på IT-utveckling/digitalisering 

 Strukturerat arbete gällande fortbildning 

 Satsningar på trygghet och trivsel/arbetsmiljö 

 Goda relationer med såväl vårdnadshavare som lokalsamhälle och 
privata aktörer/företag 

 Utvecklingsinriktad och kompetent personal 

 Stor erfarenhet av alternativa organisationsformer gällande 
undervisning.(Fjäll/Byskolor) 

 Strukturerat utvecklingsarbete gällande nyanländas lärande 

 Attraktiva lärmiljöer med närhet till natur och friluftsliv 

SVAGHETER 
 Brist på personal med rätt utbildning skapar svårigheter vid nya krav i 

förordning/läroplan 

 Ej färdigställda organisationslösningar i integrerade verksamheter 
(förskola/fritidshem) 

 Ensamarbete vid små enheter 

 Geografiska avstånd försvårar samarbete 

 Brist på modersmålsundervisning 

 Brist på legitimerad personal 
 Brist på vikarier 

 Lokalbrist i flera verksamheter 

 Upplevelse av hög arbetsbelastning hos personalen 

 Skolledare med många enheter inom sitt ansvar 

 Stora variationer i elevunderlaget olika läsår 

 Delade tjänster och långa avstånd för personalen inom vissa 
undervisningsämnen 

 Brist på kvalificerad personal till elever med behov av särskilt stöd 

 Hög andel elever i behov av stöd/särkskilt stöd 

 Svårigheter i samordning runt lärare med delade tjänster/anställningsformer 

 Brist på kollektivtrafik som motsvarar verksamhetsbehoven 

MÖJLIGHETER 
 Samverkan mellan enheter 

 Kollegial samverkan mellan Samverkan mellan enheter 

 Kollegial samverkan mellan pedagoger 

 Ökat elevunderlag 

 Nya nyttjandeformer av befintliga lokaler 

 Skolverkets stöd till verksamhetsutveckling samt övrig 
finansiering via statsbidrag 

 Utbyte med andra skolor i och utanför Sverige 

 Bra samarbete med föreningar och näringsliv 

 Digitalisering  
 Känsla av framtidstro samt tilltro till skolans uppdrag 

 Personal med utvecklingsvilja 

 Samverkan och utveckling via Lärcentrum 

 Etablerade samverkansnätverk inom exempelvis 
vuxenutbildning 

 Samverkan enligt Vilhelminamodellen 

HOT 
 Brist på behöriga lärare/legitimerad personal 
 Nya krav i förordningar och allmänna råd 

 Utrymmesbrist 

 Minskat elevunderlag i fjälldalarna 

 Svårigheter att få vikarier 

 Svårigheter att nå tidsmål inom exempelvis placeringar 

 Låg samverkan SOC-BVC-förskola 

 Teknikbrister vid fjärrundervisning 

 Åldrande lokaler med renoveringsbehov 

 Låg utbildningsnivå bland kommuninnevånarna 

 Stadsbidragens styrning av prioritering/valmöjligheter gällande 
utvecklingsområden 

 Sparkrav i kommande ekonomiska prognoser 

 Vikande elevunderlag 

 Färre nyanlända 

 Många lärare med unika kompetenser närmar sig pensionsålder 

 Gymnasieförbund i närområdet där vi inte är delaktiga 
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Mål och måluppfyllelse 
I den av fullmäktige antagna budget 2019 samt plan 2020-2021 finns ett antal övergripande 
mål som rör alla verksamheter samt inriktningsmålet mot utbildningsnämnden att Vi ska 
utveckla skolan med god utbildning och ett livslångt lärande, som en förutsättning för att 
hantera förändringar och arbeta för en hållbar utveckling.. De övergripande målen ska brytas 
ned i årsvisa delmål. Uppföljning av delmålen följs upp i samband med årsredovisning och 
årsbokslut.  

Tillgänglighet Gott värdskap, hög tillgänglighet och professionalism är värden som ska 
genomsyra all vår verksamhet. Transparens/insyn och öppenhet, delaktighet för alla, snabbt 
och enkelt, tillgång till utbildning, snabb etablering av nyanlända, minska utanförskap. 

Trygghet Välfärd, socialt skyddsnät, myndighetsutövning, fysisk miljö, säkerhet, 
krisberedskap 

Effektivitet Utifrån medborgarna, forskning och beprövad vetenskap och kunskapsbaserade 
perspektiv utveckla kvaliteten på (välfärds)tjänsterna, digitalisera det som går att digitalisera. 

Samhällsutveckling Bibehålla och utveckla ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart 
samhälle. 

Vision 
Vår vision är att Vilhelmina kommun ska växa och vara en kommun med både 
utvecklingskraft och framtidstro.  

Mål till nämnd 

Övergripande mål 
I de kommunjämförelser som görs ska värdena förbättras jämfört med föregående år.  
Samtliga verksamheter ska årligen i någon form mäta brukar- eller kundupplevelsen av 
kommunens tjänster och vidta åtgärder för att förbättra resultaten. 

Uppföljning 
Uppföljning av målen görs i Stratsys som är ett program för ledning och uppföljning. 
Rapportering görs i samband med upprättandet av utbildningsnämndens 
verksamhetsberättelse, samt i verksamheternas systematiska kvalitetsarbete som redovisas vid 
utbildningsnämndens kvalitetsdagar. 

Internkontroll 
Utbildningsnämndens internkontrollplan är uppdelad i ett antal kontrollmoment som är 
riskbedömda utifrån risken att momentet inte utförs med en utsedd ansvarig för kontrollen 
samt med vilken frekvens som kontrollen ska utföras.  

Förvaltningschefen ansvarar för att god intern kontroll upprätthålls medan 
Utbildningsnämnden är ansvarig för uppföljning av internkontrollplanen. Internkontrollplanen 
ska vara ett levande dokument som årligen revideras i linje med verksamheternas förändring 
för att säkra en god intern kontroll vilket kan speglas mot kvalitén i verksamheterna och 
kravet på god ekonomisk hushållning. 



51 
 

Planeringsförutsättningar 
BSP 2019-2021 
antagen av KFM 
181210 

Utfall 2017 Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 2020 Plan 2021 

Kommunstyrelsen 90 033 98 234 91 292 94 152 95 921 
Utbildningsnämnden 203 454 208 640 217 559 225 507 233 757 
Socialnämnden 210 245 210 906 220 233 228 161 236 375 
Miljö- & 
byggnadsnämnden 1 015 2 077 2 099 2 123 2 312 
Ej specificerat 
besparingskrav     0 25 400 33 500 
Verksamhetens 
nettokostnad 504 747 519 857 531 183 524 543 534 865 
         
Skattemedel 505 860 512 357 531 310 527 790 538 131 
         
Finansnetto 7 262 1 147 4 006 1 793 1 884 
         
Resultat 5 637 -4 495 4 133 5 040 5 150 

Plan 2020-2022 
Utbildningsnämnden PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 BUDGET 

2019 
UTFALL 
2018 

Intäkter -43 920 -45 018 -46 143 -61 117 -57 109 
Personalkostnader 190 687 195 454 200 340 179 864 189 977 
Övriga kostnader 96 418 98 829 101 300 98 811 103 444 
Nettokostnad 243 186 249 265 255 497 217 558 236 312 
      
Nettokostnad per 
verksamhetsgren 

     

Politisk nämnd 819 839 860 809 892 
Förvaltningskansli -1 004 -1 029 -1 054 -478 2 829 
Förskola 49 133 50 361 51 620 46 572 45 810 
Grundskola 109 117 111 845 111 641 94 337 99 370 
Gymnasieskola 59 387 60 872 62 393 57 142 61 795 
Lärcentrum 6 854 7 025 7 201 6 853 6 795 
Skolskjutsar 4 586 4 701 4 818 4 586 3 916 
IKE & bidrag 3 374 3 459 3 545 -3 113 4 722 
Skolmåltider 10 920 11 193 11 472 10 850 10 183 
Summa 243 186 249 265 255 497 217 558 236 312 
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Budgetförslag efter nämndens beslut 
Utbildningsnämnden PLAN 

2020 
PLAN 
2021 

PLAN 
2022 

BUDGET 
2019 

UTFALL 
2018 

 

Intäkter -44 420 -45 530 -46 668 -61 117 -57 109  
Personalkostnader 170 025 174 275 178 632 179 864 189 977  
Övriga kostnader 95 924 98 322 100 780 98 811 103 444  
Nettokostnad 221 529 227 067 232 744 217 558 236 312  
       
Nettokostnad per 
verksamhetsgren 

      

Politisk nämnd 819 839 860 809 892  
Förvaltningskansli -1 704 -1 746 -1 790 -478 2 829  
Förskola 45 520 46 658 47 824 46 572 45 810  
Grundskola 99 777 102 272 104 828 94 337 99 370  
Gymnasieskola 52 205 53 510 54 848 57 142 61 795  
Lärcentrum 6 054 6 205 6 360 6 853 6 795  
Skolskjutsar 4 786 4 906 5 028 4 586 3 916  
IKE & bidrag 3 374 3 459 3 545 -3 113 4 722  
Skolmåltider 10 698 10 965 11 240 10 850 10 183  
Summa 221 529 227 067 232 744 217 558 236 312  
 

Politisk nämnd 
Politisk nämnd Behov 

2020 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Budget 
2019 

Utfall 
2018 

Personalkostnader 753 753 772 791 706 766 
Övriga kostnader 66 66 68 69 103 126 
Nettokostnader 819 819 839 860 809 892 
 

Utbildningsnämnden består av 9 ledamöter med ersättare. Ansvarsområdet omfattar förskola, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i 
svenska för invandrare. Dessutom omfattar ansvaret Vilhelmina Lärcentrum och den 
verksamhet som bedrivs i samarbete med högskola och universitet. 

Planeringsförutsättningar 
Medel budgeteras för årsarvode till ordförande och vice ordförande, dagarvoden, rese- och 
traktamentsersättningar samt förlorad arbetsförtjänst för 7 nämndssammanträden och 9 
arbetsutskottssammanträden per år. Medel budgeteras även för deltagande i kurser och 
konferenser samt för vissa övriga sammanträden för nämndens presidium och för övriga 
ledamöter och ersättare. Nämndens representation budgeteras också under denna verksamhet 
liksom kostnader för uppvaktning av förtroendevalda samt personal som arbetat 25 år 
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Planerade verksamhetsförändringar 

Kansli 
Kansli Behov 

2020 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Budget 
2019 

Utfall 
2018 

Intäkter -4 668 -4 668 -4 785 -4 904 -6 452 -3 141 
Personalkostnader 2 691 1 991 2 041 2 092 4 612 4 307 
Övriga kostnader 973 973 997 1 022 1 362 1 663 
Nettokostnader -1 004 -1 704 -1 746 -1 790 -478 2 829 
Förändringar efter nämndens beslut: ytterligare personalneddragningar motsvarande 3 000 tkr 
(ledningsorganisationens del 700 tkr), fördelas på verksamhetsgren efter fackliga förhandlingar om 
turordning.  

Verksamhetens utmaningar 
Arbetet med underlag såväl till politik och organisation ställer allt högre krav på kansliet och 
därför är vikten av en utökning av förvaltningsstödet stor. 

Den ökande mängd av barn som behöver stöd ställer högre krav på elevhälsan och ett mer 
frekvent direkt stöd av skolsköterskorna samt skolpsykolog i ett förebyggande perspektiv. Det 
kan för framtiden innebära ytterligare personalförstärkningar inom den gruppen. 

Planeringsförutsättningar 
Under den gemensamma administrationen inryms förvaltningskansliet och ett antal 
verksamheter av förvaltningsövergripande karaktär. Inom den gemensamma administrationen 
budgeteras för nämndssekreterare, förvaltningsstöd, skolpsykolog, förvaltningsövergripande 
fortbildning och förvaltningens omställnings- och utvecklingsanslag.  

I förvaltningskansliet samordnas det övergripande arbetet med budget, verksamhetsplanering, 
verksamhetsberättelse och bokslut. Kansliets främsta uppgift är att understödja den politiska 
nämnden med underlag och beredning av ärenden för beslut samt att ansvara för och leda den 
förvaltande och verkställande organisationen. Förvaltningschef, förvaltningsstöd och 
nämndssekreterare samordnar nämndsarbetet. 

Förskola 
Förskola Behov 

2020 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Budget 
2019 

Utfall 
2018 

Intäkter -3 581 -4 081 -4 183 -4 287 -4 062 -4 752 
Personalkostnader 40 720 38 080 39 032 40 008 38 406 37 633 
Övriga kostnader 11 993 11 521 11 809 12 104 12 228 12 929 
Nettokostnader 49 133 45 520 46 658 47 824 46 572 45 810 
Förändringar efter nämndens beslut: Intäktsökning motsvarande 500 tkr genom att använda 
schemalagd tid som underlag för debitering fr.o.m. 2020, del av personalneddragning motsvarande 
12 000 tkr enligt konsekvensberedningen (förskolans del 600 tkr), avveckling av Täppan 
(personalkostnader motsvarande 2 040 tkr, fastighetskostnader motsvarande 417 tkr, kost 
motsvarande 56 tkr). 
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Verksamhetens utmaningar 

Planeringsförutsättningar 

Planerade verksamhetsförändringar 

Grundskola 
Grundskola Behov 

2020 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Budget 
2019 

Utfall 
2018 

Intäkter -4 031 -4 031 -4 132 -4 235 -9 789 -7 436 
Personalkostnader 94 210 84 870 86 992 89 167 84 612 87 624 
Övriga kostnader 18 938 18 938 19 411 19 897 19 514 19 181 
Nettokostnader 109 117 99 777 102 272 104 828 94 337 99 370 
Förändringar efter nämndens beslut: Avveckling av Nästansjö skola (personalkostnader motsvarande 
2 040 tkr, personalneddragning motsvarande 12 000 tkr enligt konsekvensberedningen (grundskolans 
del 7 300 tkr).  

Verksamhetens utmaningar 

Planeringsförutsättningar 

Planerade verksamhetsförändringar 

Gymnasieskolan 
Gymnasieskolan Behov 

2020 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Budget 
2019 

Utfall 
2018 

Intäkter -2 340 -2 340 -2 399 -2 458 -5 895 -11 736 
Personalkostnader 43 490 36 308 37 216 38 146 42 460 50 395 
Övriga kostnader 18 237 18 237 18 693 19 160 20 577 23 136 
Nettokostnader 59 387 52 205 53 510 54 848 57 142 61 795 
Förändringar efter nämndens beslut: Personalneddragningar motsvarande 12 000 tkr enligt 
konsekvensberedning (gymnasieskolans del 3 300 tkr), ytterligare personalneddragningar 
motsvarande 3 000 tkr (gymnasieskolans del 2 300 tkr), avveckling av inriktningen barnprofil på Vård- 
och omsorgsprogrammet (motsvarande personalkostnader 630 tkr) samt dataprofilen på El- och 
energiprogrammet (motsvarande personalkostnader 952 tkr).  

Verksamhetens utmaningar 

Planeringsförutsättningar 

Planerade verksamhetsförändringar 

Lärcentrum 
Lärcentrum Behov 

2020 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Budget 
2019 

Utfall 
2018 

Intäkter -4 957 -4 957 -5 081 -5 208 -5 557 -6 265 
Personalkostnader 8 822 8 022 8 223 8 428 9 069 9 237 
Övriga kostnader 2 988 2 988 3 063 3 140 3 342 3 823 
Nettokostnader 6 854 6 054 6 205 6 360 6 853 6 795 
Förändringar efter nämndens beslut: Personalneddragningar motsvarande 12 000 tkr enligt 
konsekvensberedningen (Lärcentrums del motsvarande 800 tkr).  
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Verksamhetens utmaningar 

Planeringsförutsättningar 

Planerade verksamhetsförändringar 

IKE och bidrag 
IKE & bidrag Behov 

2020 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Budget 
2019 

Utfall 
2018 

Intäkter -24 343 -24 343 -24 952 -25 575 -29 363 -23 775 
Övriga kostnader 27 717 27 717 28 410 29 120 26 250 28 498 
Nettokostnader 3 374 3 374 3 459 3 545 -3 113 4 722 

Verksamhetens utmaningar 

Planeringsförutsättningar 

Planerade verksamhetsförändringar 

Skolmåltider 
Skolmåltider Behov 

2020 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Budget 
2019 

Utfall 
2018 

Intäkter 0 0 0 0 0 -4 
Övriga kostnader 10 920 10 698 10 965 11 240 10 850 10 187 
Nettokostnader 10 920 10 698 10 965 11 240 10 850 10 183 
Förändringar efter nämndens beslut: : Avveckling av Nästansjö skola (minskade kostnad för kost 
motsvarande 222 tkr) 

Verksamhetens utmaningar 

Planeringsförutsättningar 

Planerade verksamhetsförändringar 

Skolskjutsar 
Skolskjutsar Behov 

2020 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Budget 
2019 

Utfall 
2018 

Intäkter 0 0 0 0 0 0 
Övriga kostnader 4 586 4 786 4 906 5 028 4 586 3 916 
Nettokostnader 4 586 4 786 4 906 5 028 4 586 3 916 
Förändringar efter nämndens beslut: Avveckling av Nästansjö skola (ökade  kostnader för buss 
motsvarande 200 tkr). 

Verksamhetens utmaningar 

Planeringsförutsättningar 

Planerade verksamhetsförändringar 
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Investeringsplan 
Åtgärd/benämning Antal PRIO Investeringskostnad per år 
 (tkr)     2020 2021 2022 

Förskolan           

Skogsbacken 
Utemiljö 1 25 000 25 000 25 000 

Barnvagnar 3 20 000 20 000 20 000 

Vikvägg 1 50 000 
 Inventarier 2 40 000 40 000 50 000 

Tapetsering och målning inne 2 90 000 80 000 

Utbyggnad tak Kittelä 1 150 000 

Tvättmaskin, torktumlare 3 20 000 

TV-skärmar 1 28 000 

Täppan 
TV-skärmar 1 15 000 

 Inventarier 2 25 000 25 000 35 000 

Utemiljö  1 12 000 12 000 15 000 

Tvättmaskin, torktumlare 3 20 000 

Regnbågen 
Utemiljö 1 50 000 30 000 30 000 

Inventarier 2 25 000 15 000 25 000 

Myltan 
Utemiljö 1 31 000 15 200 20 000 

Inventarier 2 15 000 15 200 15 200 

Rävlyan 
    Klätterställning/lekställning 
 

20 000 
 Barnvagnsskjul 15 000 

Tranan 
Stängsel ute 1 60 000 

Möbler och inventarier 1 20 000 30 000 

Anpassad elinstallation 1 15 000 
 Ljudanpassad lokal 1 30 000 
 Utemiljö 2 30 000 

GRUNDSKOLAN 
    Malgovik 

Möbler och inventarier 50 000 80 000 50 000 

Utemiljö 30 000 30 000 

Digital utrustning klassrum + eldragning 30 000 

Ventilation textilslöjd 
 

30 000 
 Skåp till datorer 

 
19 000 

 Golv träslöjd 
  

50 000 

Ytrenovering klassrum 
   

200 000 

Nästansjö skola 
Möbler och inventarier 40 000 40 000 

Elinstallation digitalisering 30 000 

Utemiljö 30 000 15 000 

Saxnäs skola 
    Flaggstänger 2 12 000 
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Åtgärder skolgård 10 000 20 000 

Förvaringsskåp musik, bild 16 000 

Möbler elever och personal 20 000 40 000 20 000 

Inventarier 26 000 10 000 

IT-utrustning 
 

10 000 10 000 10 000 

Spånsug träslöjd 
 

65 000 
 Utrustning hemkunskap, maskiner 

 
16 000 

 Golv träslöjd 
 

40 000 
 Kåta 70 000 

Idrottsutrustning, lägermaterial 16 000 16 000 

Klädförvaring hall 16 000 16 000 

Musikinstrument 10 000 

Volgsjö skola 
    Möbler klassrum 1 200 000 200 000 100 000 

Upprustning klassrum 2 200 000 200 000 100 000 

Nya möbler personalarbetsplatser 2 30 000 30 000 20 000 

Idrottshall, upprustning 1 50 000 100 000 50 000 

Lekmaterial fritidshem 2 30 000 20 000 

Hembergsskolan 
Projektorer 3 66 000 66 000 66 000 

Träsvarv träslöjden 
 

40 000 
 Skyltar skolbyggnad inne/ute 

 
10 000 

 GYMNASIET 
    LÄRCENTRUM 
    SUMMA     1 830 000 1 321 400 968 200 
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Socialnämndens planeringsförutsättningar 2020-2022 
 

Nämndens ansvarsområde och uppdrag 
 
Socialnämnden har uppdraget att säkerställa en god och säker social service till medborgarna i 
Vilhelmina kommun. Uppdragen att främja social och ekonomisk trygghet, eftersträva jämlikhet i 
levnadsvillkor och deltagande i samhällslivet, samt att verka för utveckling av den enskilde individens 
förmåga till medbestämmande och självbestämmande med tillvaratagande av den enskildes 
integritet, grundar sig i svensk lagstiftning och i kommunfullmäktiges reglemente för socialnämnden. 
Vidare ska socialnämnden utifrån sitt ansvar verka för god hälsa och vård på lika villkor till gagn för 
alla målgrupper, samt verka för ett prioriterat förebyggande arbete för att motverka ohälsa bland 
samhällsmed-borgarna. De tjänster, det stöd och den sociala service som erbjuds medborgarna ska 
vara av god kvalitet och grundade i en rättsäker miljö. 

Socialnämnden har det politiska ansvaret för den samlade socialtjänstens verksamheter, inom vilka 
fullmäktiges överställda uppdrag att kombinera lagstiftning och nationella riktlinjer, antagna mål och 
angivna strategier, samt medborgar- och brukarperspektivet med de ekonomiska förutsättningarna 
ska förverkligas.  

Sektor Vård och Omsorg har det samlade genomförandeuppdraget för äldreomsorgen, LSS-
omsorgen samt medicinsk omvårdnad enligt Hälso- och sjukvårdslagen i de delar som omfattar så 
kallad särskild boendeform för målgruppen äldre och för målgruppen funktionsnedsatta. 
Verksamheten hemsjukvård ingår sedan 1 september 2013 i det kommunala HSL-uppdraget.  

Sektor Myndighet omfattar bland annat den samlade Myndighetsenheten för utredning och beslut i 
individärenden enlig socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Myndighetsenheten består av handläggare inom IFO (barn/unga, vuxna, 
missbruk, försörjningsstöd) och handläggare inom Handläggarenheten (äldre över 65 år, 
funktionshinderområdet samt socialpsykiatri). Sektorn består vidare av verksamhet inom Individ- och 
familjeomsorg (IFO) samt den socialpsykiatriska verksamheten. Öppenvårdsenheten Stödteamet 
Nyckeln återfinns inom IFO:s organisation. Socialnämnden genom IFO ansvarar även för mottagandet 
av ensamkommande barn och ungdomar.  

 

Verksamhetsgrenen Övrig verksamhet omfattar socialnämndens politiska verksamhet, 
förvaltningsledning och kansli, samt de enskilda funktionerna familjecentral med öppen förskola och 
personligt ombud (PO). 
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Organisation 2019-04-01 

 

 
 

Verksamhet: Socialnämnden 

Omvärldsanalys och övergripande utmaningar 
 
Den statliga styrningen av socialtjänsten har under de senaste åren förstärkts genom nationella 
riktlinjer, en tydligare tillsynsmyndighet och olika nationella överenskommelser inom flera områden 
(ex. Barn och Unga). Detta har medfört att gränsen för statens styrning i förhållande till den 
kommunala självstyrelsen blivit mer otydlig, och därför i flera avseenden mer flytande. Kommunens 
möjligheter att anpassa socialtjänstens verksamheter efter lokala förutsättningar har därför minskat. 

Genom möjligheten att göra egna val har individen fått ett större inflytande. Detta har medfört att 
den kommunala verksamheten utsätts för konkurrens, inte minst inom LSS-området, där olika 
aktörer erbjuder den enskilde tjänster inom personlig assistans. 

Den ökade individualiseringen och fria val har inneburit att standardiserade lösningar inte alltjämt 
accepteras. Detta ställer krav på flexibilitet och kompetens i socialtjänstens verksamheter. Brukares 
och anhörigas kompetens och engagemang ökar och med det ökar även ifrågasättandet av 
socialtjänstens utbud av insatser. Hur väl detta tas tillvara som en positiv förändringskraft avgör i viss 
mån socialtjänstens förmåga till utveckling och innovation i förhållande till den enskildes behov. 
Socialtjänsten måste hitta vägar för att inte utesluta de grupper som mest behöver samhällets stöd. 

Till följd av den demografiska sammansättningen kommer stora behov att uppstå samtidigt. 
Förändringen för flera parallella målgrupper har betydelse för hur dessa behov utvecklas. År 2020 har 
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vi en åldrande fyrtiotalistgeneration, relativt sett många unga människor i barnafödande ålder och en 
ganska stor grupp yngre tonåringar vars behov ska tillgodoses. Denna utveckling kommer att utsätta 
välfärdssystemet för ett stort tryck inom de närmaste 5-10 åren. 

Befolkningen i Sverige och i Vilhelmina blir allt äldre. Allt äldre gamla sätter större press på såväl 
sjukvården som den kommunala äldreomsorgen. Särskilt kommer vården och omsorgen av 
demenssjuka att öka. Samtidigt medför en ökad livslängd och fler äldre med förbättrad hälsa en 
förändrad syn på de äldre som samhällsresurs, och dessutom kan nya krav från de äldre förväntas. 

Kunskapssamhället, med större krav än tidigare på rätt kompetenser i arbetslivet, och en allt större 
polarisering mellan olika grupper i samhället, medför ett omfattande problem på arbetsmarknaden 
som får konsekvenser för socialtjänsten. Fler och fler människor betraktas som icke anställningsbara, 
och framtidsmöjligheterna för den uppväxande generationen styrs i stor utsträckning av sociala 
faktorer. Tröskeln för att få ett arbete har kommit att höjas, samtidigt som allt fler människor har 
problem med att leva upp till de krav som ställs. Uteslutning, eller exkludering, ur viktiga samhälleliga 
sammanhang har blivit allt vanligare bland kategorin unga vuxna. Detta medför att trycket på 
kommunens individ- och familjeomsorg ökar från målgruppen, inte minst vad gäller försörjningsstöd 
och ekonomiskt bistånd, men även övriga delar så som missbruksvård och olika former av 
stödprogram. 

Människor har blivit allt rörligare och lever numera sitt liv på flera platser än tidigare. Denna rörlighet 
medför svårigheter för kommunen när graden av servicenivå ska bestämmas i kommunens olika 
geografiska områden. Med två fjälldalar och befolkningen mycket spridd kommer denna fråga att 
vara av stor betydelse för hur socialnämndens verksamheter ska dimensioneras och anpassas. 

Det ställs allt högre krav på att de beslutsunderlag som presenteras för enskilda individer, för nämnd 
och för kommunmedborgarna i allmänhet är rättssäkra och att de i större utsträckning bygger på 
evidens, d v s forskning och beprövad erfarenhet. Det kommer därför att behövas mer 
genomarbetade och ambitiösa underlag för politiska prioriteringar när resurserna ska räcka till allt 
fler. En utmaning är därför att öka kunskapen om, och förmågan till, förebyggande arbete inom 
samtliga verksamhetsområden.  

Nya behandlingsmetoder har inneburit att den sjukhusbaserade vården har minskat. Den enskilde 
patienten får ta ett större ansvar för och en mer aktiv del i sin behandling, till exempel genom 
friskvård och förändrade kostvanor. Tekniska hjälpmedel skapar förutsättningar för den enskilde att 
ta ansvar för sig själv. Medicinsk konsultation och vissa provtagningar kommer i allt större 
utsträckning att ske via internet.  

Teknikutvecklingen går snabbt framåt när det gäller hjälpmedel av olika slag. I bedömningen av 
behovet av insatser från socialtjänsten kommer man att behöva väga in vilka tekniska hjälpmedel 
den enskilde har tillgång till och behöver. Samtidigt är mötet mellan personal och vårdtagare en 
bärande del i det sociala arbetet. Den enskilde ska inte behöva välja bort mänskligt stöd till förmån 
för tekniska lösningar. Kommer den nya tekniken att innebära besparingar för socialtjänsten eller 
kommer den att leda till ökade kostnader på grund av högre förväntningar om vad som är möjligt att 
få hjälp med?  

Effektiv kommunikation, såväl intern som extern, är nödvändig för alla organisationer. För 
socialtjänsten, som möter många olika kategorier av människor, är det nödvändigt att kunna anpassa 
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kommunikationen efter målgrupp, syfte och budskap. Unga och gamla bör kunna få information, 
lämna uppgifter och föra dialog på det sätt som de är vana vid. Socialtjänsten behöver därför 
diskutera vilka utmaningar och möjligheter de nya kommunikations-mönstren innebär, både för 
socialtjänsten som organisation och för de människor som är i behov av socialtjänstens stöd. 
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Mål och måluppfyllelse 
 
Förslag till övergripande och strategiska mål för Socialnämnden 2020-2022 

Övergripande och Strategiska Mål: 

1. Den vård, omsorg, omvårdnad och det stöd som lämnas den enskilde individen av den 
samlade socialtjänsten i Vilhelmina kommun ska bidra till en god och jämlik hälsa sett över 
livets alla faser och skeenden. 

2. De tjänster och den service som socialnämndens verksamheter i Vilhelmina kommun 
tillhandahåller den enskilde individen ska kännetecknas av god kvalitet, vilken formas av den 
tillämpade kunskapsstyrningen och av den evidensbaserade och lärande praktiken.  

3. Verksamhetens innehåll ska vara hållbart över tid genom att förbättringar och förnyelse av 
Vilhelmina kommuns samlade socialtjänst ständigt utgår från den enskilde individens unika 
behov och förändringar av detta. 

 

Systembaserad måltolkning 

A. God och jämlik hälsa 
Oavsett målgruppstillhörighet och oavsett livssituation ska den enskilde genom de samlade 
insatserna tillförsäkras levnadsvillkor som inte skapar ojämlikhet och oskäliga olikheter som 
kan kopplas till ålder, funktions-hinder och personkretstillhörighet etc. 
 

B. God kvalitet i välfärdens tjänster 
Hur tjänsten fungerar ur individens perspektiv ska utgöra definitionen av hur väl 
verksamheten lyckas. Kvaliteten ska säkras genom en tillämpad och systemorientrad 
kunskapsstyrning av kärnuppdraget. 
 

C. Värde och hållbarhet 
Ökad fokus på dem som vi är till för och med individens behov i centrum (IBIC). 
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Planeringsförutsättningar  
 
Förutsättningar 2020 angivna av kommunfullmäktige 2018-12-10: 

BSP 2020-2022 Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Brutto    
Intäkter -76 909 -47 734 -49 008   
Personalkostnader 188 623 182 097 185 224   
Övriga kostnader 98 592 91 359 84 017   
Summa kostnader 287 215 273 456 269 241   
S:a nettokostnad 210 306 225 722 220 233 228 161 236 375 

 

Förhållandet mellan budget och utfall 2015-2018 samt reviderad och fastställd budgetram för 2019:  

  Budget 
2019 

2018 
Utfall 

2017 
Utfall 

2016 
Utfall 

2015 
Utfall 

Intäkter -49 008 -47 734 -76 909 -93 506 -56 234 
Personalkostnader 185 224 182 097 188 623 186 207 175 498 
Övriga kostnader 84 017 91 359 98 592 92 239 80 092 
Summa kostnader 269 241 273 456 287 215 278 446 255 590 
Driftsnetto 220 233 225 722 210 306 184 941 199 356 
Budgetram inkl. TA 220 233 210 907 215 084 191 381 177 985 
Differens 0 -14 815 +4 778 +6 440 -21 371 

 
Budgetberedning steg 1 inför verksamhetsåret 2020 

Socialnämnden Ram 
2020 

Beredning 
2020 

BSP 
2021 

Budget 
2019 

Utfall 
2018 

Intäkter  -40 016  -49 008 -47 734 
Personalkostnader  201 279  185 224 182 097 
Övriga kostnader  76 546  84 017 91 359 
Summa kostnader  277 825  269 241 273 456 
Nettokostnader 228 161 237 809 236 375 220 233 225 722 

      Nettokostnader per 
verksamhetsgren      
Äldreomsorg  117 537  109 419 114 192 
LSS-omsorg  53 462  48 053 48 902 
Medicinsk enhet  15 609  15 126 13 951 
S:a Vård och Omsorg  186 608  172 598 177 045 
Övrig verksamhet  8 842  8 377 8 377 
IFO  42 359  39 258 39 680 
Socialnämnden totalt 228 161 237 809 236 375 220 233 225 722 
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Socialnämndens budgetberedning steg 1 inför 2020 lämnar en negativ differens mellan nettoram 
(228 161 tkr) och framskrivna och bearbetade behov (237 809 tkr) på -9 648 tkr. 

I socialnämndens beredning har följande väsentliga förutsättningar antagits hanterats: 

1. Inga eventuell stimulansbidrag/riktade anslag från statsmakten till socialtjänsten finns 
medtagna i intäktsberäkningarna, med undantag av LSS-utjämningen. 

2. Verksamheten är planerad utifrån det läge och den organisation som är beslutad och som nu 
råder. 

3. Personalkostnaderna är baserade på bedömt behov utifrån nuvarande organisation och 
utformning av verksamheterna. 

4. I beräkningarna finns inarbetade de effekter på budget som följer av att gå ur gällande avtal 
med Region Västerbotten avseende gemensam vårdavdelning samt avtal gällande samverkan 
i fjälldalarna kring sjuksköterskeresurs för hemsjukvård. 

 

Planeringsförutsättningar Intäkter 2020 

Intäkter Beredning 
2020 

2019 2018 2017 

Utfall 
  

47 734 76 909 
Budget 40 016 49 008 56 655 69 957 
Differens 

  
-8 921 +6 952 

 
Socialnämndens utfall av intäkter har minskat mellan år 2016 och år 2018 med totalt 45 772 tkr, 
medan angiven och tilldelad budgetram har minskat under samma tid enbart med 13 936 tkr. 

Genomförd budgetberedning innehåller följande förutsättningar och antaganden.  

 Försiktighetsprincip som grund vad gäller försäljningsintäkter boende 9:8 och Galaxen 
(korttidsboende och LSS barn/unga). 

 LSS-utjämning baserad på beräkning av kostnader 2017/2018. 
 Inga beslut om fortsatt stimulansbidrag bemanning ÄO. 
 Stimulansbidrag IFO bemanning utifrån beslutsmeddelande.  
 Intäktsbudget äldreomsorg försiktigt uppräknad utifrån utfall 2018. 
 Betydande minskning intäkter Migrationsverket antas mot bakgrund av fortsatt minskad 

verksamhet IFO (ensamkommande) 

I huvudsak uppbärs intäkter inom socialnämnden genom hyresintäkter i olika former av boenden, 
avgifter för mat och matdistribution, vård- och omsorgsavgifter, assistansersättningar avseende 
personlig assistans, samt återsökta medel från Migrationsverket för s.k. extraordinära kostnader, 
främst inom individ- och familjeomsorgen.  

En betydande del av nämndens intäkter har under åren 2016 - 2018 utgjorts av ersättningar enligt 
avtal med Migrationsverket för mottagande av flyktingar, i huvudsak ensamkommande barn samt 
nyanlända. Den mycket stora omfattningen av flyktingmottagande under år 2016 resulterade i 
kraftigt ökade intäkter i enlighet med upprättade avtal med Migrationsverket.  
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Sedan 1 juli 2017 gäller helt nya ersättningsregler för mottagandet av ensamkommande barn och 
ungdomar. De tidigare avtalen med Migrationsverket har upphört och ersättningarna får helt andra 
förutsättningar. Möjligheterna till återsökning av uppkomna s.k. extraordinära kostnader ersätts till 
stor del av utbetalningar av schabloner. 

Mot bakgrund av ovanstående är resultaten för åren 2016 och 2017 avseende intäkter att betrakta 
som extraordinära. Förutsättningarna för intäkter på dessa nivåer 2019 och 2020 är obefintliga, då 
förändrade ersättningsregler samt ett i praktiken helt avstannat mottagande av ensamkommande 
kraftigt måste reducera intäktsförväntningarna. 

Ökade behov inom målgruppen funktionsnedsatta, särskilt barn och unga, ökar kostnaderna inom 
LSS-omsorgen. Det statliga utjämningssystemet kompenserar emellertid kommunen för merparten 
av de utökade kostnaderna, över det rikssnitt om ca 4 000 kr/invånare som utgör förutsättningen för 
att vara nettomottagare eller nettogivare till utjämningssystemet. År 2018 erhöll Vilhelmina kommun 
+19 707 tkr ur utjämningssystemet. 

Förändringen av utjämningsbidraget sker dock med ca två års fördröjning. Ökade kostnader under 
2017 samt fortsatt ökning av kostnader under 2018 kommer att kompenseras för under 2020 -2022, 
förutsatt att Vilhelmina fortsatt ligger över kostnadsnormen för riket. 

I föreliggande budgetunderlag har inga antaganden gjorts om retroaktiv utbetalning av 
assistansersättningar från Försäkringskassan avseende överklagade assistanstimmar från enskilda. 
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Planeringsförutsättningar Personalkostnader 2020 
 

Personalkostnader Beredning 
2020 2019 2018 2017 

Utfall 182 097 188 623 
Budget 201 279 185 224 190 633 190 338 
Differens +8 537 +1 715 

 
 Lönerevision mellan åren medför ca 4 100 tkr/år i ökad kostnad för socialnämnden, som trots detta 
kan redovisa att utfallet av personalkostnader (brutto) har minskat mellan år 2016 och år 2018 med 
totalt 4 110 tkr. Ökningen av anslagen budget 2015-2016 innehöll förstärkning motsvarande ca 15 
helårsanställningar i verksamhet för mottagandet av flyktingar inom socialnämndens verksamhet.  

Minskat bruttoutfall av personalkostnader de senaste åren är effekten av omställning i 
flyktingverksamheten samt av omställningen inom särskilt boende för äldre utifrån fattade beslut om 
avveckling. 

Genomförd budgetberedning innehåller följande förutsättningar och antaganden.  

• Ny verksamhet som startas upp under 2019 budgeteras utifrån helårseffekt 2020 (LSS 9:8-
boende). 

• Ökad grundbemanning har antagits i verksamhet hemtjänst för säkrande av Trygg hemgång 
och tillsyn kväll/natt i Fjälldalarna. 

• Ersättningar till familjehem IFO belastar personalkostnader slag 5. Förstärkning av budget för 
mötandet av förväntade ökade behov.  

• Ökad verksamhet Galaxen medför ökat bemanningsbehov, som i viss mån balanseras mot 
förväntad försäljningsintäkt. 

• Uppräkning av personalstat Medicinska enheten och Hemsjukvården utifrån antagandet om 
upphörandet av tjänsteköp VLL i fjälldalarna. Möts med minskade övriga kostnader. 

• Grundbemanning IFO förstärkt med hjälp av riktade statsbidrag (stimulansmedel). 
• Resurs som systemförvaltare IT (50 %) budgeteras som personalkostnader i slag 5 – inte slag 

4, köp av tjänst. 

Budgetberedningen har haft som utgångspunkt att lägga en bemanning utifrån en bedömd 
miniminivå för att klara beslutad verksamhet enligt plan. Detta betyder att samtliga verksamheter i 
sin bemanningsplanering har utgått från grundbemanning enligt upprättade personalbilagor. I 
beredningen av budget 2020 har hänsyn tagits till ett löneutfall på ca 2,5 % enligt centrala direktiv.  

Stora problem med personal- och kompetensförsörjningen i socialnämndens verksamheter befaras 
kunna medföra en fortsatt problematiskt vakansgrad, men osäkerheten i bedömningen är 
fortfarande omfattande.  
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Planeringsförutsättningar Övriga kostnader 2020 
 

Övriga kostnader Beredning 
2020 2019 2018 2017 

Utfall 91 359 98 562 
Budget 76 546 84 017 76 929 94 703 
Differens -14 430 -3 859 

 
Den största negativa avvikelsen mellan budget och utfall återfinns under perioden 2016-2018 i slag 4, 
köp av tjänst. Den stora avvikelsen mot budget, trots en minskning av utfallet (brutto) avspeglar 
ärendemängdsutvecklingen Barn och Unga samt Äldre och behoven av insatser; bl.a. placeringar och 
vårddygnskostnader till Region Västerbotten för medicinskt färdigbehandlade. 

Genomförd budgetberedning innehåller följande förutsättningar och antaganden.  

• Budget för medicinskt färdigbehandlade förutsätts till 600 tkr (Utfall 2018: 1 524 tkr). 
• Minskad budget generellt tjänsteköp för bemanning till följd av vakanser. 
• Kraftig minskning av kostnader institutionsvård och familjehemsvård barn/unga utifrån 

minskad omfattning av verksamhet kring ensamkommande barn och ungdomar. 

Övriga kostnader omfattar alla övriga driftskostnader i verksamheterna nödvändiga för vardaglig och 
löpande drift. De senaste årens stora differenser avseende kostnadsutveckling är hänförlig till 
stegrande kostnader vad avser köp av tjänst, främst placeringar barn och unga, samt köp av 
konsulttjänster för att ersätta vakanser i egen personalbemanning.  

För verksamheterna som i huvudsak arbetar mot målgruppen Barn och Unga, främst IFO, har 
kostnadsutvecklingen avseende köp av tjänst varit mycket omfattande ända sedan 2013. Trots 
kraftiga årliga budgetförstärkningar ökar behoven i större utsträckning än vad dessa förstärkningar 
räcker till för att kompensera.   

I budgetberedningen inför 2020 har de verksamheter som dragits med höga kostnader för köp av 
konsulttjänster förutsatts ha egen bemanning enligt plan. Bemanning med egen personal medför ett 
klart minskat behov av dyra konsultköp.  

Vårddygnskostnader för medicinskt färdigbehandlade som kvarligger hos annan vårdgivare har ökat 
mycket kraftigt under andra halvåret 2018, och även under inledningen av år 2019. Denna kraftiga 
kostnadsutveckling måste upphöra inunder år 2019. Budget år 2020 har räknats upp till 600 tkr.  

Budget för arbetskläder inom vård och omsorg samt budget för fortbildnings- och 
kompetensutvecklingsinsatser inom områdena digitalisering samt välfärdsteknik har avsatts även 
2020 som ett led i en strategisk satsning, med sammanlagt ca 400 tkr för båda områdena 
tillsammans. 

Planeringsförutsättningar investeringskostnader 2020 

Socialnämnden har under flera år haft en budget för investeringar som uppgått till 1 500 tkr. 
Budgetramen har alltid hållits. För 2020 anger kommunfullmäktige genom Budget- och 
strategiplanen en investeringsram om 1 500 tkr. Ramen bedöms vara tillräcklig för löpande 
reinvesteringsbehov enligt plan.  
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Summering planeringsförutsättningar 2020 

Genomförd beredning i socialförvaltningen balanserar sålunda inte budget inför 2020. Den mycket 
kraftiga intäktsminskningen i förhållande till fullmäktiges angivna förväntning i tidigare framräknade 
budgetförutsättningar kan inte mötas med motsvarande besparingsåtgärder i befintlig verksamhet. 
Trots att personalkostnaderna 2018 lämnar ett kraftigt överskott i förhållande till fullmäktiges ram, 
är kostnadsutvecklingen avseende placeringskostnader och övriga insatser inom målgruppen barn 
och unga, missbruk samt området äldre, så pass omfattande och stegrande att ett mötande av denna 
kostnadsutveckling genom avveckling av verksamhet skulle innebära att socialnämnden inte kan 
tillgodose de behov som socialtjänstlagen garanterar målgrupperna.  

Förslag på åtgärder – Budget i balans 2020 

Differens tilldelad ram och genomförd beredning steg 1: -9 648 tkr 

Genomförd beredning steg 2 – Socialnämndens beslut 2019-03-20: 

A. Kostnadsbesparande åtgärder 
1. Uppsägning samverkansavtal Region Västerbotten  +1 950 tkr* 
2. Omställning till egen korttidsavdelning 16 platser       +200 tkr 
3. Trygghetspaket vid tillsyn äldre       +250 tkr 
4. Översyn matdistribution ordinärt boende      +625 tkr 
5. Översyn produktionskostnader mat SÄBO      +700 tkr 
6. Minskning av personalkostnader (vikarier)   +1 500 tkr 
7. Nytt avtal digitalt verksamhetsstöd (upphandling)     +150 tkr 
8. Avveckling Öppna förskolan       +400 tkr 
9. Flytt av daglig verksamhet socialpsykiatri      +200 tkr 
10. Ledningsorganisation fortbildning och kompetensutveckling        +100 tkr 
     TOT: +4 125 tkr 
B. Intäktshöjande åtgärder 
1. Stimulansmedel från staten – Välfärdspaket inkl. EKBU  +3 500 tkr 
  
   Summa förslag till åtgärder:  +7 625 tkr 
 
Kvarvarande differens: -2 023 tkr (-9 648 tkr + 7 625 tkr) 
 
* Finns inlagd i grundmaterialet beredning steg . 
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Verksamhetsspecifika planeringsförutsättningar 

Individ- och familjeomsorgen, IFO 

Utmaningar 

Individ- och familjeomsorgen, IFO, liksom andra verksamheter inom socialtjänsten, är en i mycket 
hög grad lagstyrd verksamhet. Socialtjänstlagen ska tillämpas individuellt utifrån den enskilde 
individens behov. En översyn av socialtjänstlagen är pågående och detta ska vara klart sista juni 
2020. Enligt de förarbeten som pågår kommer den nya lagen att innebär fler tyngdpunkter på det 
viktiga förebyggande arbetet. Ytterligare funderingar som utredningen tittar på är vem som fattar 
individbesluten – professionen eller politiken? Riksdagen har även tagit beslut om att införliva FNs 
konventionen om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020.  
 
Det kommer signaler från hela Sverige att den psykiska ohälsan hos främst barn och unga ökar. 
Medborgarnas förväntningar på tillgång och kvalitet i den kommunala servicen ökar. I och med detta 
ökar kraven på att verksamheten kommunicerar och att viss service alltid finns tillgänglig.  

Under flera år har antalet orosanmälningar och kostnader för placeringar ökat. Barn, ungdomar och 
familjer med sociala svårigheter behöver fortsatt prioriteras. Det påbörjade samarbetet med skola, 
landsting och individ- och familjeomsorgen behöver fortsätta och förstärkas; Vilhelminamodellen. 
Det behövs mer förebyggande och uppsökande insatser för att i ett tidigt skede motverka sociala 
problem, psykisk ohälsa och missbruk bland barn och ungdomar. 

Projekt bemanning i balans har fått betydande positiva effekter för verksamheten. Det finns idag fast 
personal på alla tjänster. Vid rekrytering mot uppkomna vakanser inkommer adekvata ansökningar. 
Ska verksamheten IFO framåt i tiden kunna behålla den absolut viktigaste resursen, personalen, är 
det en förutsättning att 32 timmars arbetsvecka med 8 timmars återhämtningstid permanentas. Den 
höga kvalitén internt inom verksamheten samt den påvisbara goda effekten externt ut mot klienten 
kan då bibehållas.  

Volym- och behovsutveckling 

Ärendemängden inom verksamheten förväntas fortsätta att hålla en hög nivå. Ökningen bedöms 
framförallt kvarstå inom verksamhetsområdena Barn och Unga, Familjerätt samt Vuxna 22-35 år med 
missbruksproblem, gällande både narkotika och alkohol.  

Det mycket omfattande mottagandet av flyktingar, både ensamkommande och nyanlända har 
avstannat. Fortfarande har IFO dock att hantera ett antal individärenden som följer av mottagandet, 
främst ensamkommande barn och unga.  

Enskilda individer förväntas enligt regelverk och riktlinjer klara sin egen försörjning efter 
etableringsperiodens slut. En smal arbetsmarknad och ett ännu outvecklat integrationsarbete i 
Vilhelmina kommun ger inte tillräckliga förutsättningar för att nå målsättningen. Detta medför ett 
förväntat högre tryck på IFO och försörjningsstödet/ ekonomiska biståndet. 

Förutsättningar budgetåret 2020 – IFO 
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IFO Beredning 
2020 

Budget 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Intäkter -8 623 -13 189 -14 640 -13 373 
Personalkostnader 18 035 16 889 14 473 12 931 
Övriga kostnader 32 947 35 558 39 846 41 665 
Summa kostnader 50 982 52 447 54 319 54 596 
Netto 42 359 39 258 39 680 41 223 
 

Genomförd budgetberedning innehåller följande förutsättningar och antaganden.  

 Kraftig minskning av budgeterade intäkter då bedömningen görs att verksamhet mot 
ensamkommande minskar vilket minskar ersättningen från Migrationsverket. 

 Personalkostnad utifrån personalbilaga och utifrån förutsättning av inga vakanser.  
 Tilldelade stimulansbidrag för ökad bemanning (intäkter) ska balanseras mot de ökade 

kostnaderna för personal. 
 Ersättning familjehem budgeteras i personalbudget slag 5. Förstärkt budget  
 Kraftig minskning av övriga kostnader i verksamhet köp av tjänst institutionsvård mot 

bedömningen av successivt minskad omfattning av verksamhet för ensamkommande. 

Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 

Inom IFO planeras för att 25 % av en budgeterad socialsekreteratjänst ska ingå i R8;s gemensamma 
familjehemsgrupp. Det är av största vikt att kunna få ned kostnaderna för externa placeringar och att 
istället möjliggöra så att interna familjehem kan få det stöd de efterfrågar. Målsättningen är att 
andelen interna familjehem ska öka, därmed kan kostnaderna för externa placeringar minskar.  

Det planeras för att Stödteamet ska kunna erbjuda en strukturerad insats till vårdnadshavare direkt 
vid utredningens öppnande. För närvarande pågår en upphandlingsprocess gällande 
verksamhetssystem vilket är ett betydelsefullt arbetsverktyg. När detta är klart planeras för att 
ombesörja att det finns möjligheter för individer i behov av stöd gällande ekonomiskt bistånd ska 
kunna göra en digital ansökan.  

Arbetet inom verksamheten som har påbörjats genom att använda processen Mål, Metod, Resurs (M-
M-R) kommer att fortsätta arbetas får att detta ska etableras inom verksamheten fullt ut. 

 

LSS-omsorg inkl. socialpsykiatri 

Utmaningar 

Den statliga LSS-utredningens förslag kommer att få stor konsekvens för LSS-verksamheten i 
Vilhelmina kommun om förslaget vinner majoritet i riksdagen. Utredningen föreslår att den nya lagen 
ska träda i kraft i januari 2022, men utredningens förslag behöver hänsynstas betydligt tidigare i den 
kommunala verksamhetsplaneringen. Utredningens förslag till förändringar medför att kommunen 
ska utöka sin LSS-verksamhet och införa nya insatser som personlig service och boendestöd, 
personligt stöd till barn samt förebyggande pedagogiskt stöd. 
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En annan stor utmaning är att säkerställa personalförsörjning och kompetens inom LSS-omsorgen. 
Fler och fler kommuner arbetar med att införa stödpedagoger i verksamheten och anpassar 
utbildning med sikte på att tillhandahålla den kompetensen, mot bakgrund att kompetenserna inom 
LSS-omsorgen har varit och är spretiga och osynkroniserade utifrån målgruppernas behov.  

Verksamheten måste fortsätta jobba med den digitala målsättningen att det under 2020 finns 
digitala medicinlistor, dokumentation sker via smartphones, schemaläggningen via mobiltelefoner 
samt att verksamheten avseende personlig assistans ska kunna sköta tidsredovisningen till 
Försäkringskassan via en app i mobiltelefonen. För personliga assistenter som arbetar i enskilda hem 
är det en viktig fråga att kunna underlätta möjligheterna att t.ex. kunna dokumentera då de inte har 
sina arbetsplatser i kommunens lokaler och därmed inte heller har tillgång till kommunens nätverk. 
 
Brukare och brukares anhöriga har en utökad kunskap och medvetenhet idag om sina rättigheter, 
vilket ger verksamheten en positiv utmaning att uppnå kraven som lagstiftning, IBIC och 
individualisering utifrån behov ställer. 
 
Volym- och behovsutveckling 

Behoven av assistans bedöms utifrån den kunskap om brukarna som finns idag 
att vara oförändrade, även om kostnaderna för assistansen kan komma att 
förändras till följd av utvecklingen och den diskurs i frågorna som hanteras på 
nationell nivå.  

Behovet av insatser för barn och unga som verkställs på korttids- och 
avlastningsboendet Galaxen bedöms ligga kvar på en relativt sett hög nivå.  

Ärende- och behovsutvecklingen inom LSS-omsorgen har sedan 2015 generellt sett varit tilltagande. 
Förklaringen härtill återfinns bland annat i förutsättningarna för ett flertal individ- och 
placeringsärenden. Försämrat hälsoläge samt förändrat/ökat vård- och omsorgsbehov får 
konsekvenser för genomförandet av insatser och stöd.  

Behoven av insatser och stöd till individer med neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar ökar markant, särskilt bland målgruppen barn och unga. Individer 
med funktionsnedsättningar av detta slag utvecklar inte sällan också en påtaglig psykisk ohälsa, vilket 
medför ytterligare behov av stöd och insatser.  
 
Den psykiska ohälsan ökar, såväl på nationell som på lokal nivå. Vilhelmina är inget undantag. 
Förutom ärendemängdsökningen tenderar individärendena att bli allt mer sammansatta och 
komplexa, där utvecklingen bir allt svårare att förutsäga och därmed att planera för. En del av den 
komplexitet socialförvaltningen har att hantera är att det i målgruppen finns individer som är under 
utredning och även i insatser inom ram också för individ- och familjeomsorgens verksamhet.  
 
Särskilt problematisk är behovsutvecklingen inom den grupp som kallas ”yngre äldre”, d v s 
medborgare under 65 år med omfattande kognitiv svikt kombinerat med missbruk och psykisk 
ohälsa. Socialnämnden konstaterar i uppföljning under hösten 2018 att behoven hos just denna 
målgrupp är mycket svåra att tillgodose i den struktur och verksamhetsutformning som 
socialtjänsten i Vilhelmina kommun för närvarande har. 
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 Förutsättningar budgetåret 2020– LSS-omsorgen 

LSS-OMSORG Beredning 
2020 

Budget 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Intäkter -16 231 -16 554 -9 624 -11 667 
Personalkostnader 57 108 52 649 46 148 47 832 
Övriga kostnader 12 585 11 958 12 379 15 026 
Summa kostnader 69 693 64 607 58 527 62 858 
Netto 53 462 48 053 48 902 51 191 
 

Genomförd budgetberedning innehåller följande förutsättningar och antaganden.  

 Verksamhet avseende boende LSS 9:8 för barn och unga med förväntan om försäljningsintäkt 
helår med två platser. 

 LSS-utjämningen inlagd i budget (bedömt utfall på kostnader 2017/18). 
 Budget förstärkt för konstaterade och ökade behov korttidsvistelser Galaxen och SFB-

ersättningar (personlig assistans) 
 Förstärkning chef 1,0 finns inlagd i budget med helårseffekt. 

Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 

Socialnämnden har beslutat att den socialpsykiatriska verksamheten organisatoriskt ska flytta, från 
LSS-omsorgen i sektor Vård och Omsorg till sektor Myndighet, för att därigenom på ett tydligare sätt 
samordnas med verksamhet inom Individ- och familjeomsorgen.  
 
Inom ram för socialnämndens beslut pågår utredning av förutsättningarna för tillskapandet av ett s.k. 
SoL-boende för vuxna med tre platser. Inga konsekvenser eller effekter av denna beredning finns 
inarbetade i socialnämndens budgetunderlag för 2020. 
 
Det planerade boendet LSS 9:8 medför behov av att skapa rutiner och implementera dessa för att 
säkerställa god kvalitet i förhållande till den enskildes behov, men även att de lagar och förordningar 
som reglerar verksamheten följs. Jobbet med att marknadsföra verksamheten för att kunna sälja 
platser ligger i fokus under året likväl som att jobba med kompetenshöjande insatser.  
 
Vidare kommer följande utvecklingsområden att prioriteras: 
 

 Fortsatt beredning av möjligheterna att utveckla och flytta den dagliga verksamheten inom 
socialpsykiatrin till annan lokalyta på tätorten. 

 Gränsöverskridande samverkan; med andra verksamheter inom kommunen och med andra 
kommuner. 

 Behovsbedömningar som förhåller sig till verksamheten vilket bidrar till kostnadseffektiva 
beslut. 

 Utveckling av den dagliga verksamheten jobb@ för att möta en yngre brukargrupp. 
 Marknadsföra korttidsboendet Galaxen i syfte att sälja platser till andra kommuner. 
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Äldreomsorg 

Utmaningar 

Den demografiska utvecklingen förutspår att en åldrande befolkning i Vilhelmina blir allt äldre. Att de 
äldre blir allt äldre är en effekt bland annat av god och utvecklad vård och framtagandet av nya och 
mer effektiva mediciner, men med tilltagande ålder medföljer emellertid också en sämre allmän 
hälsa med ökat krav på vård och omvårdnad. Detta är en mycket omfattande utmaning.  

Inom äldrekollektivet föreligger en fortsatt mycket stor utmaning vad gäller mötandet av 
utvecklingen av demenssjukdomar. Problemtyngden ökar i och med att allt fler av de äldre drabbas 
av demens i olika former, vilket medför hårdare påfrestningar på vården. En utmaning är också 
mötande av utvecklingen av psykisk ohälsa bland äldre samt multisjuka. 

Föreskrifterna för IBIC (Individens Behov I Centrum) ställer höga krav på 
utförarverksamheten eftersom brukarna har rätt att påverka i mycket högre grad 
än tidigare hur och när de vill ha sina insatser utförda. Uppföljningar av beslut 
kräver av verksamheten att det förs en mycket mer noggrann och detaljerad 
dokumentation än idag. 

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården och den nya 
betalningsansvarslagen medför att hemtjänsten måste ha en hög beredskap för 
att ta hem medicinskt färdigbehandlade betydligt snabbare än idag. För att klara 
en snabb, trygg och säker hemgång behöver resurser allokeras och ny teknik 
behöver användas i större utsträckning, vilket i sig kräver kompetensutveckling. 
Särskilt gäller dessa förhållanden i en kommun som Vilhelmina, med stora 
avstånd och två fjälldalar att verka inom.  

En fortsatt problematisk personalförsörjning och en allt mer bekymmersam 
vikariesituation utgör ett allvarligt hot mot kontinuiteten och förbättringsarbetet 
inom äldreomsorgen. Personal- och kompetensförsörjning i vardagen är ett oroande område i 
en verksamhet som är i ständig rörelse. Det råder stor brist på undersköterskor generellt och 
behovet av spetskompetens fortsätter att öka. Kompetensutveckling mot en allt mer 
specialiserad demensvård kommer att vara nödvändig under planperioden. 
Utmaningen består då i hur kompetensen bäst kan fördelas i den dagliga verksamheten.  

Volym- och behovsutveckling 

Kraven för att beviljas särskilt boende har successivt ökat vilket gör att äldre som flyttar in på 
särskilda boende har ett större vård- och omsorgsbehov. Detta genererar i ett ökat resursbehov på de 
särskilda boendena i form av ökad personaltäthet, samt behov av personal med spetskompetens. I 
dagsläget finns ett stort tryck på korttidsplatser. Detta är något som påverkar alla verksamheter 
inom särskilt boende i kommunen och ställer krav på ökad flexibilitet. 
I fjälldalarna bedrivs en allt mer omfattande hemtjänst riktade mot fritidshusägare som väljer att 
vistas i sina fritidshus under barmarkssäsongen. Även om verkställigheten betalas av brukarens 
hemkommun ska tjänsterna utföras i en organisation som har svårt att hitta vikarier under 
semesterperioden. Ett ökat antal ärenden och utökade insatser inom hemtjänsten kräver sålunda en 
viss förstärkning av budget, främst på personalsidan.  
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Behovet är fortsatt omfattande av anpassade platser för korttidsvistelser för 
dementa äldre som bor kvar i sina egna hem, och som erhållit beslut om 
tillfälliga korttidsvistelser utifrån sina behov.  

På kommunens äldreboenden kommer ett lägre antal boendeplatser medföra att 
de som kommer att prioriteras för boende är äldre med behov av demensvård 
samt äldre med omfattande multidiagnoser och palliativa tillstånd. Färre platser på 
särskilda boende i kommunen medför även att fler personer med demenssjukdom hamnar på 
avdelningar som inte är fullt ut anpassade för denna målgrupp, vilket får konsekvenser både vad 
gäller brukarkvalitet och arbetsmiljö. 

Socialstyrelsen har i föreskrift angivit att bemanningen ska vara av den 
omfattningen att en demensavdelning inte får lämnas utan tillsyn någon gång 
under dygnet.  

Förutsättningar budgetåret 2019 – Äldreomsorgen  

ÄLDREOMSORG Beredning 
2020 

Budget 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Intäkter -14 600 -18 426 -20 452 -18 820 

Personalkostnader 106 905 98 659 104 970 99 666 

Övriga kostnader 25 232 29 186 29 674 28 659 

Summa kostnader 132 137 127 845 134 644 128 326 

Netto 117 537 109 419 114 192 109 506 

 

Genomförd budgetberedning innehåller följande förutsättningar och antaganden.  

 Intäkter i verksamhet i form av avgifter och hyror budgeterade i paritet med utfall 2018. Inga 
stimulansmedel för bemanning har antagits som förstärkning av intäkter (Utfall 2018: 2 200 
tkr). 

 Strandbacka äldreboende är helt avvecklad och nollbudgeterat. 
 Personalförstärkningar hemtjänst tätort, fjälldalar och Åsbacka (natt) för mötandet av behov 

samt Trygg hemgång samt tillsyn kväll/natt i fjälldalarna. 
 Ingen kostnadsbudget för tjänsteköp 3 platser på gemensam vårdavdelning har inarbetats i 

budgetunderlaget. 
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Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 

Genom förändringarna i betalningsansvarslagen med en snabbare kostnadsöverföring till 
kommunerna, måste konceptet Trygg och säker hemgång utvecklas ytterligare. En hemgång till 
ordinärt boende kräver en inledande kraftsamling av personal och olika professioner för att göra 
hemgången trygg och säker för den enskilde.  

Flexibiliteten i organisationen att möta snabbt ändrade behov behöver utvecklas och möjliggöras 
genom ökat fokus på den personcentrerade och individanpassade vården, så att beredskap för att 
snabbare kunna agera i olika situationer kan säkras. Kvalitetssäkrande metoder och systemverktyg, 
däribland IBIC, BPSD samt planeringsmodellen Praktisk Professionell Planering, PPP, samtliga med 
fokus på värdeskapande effekter hos den enskilde brukaren, är angivna som prioriterade processer i 
det systematiska kvalitetsarbetet under planeringsperioden.  

Verksamheterna avser att satsa vidare på och implementera digital välfärdsteknik, ex nyckelfri 
hemtjänst, trygghetskamera vid tillsyn och olika typer av välfärdstekniska hjälpmedel som utvecklar 
verksamheten på de särskilda boendena.  

 

Medicinska enheten och Hemsjukvården 

Utmaningar 

Ett väl fungerande samarbete med Region Västerbotten är en av förutsättningarna för att klara de 
gemensamma utmaningarna vi fortsatt måste jobba med de kommande åren. Tendensen är tydlig att 
allt mer avancerade vårdinsatser utförs och kommer att utföras inom kommunal hälso- och sjukvård.  

En stor utmaning i Vilhelmina kommun är upprätthållanden av acceptabel kvalitet på HSL-insatser i 
de två fjälldalarna. Samma rättigheter gäller för befolkningen oberoende på var man bor. Ska hälso- 
och sjukvården ske i egen regi eller via köp av tjänst?  

Utmaningarna blir allt större då medicinskt färdigbehandlade blir utskrivna allt 
snabbare. Hemtagning till ordinärt boende kommer ske snabbare och avancerad 
sjukvård utförs till större delen i hemmen, och även uppföljningar av 
rehabteamet efter den enskildes hemgång ökar. En ändring i lagen om 
läkemedelshantering medför ett utökat ansvar och kräver mer tid av 
sjuksköterskorna för att baspersonal ska kunna utbildas för medicindelegering. 

Patientsäkerhetslagen har skärpts och vårdgivaren har fått ett betydligt mer 
utökat ansvar att själva identifiera, utreda och åtgärda inkomna klagomål. 
Ansvaret ligger i kommunens organisation på den medicinskt ansvariga 
sjuksköterskan (MAS) samt på vård- och omsorgschefen.  

Kommunens ansvar för den angränsande hälso- och sjukvården står även inför 
en utveckling av det individfokuserade arbetet (IBIC) i det digitala 
verksamhetsstödsystemet för att kunna följa beslutade nationella riktlinjer och 
de skärpta dokumentationskrav som föreskrivs. Inom medicinska enheten 
förbättras användningen av registret BPSD som ett första led för att kunna 
identifiera problemområdet för en dement person. 
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Inom enheten råder det stor brist på legitimerad personal att tillgå när vakanser 
uppstår. Detta har tidigare medfört omfattande tjänsteköp. 

Volym- och behovsutveckling 

Ett minskat antal boendeplatser bedöms som en konsekvens för den medicinska 
enheten medföra en ökad efterfrågan på insatser av hemsjukvårdens personal i 
brukarnas egna hem. Hjälpmedel i hemmen tenderar att öka vilket bedöms även 
öka kostnaderna.  

Ökad fokus på fallprevention för äldre och ett ökat behov av hemrehabilitering 
medför utökat behov legitimerad personal, då främst fysioterapeut. 

Behov av sjuksköterskeinsatser kommer att öka då graden av dokumentation, 
uppföljningar, bedömningar, vårdplaneringar, ronder, fortbilda personal, ökad 
kontakt med anhöriga m.m. ökar inom deras ansvarsområde. Det planerade LSS 
9:8-boendet bedöms även kunna behöva resurs ur rehabiliteringsteamet som ett 
led i stöd för övrig anställd personal. 

Förutsättningar budgetåret 2020 – Medicinska enheten och 
Hemsjukvården 

MEDEN/HMSJV Beredning 
2020 

Budget 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Intäkter -105 -145 -124 -123 
Personalkostnader 12 424 10 587 9 034 8 338 
Övriga kostnader 3 290 4 684 5 041 5 023 
Summa kostnader 15 714 15 271 14 075 13 362 
Netto 15 609 15 126 13 951 13 239 
 

Genomförd budgetberedning innehåller följande förutsättningar och antaganden.  

 Ingen vakansgrad förutsätts 2020. Personalbudget utifrån antagandet om att behoven klaras 
med egna resurser. 

 Utökandet med 50 % sjukgymnast är en del i förbättringsarbetet med fallförebyggande 
åtgärder.  

 Minskade kostnader för tjänsteköp bemanning (under övriga kostnader). 
 Ingen budget för tjänsteköp av sjuksköterskeresurs i Fjälldalarna finns inlagd. 
 Bemanning utifrån förutsättning att korttids- och växelvis vård bedrivs uteslutande på egna, 

kommunala, vårdplatser.  

Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 

En sammanhållen vård och omsorg inkl. HSL-insatser i egen kommunal regi i fjället bedöms leda till 
bättre kontinuitet och bättre samverkan med baspersonal och chef. Inriktningen blir att följa 
kommunens rutiner och riktlinjer. Kontaktvägarna mellan MAS och legitimerad personal blir 
förenklade.  
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Upprätthålla och kvalitetssäkra teamarbetet inom särskilt boende för funktionsnedsatta samt för 
äldre, där berörd personal samt eventuella anhöriga samlas runt den boende för att möta önskvärda 
behov som framförs från boende/anhörig. Detta för att kunna förbygga och omhänderta eventuella 
klagomål inom den egna verksamheten.  

För att möta ökade behov måste arbetsgivaren se till att rätt föreskriven kompetens finns i 
verksamheten. Studiebesök i andra kommuner med målet att för ta del av ev. fungerade verktyg. Väl 
fungerande journalsystem och tillgänglig support behöver säkras genom översynen av det digitala 
verksamhetsstödet.  

 

Övrig verksamhet:  
Nämnd, Förvaltningsledning med kansli, Handläggarenhet, Familjecentral och Personligt 
Ombud 

Utmaningar 

Socialnämndens förutsättningar att nå hög måluppfyllelse och effekt i förhållande till medborgarna, 
samt god effektivitet i användandet av resurserna, är i hög grad avgörande av nämndens och 
förvaltningens förmåga till att bedriva och leda en kunskapsstyrd verksamhet. Med kunskapsstyrning 
och kunskapsorientering avses förmågan att på ett systembaserat sätt, med grund i den bästa 
tillgängliga evidensen och i den egna erfarenheten, arbeta strategiskt med ett tydligt fokus på 
målvärden och effekter som mäts i utfallet av de tjänster och den service, vård och omvårdnad som 
tillhandahålls invånare och brukare.  

Volym- och behovsutveckling 

Den förändring avseende medborgarnas behov av vård, stöd och omsorg 
förutsätter en väl utvecklad planeringsförmåga i förvaltning och en hög 
beslutseffektivitet i politiken. I förvaltningsledningen måste arbetet organiseras 
på ett sådant sätt att all tillgänglig och nödvändig kompetens kan samlas vid 
behov för att lösa ut komplexa situationer och förslå riktning framåt. En stabs-
funktion med sammansatta kompetenser har tillskapats i befintlig personal- och 
organisationsstruktur. Denna stabsfunktion bedöms som mycket viktig att 
bibehålla.   

Upphandling av nytt digitalt verksamhetsstödsystem för socialtjänsten är 
nödvändigt och påbörjat. Vilhelmina kommun behöver säkra den nödvändiga 
kompetensen själv istället för att tillsammans med andra hitta en kollektiv 
lösning. Detta samtidigt med ett allt högre krav på dokumentation och hantering 
av personuppgifter, framlägger ett fortsatt behov av en systemförvaltar-
kompetens för den samlade socialtjänsten knuten till IT-avdelningen. 

De utvecklade och ökade behoven bland de utsatta medborgarna kräver 
tillräckliga resurser för utredning och bedömning av den enskildes individuella 
situation. En Handläggarenhet med 3,0 biståndshandläggartjänst bedöms vara 
nödvändig, alltså med ett oförändrat antal medarbetare. 
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Förutsättningar budgetåret 2020 – Övrig verksamhet 

ÖVRIG VHT Beredning 
2020 

Budget 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Intäkter -457 -694 -1 520 -629 
Personalkostnader 6 807 6 440 5 830 5 172 
Övriga kostnader 2 492 2 631 4 067 2 400 
Summa kostnader 9 299 9 071 9 897 7 572 
Netto 8 842 8 377 8 377 6 943 
 

Genomförd budgetberedning innehåller följande förutsättningar och antaganden.  

 Något minskad budget politisk verksamhet till följd av ett färre antal ledamöter. 
 Kostnader för betalningsansvar vårddygnskostnader annan vårdgivare har budgeterats till 

600 tkr (Medicinskt färdigbehandlade) 
 0,5 systemförvaltare IT budgeterad som personalkostnader. 
 3,0 biståndshandläggare i handläggarenheten. 
 1,0 insatsplanerare/systemadministratör VO-sektorn. 
 1,0 verksamhetsutvecklare/utredare. 
 Öppen förskola i familjecentralen budgeterad till en total kostnad om 420 tkr. 
 Kostnader för digitala IT-system (licenser m.m.) budgeterad till 800 tkr 
 Förvaltningens samlade fortbildningsanslag (hela förvaltningen) budgeterad till 176 tkr.  
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Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 

Den reviderade ledningsorganisationen från april 2019 säkerställer en 
organisation för vardaglig ledning och strategisk styrning av förvaltningen i den 
volym av verksamhet som för närvarande råder. Antalet chefer i första linjen har 
visserligen minskat sedan 2012, vilket i sig är en utmaning att hantera med det 
stora kontrollspannet per chef som följd, men samtidigt förses första linjens chef 
med ett allt mer utvecklat stöd. På förvaltningsövergripande nivå vidareutvecklas 
stödprocesserna ekonomi, personal och stabstöd. 

Den beslutade förändringen av kommunens styrmodell för verksamhet och 
ekonomi flyttar fokus från en allt för ensidig budget- och ekonomistyrning till en 
mer systembaserad ledning och styrning av verksamheterna, med ett begränsat 
antal mål att arbeta mot. Detta medför i sin tur att fastställda mätetal och 
indikatorer på ett mer systematiskt och sammanhållet sätt hjälper oss att förstå 
efterfrågan hos den enskilde, och sålunda även bidrar till att ange förbättrings-
potentialen i de olika systemens och processernas prestationsförmåga.  
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Verksamhetsplan MBN 2020 - 2022 
Miljö- och byggnadsnämnden ska, tillsammans med andra nämnder och kommuninnevånarna, 
arbeta för en god livsmiljö och en ekologisk och ekonomisk uthållig samhällsutveckling. Miljö- och 
byggnadsnämnden ska meddela tillstånd, handlägga anmälningsärenden och bevilja lov på ett 
effektivt sätt, i enlighet med de lagstiftningar som styr verksamheten, nämnas kan PBL (Plan- och 
Bygglagen), Miljöbalken, Livsmedelslagen och Tobakslagen.  

Nämnden ska lämna råd och upplysningar i samband med tillsynsbesök och andra kontakter med 
medborgarna. Genom information ska nämnden verka för ökat miljömedvetande och därigenom 
attityd-/livsstilsförändringar hos allmänheten. 

Planeringsförutsättningar 

Kommunfullmäktige har i budget- och strategiplan (BSP) för perioden 2019 - 2021 lämnat 
perspektivmål och riktlinjer för kommunens nämnder och verksamheter:  

 Tillgänglighet Gott värdskap, hög tillgänglighet och professionalism är värden som ska genomsyra 
all vår verksamhet. Transparens/insyn och öppenhet, delaktighet, för alla, snabbt och enkelt, 
tillgång till utbildning, snabb etablering av nyanlända, minska utanförskap. 
 

 Trygghet  Välfärd, socialt skyddsnät, myndighetsutövning, fysisk miljö, säkerhet, krisberedskap 
 
 Effektivitet Utifrån invånarnas/kundernas, forskning och beprövad vetenskap och 

kunskapsbaserade perspektiv utveckla kvaliteten på (välfärds)tjänsterna, digitalisera det som går 
att digitalisera. 

 
 Samhällsutveckling Bibehålla och utveckla ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart 

samhälle  
 
Samtliga verksamheter ska årligen i någon form mäta brukar- och kundupplevelsen av kommunens 
tjänster och vidta åtgärder för att förbättra resultaten. 
 
Nämndens mål: 
 
 Nämndsmål 1: Medborgaren i focus 

Bra bemötande, serviceanda, flexibilitet och tillgänglighet, ur ett medborgarperspektiv, ska 
prägla nämndens verksamheter 
 

 Nämndsmål 2: God och hållbar livsmiljö 
Nämnden ska verka för en livskraftig, attraktiv och långsiktigt hållbar fjällkommun, trygg och 
säker för alla, nu och i framtiden  
 

Verksamhetens aktivitets och process focus:  
 

 Medborgaren i focus  

Brukarundersökning minst 1 ggr/år (medborgare/brukare och andra myndigheter) 
 

 God och hållbar livsmiljö – i planering och genomförande 
Verksamhetsplan, tillsyns- och kontrollplaner samt vid upprättande av detaljplaner.  
 



82 
 

 Digitalisering – i allt som går att digitalisera  
Elektroniska tjänster (ansökningar etc. ”mina sidor” ). 

 

Planerade verksamhetsförändringar och förbättringsarbete 
 

Verksamhetens utmaningar 

För att bedriva en laglig, lämplig och finansierad verksamhet krävs kompetent 
personal. Bristen på och svårigheten att rekrytera kompetent personal både på bygg- 
och miljösidan är en av dom större utmaningarna. En utmaning som vi delar med 
andra inlandskommuner.   

Nämnden har via lagstiftning skyldighet att handlägga vissa ärendetyper inom viss tid 
och uppfyller nämnden inte lagkraven påverkas nämndens intäkter negativt. 
Sårbarheten i en mindre verksamhet i kombination med att många ärenden/tillsyn 
måste utföras under barmarksperiod gör att även intäkterna kan påverkas markant 
vid avsaknad av personal. Längre handläggningstider innebär även att bygg- och 
planprojekt förskjuts år framåt. 
 
Planerade investeringar 
 
Inga planerade investeringar 
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    Utfall_2018 Budget_2020 

   
   Total 

   Intäkter -3 065 520  -3 664 500  
   Personal 4 315 275  4 936 175  inkl. Pol. 

  Övriga kostnader 600 633  792 300  
   Nettokostnader 1 850 388  2 063 975  

 
Budgetram enl BSP 2 123 000  

59 025  
   

    01800 Miljö- o byggnadsnämnd 
   Summa Personal 298 809  338 000  

   Summa Övriga kostnader 64 381  99 400  
   Nettokostnader 363 190  437 400  
   

 11100 Planverksamhet 
     Summa Intäkter -1 897 557  -2 400 000  

 
 

Personalkostnader 0  1 107 845  
   Summa Övriga kostnader 170 822  150 000  
   Nettokostnader -1 726 735  -1 142 155  
   

 17100 Administration 
     Intäkter -44 898  -45 000  

   Summa Personal 3 353 182  1 857 135  
   Summa Övriga kostnader 168 011  292 000  
   Nettokostnader 3 476 295  2 104 135  
   

 17210 Miljöskydd 
     Summa Intäkter -580 108  -632 000  

   Summa Övriga kostnader 40 954  85 000  
   Nettokostnader -539 154  -547 000  
  

 
17410 Livsmedel 

   Intäkter -454 500  -467 500  
  Summa Personal 461 686  546 165  
  Summa Övriga kostnader 81 098  81 400  
  Nettokostnader 88 284  160 065  
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Verksamhets- och ekonomistyrning 

Processplan 

 

 
Processplan - verksamhet och ekonomi  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vilhelmina kommun 
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Processplan - verksamhet och ekonomi 2 
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 Nämndernas/verksamheternas 
uppdragsplan anmäls i 
kommunfullmäktige 

Genomförandeplan upprättas av 
verksamhetsansvariga och 
därefter utformas aktivitetsplan 
i medskapande 

Verksamhets- och 
budgetsuppföljning 
helår 

Planeringsförutsättningar presenteras för 
kommunfullmäktige och den centrala 
samverkansgruppen (fackförbunden) 

Nämnderna fastställer 
uppdragsplan 

Verksamheternas 
underlag till 
uppdragsplan och 
mål upprättas 

Verksamhets- och budget-
uppföljning januari-augusti 

Partigruppernas 
process 

Budgetberedning 

Processplan - verksamhet och ekonomi 3 
 

Årshjul för verksamhets- och ekonomistyrning 
Kommunfullmäktigebeslut  
strategiska beslut och  

ekonomiska ramar

Syfte 

I detta dokument finns planen för hur verksamheten 
och ekonomin i Vilhelmina kommun ska styras. För 
att få en bra styrning krävs kunskap. Genom att styra 
med hjälp av kunskap så bidrar vi till att få det bästa 
mötet med våra medborgare. 

För att åstadkomma detta finns tre huvud-
komponenter: 

 Kunskapsunderlag 
 Mätsystem 
 Stöd till förbättring 

För att få den kunskap vi behöver för ett bra resultat 
i våra verksamheter, samt en utveckling av 
ledarskapet, är det viktigt  

 

att samverka med aktörer på både nationell, 
regional och lokal nivå. 

Årshjul som bas 

Denna processplan bygger på årshjulet som är 
indelat i olika faser, de benämns med bokstäverna 
A-H. Det är ett lätt sätt att kunna se vilka saker som 
ska utföras under vilken tid på året. 

Intern kommunikation 

Kommunikationen mellan tjänstemän och politiker 
sker genom kommunfullmäktige, 
kommunfullmäktigegruppen, styrelse- eller 
nämndmöten, rapporter och tjänsteskrivelser. Detta 
för att kommunikationen ska protokollföras och vara 
transparent inom ramen för internkontroll
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Processplan - verksamhet och ekonomi 4 

A. Underlagsfas 
oktober - december
Mål 

 Underlag för analys och uppföljning av 
genomfört verksamhetsår ska tas fram. 

 Egen branschspecifik analys och uppföljning 
ska genomföras. 

 Översyn av verksamhet kopplat till givna 
målsättningar ska genomföras. 

Genomförandetid  
oktober-december. 

Aktiviteter 

I samband med behandlandet av utfall och resultat 
delårsbokslut tertial 2 påbörjas framtagandet av ett 
övergripande underlag med bäring mot budget 2019 
under ledning av kommunledningsgruppen: 

1. Kommunledningsgruppen tillsammans med 
stödprocesserna arbetar fram ett övergripande 
stabsunderlag och direktiv  

för process kring uppföljning och analys i respektive 
förvaltning/verksamhet. 

2. Förvaltningarna genomför egen branschspecifik 
uppföljning och analys samtidigt som/parallellt 
med detaljbud-getarbetet och inläggandet av mål, 
indikatorer och aktiviteter i STRATSYS inför budget- 
och verksamhetsåret. 

3. Underlagsfasen avslutas med ett samlat 
chefsforum i seminarieform för delgivning och 
förankring av kartbilden och framtidsspaningen. 

4. Nämnderna/styrelsen genomför en 
”framtidsdag” i seminarieform, där underlagsfasen 
speglas. ska genomföras parallellt 
mednämndernas/styrelsens fastställande av 
detaljunderlag för budget och kommunfullmäktige 
antar nämndernas/ styrelsens reviderade 
verksamhetsplan. 
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Processplan - verksamhet och ekonomi 5 

 

Ansvarsförhållande 

Kommunledningsgruppen tillsammans med 
stödprocesserna har ansvaret för processen. 

Kommunikation delgivning 

Styrelse, nämnder samt fullmäktigegrupp. 

Underlag som ska användas i Fas A 

 Kommunfullmäktiges styrdokument för 
planeringsperioden. 

 Föreliggande uppdrags- och genomför-
andeplaner. 

 Demografiska data och prognoser. 

 Skatteprognoser och övriga intäktsprognoser. 

 Andra finansiella poster med bedömd påverkan 
på driftsresultat. 
 Prognostiserade ekonomiska utfall i 
verksamhet i delårsbokslutet i augusti. 

 Beslutade och planerade verksamhets-
omställningar och dess bedömda konsekvenser. 

 Kommande förändringar inom respektive 
verksamhet till följd av lagstiftning, förordningar 
etc. och bedömda konsekvenser samt effekter av 
dessa. 

 Övriga övergripande styrdokument som 
exempelvis ÖP. 

 Teknikutveckling och planerade förändringar av 
denna. 
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Processplan - verksamhet och ekonomi 6 
 

B. Dialogfas 
Januari - februari 
Mål 

 Budgetberedningen lämnar politiska direktiv mot 
de ramar för kommande år. 

Genomförandetid 

Budgetprocess januari - februari. 

Aktiviteter 

1. I samband med arbetet med bokslut och uppföljning 
av det gångna (januari-februari) samlas kommunens 
budgetberedning (KFM presidium, nämndernas och 
styrelsens presidier) och kommunledningsgruppen 
förstärkt med förvaltningsekonomer i seminarieform 
för att följa upp och utvärdera, samt för att ta del av 
resultatet av höstens underlagsfas. 

2. Budgetberedningen (formellt kommunstyrelsen) 
lämnar uppdraget till nämnderna och till 
kommunledningsgruppen att genomföra 
budgetberedning på underlag utifrån 
kommunfullmäktiges beslut 

Ansvarsförhållande 

Kommunens politiska budgetberedningsgrupp samt 
kommunledningsgruppen. 

Kommunikation/delgivning Presidieöverläggningar. 

Underlag som ska användas i Fas B Underlag från 
Fas A. 
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Processplan - verksamhet och ekonomi 7 
 

C. Beredningsfas 
Februari - april 

Mål 

 Nämnderna och styrelsen ska genomföra 
budgetberedning och ange prioriteringar utifrån 
givna förutsättningar som sammanställs i 
remissunderlag för kommande år. 

 Facklig samverkan MBL §19 ska genomföras 

Genomförandetid  
Februari - april. 

Aktiviteter 

1. Konsekvensberedning med angivandet av åtgärder 
för en verksamhet inom angivna budgetramar 
genomförs under ledning av respektive nämnd och 
styrelsen. 

2. Facklig samverkan. 

3. Risk- och konsekvensanalyser ska i fö-
rekommande fall tas fram. 

Ansvarsförhållande 

Styrelse och nämnder med stöd av förvaltningschef. 

Kommunikation/delgivning 

Styrelse och nämnder, kommunfullmäktigegrupp. 
Fackliga samverkansprotokoll. 

Underlag som ska användas i Fas C Underlag från 
fas A och B 
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Processplan - verksamhet och ekonomi 8 
 

D. Remissfas 
April - maj 
Mål 

 Respektive parti, var för sig eller i samarbete ska 
ta fram ett remissvar som förhåller sig inom givna 
förutsättningar. 

Genomförandetid  
April-maj 

Aktiviteter 

Partipolitisk beredning av remissunderlaget och 
inhämtande av övriga intressenters synpunkter på 
remissunderlaget. 

Ansvarsförhållande  
Politiska partier 

Kommunikation/delgivning 

Styrelse, nämnder och kommunledningsgrupp. 

Underlag som ska användas i Fas D 
Budgetberedningens material. 

 

E. Beslutsfas, strategiska direktiv 

och ekonomiska ramar 
Maj - juni 
Mål 

 Kommunfullmäktige beslutar för kommande 
verksamhetsår. 

Genomförandetid Maj-juni. 

Aktiviteter 

1. Politisk beredning och politisk prioritering. 

2. Fackliga förhandlingar. 

3. Kommunfullmäktige beslutar om ramverket och 
övriga förutsättningar för kommande budgetår. 

Ansvarsförhållande 

Kommunstyrelsen bereder Kommunfullmäktige 
beslutar. Förvaltningen genomför fackliga förhand-
lingar. 

Kommunikation/delgivning  
Kommunstyrelsens förslag, Kommunfullmäktiges 
beslut, Fackligt samverkansprotokoll 

Underlag som ska användas i Fas E Sammanvägt 
beredningsunderlag efter remissfas. 
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Processplan - verksamhet och ekonomi 9 

F. Verkställighetsfas 
Juli - Oktober 
Mål 

 Framtagande av uppdragsplaner i respektive 
styrelse och nämnd. 

 Facklig samverkan. 

Genomförandetid Juli-
oktober 

Aktiviteter 

1. Utifrån kommunfullmäktiges beslut om 
Uppdragsplan för nästa budgetperiod kvitterar 
nämnderna uppdragen och uppdrar till 
förvaltningarna att arbeta fram förslag till nämndens 
(reviderade) Verksamhetsplan. 

2. Nämndens verksamhetsplan innehåller/ anger 
fördelning av resurser till respektive verksamhet 
utifrån uppdrag, mål och prioriteringar. Mål sätts och 
indikatorer anges. 

4. Verksamheterna utarbetar konkreta 
handlingsplaner med angivandet av aktiviteter för hur 

målen konkret ska nås. Detta sker parallellt med arbetet 
av långsiktiga planeringsunderlag inför kommande 
budgetår. 

Kommunfullmäktiges strategiska direktiv och mål, 
nämndernas uppdragsplan och verksamheternas 
genomförandeplaner ska inarbetas i 
uppföljningssystemet STRATSYS. 

4. Facklig samverkan. 

Ansvarsförhållande 

Styrelse och nämnder, förvaltningarna och 

verksamhetscheferna. 

Kommunikation/delgivning Styrelse- 
och nämnds beslut. Medskapande 
medarbetardialog. 

Underlag som ska användas i Fas F 
Kommunfullmäktigebeslut som anger ramarna. 
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G. Beslutsfas Verksamhetsstyrning 
November - december 

 

 

 

 

 

 

Mål 

 Nämndernas uppdragsplaner anmäls till 
kommunfullmäktige. 

Genomförandetid  
November - december 

Aktiviteter 

1. Styrelsens och nämndernas avslutande arbete 
med uppdragsplaner och genom-förandeplaner 
ska vara ett underlag för kommande års planering. 

2. Framtidsdag manifesterar avslut på 
genomförandefas och markerar uppstart av 
kommandes års planerings- och underlagsfas. 

Ansvarsförhållande 

Styrelse, Nämnder och förvaltningsledning. 

Kommunikation/delgivning  
Styrelser och nämnder. 

Underlag som ska användas i Fas G Styrelse och 
nämnders uppdragsplaner samt 
verksamhetsgenomförande planer. 
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H. Verksamhetsuppföljning 

och internkontroll 

 

 

 

 

 

 
Mål 

 En månatlig rapportering ska genomföras utifrån upprättad internkontroll-plan. 
 Delårsapport enligt kommunallagens krav ska upprättas i augusti. DÅR i augusti ska underställas 

revisionen. 
 ÅR ska tas fram senast mars månad. 
 Rapporterna ska användas som ett styrdokument inom angivet verksamhetsår. 
 Uppföljning av budget och målangivelser ska ligga till grund för kommande planering. 

Genomförandetid 

Fortlöpande under året. 

Aktiviteter 

Respektive verksamhet genomfår värdering av genomförd verksamhet kopplad till angivna ramar, 
verksamhetens resultat utifrån angivna mål och aktiviteter ska värderas och redovisas. 

ÅR som lämnas till kommunfullmäktige ska vara på övergripande koncernnivå och hålla en hög kvalitet och 
följa angivna riktlinje för ÅR. 

Ansvarsförhållande 
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Förvaltningar, styrelse och nämnder överlämnar förslag till ÅR till kommunfullmäktige. 

Kommunikation/delgivning  
Beslut i beslutslinjen. 

Underlag som ska användas i Fas H Angivna mål i direktiv, uppdrag och genomförandeplaner och angiven 
ram. STRATSYS
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