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Politiskt Alternativ Vilhelmina

Vilhelmina kommun har under den senaste mandatperioden haft sv6

verksamheten att gd ihop ekonomiskt. Rent resultatmdssigt har det pi sista raden g6tt plus

men det har helt varit kopplat till stora intdkter fr6n Migrationsverket. Ndr mottagandet nu

minskat kraftigt har problemen med att fi verksamheterna att rymmas inom de ekonomiska
ramarna blivit tydliga. Vilhelmina kommun minskade med 39 miljoner i intdkter. Detta
tillsammans med ett underliggande verksamhetsunderskott har skapat en mycket anstrdngd
kommunal ekonomi.

Ndr koalitionen tog over styret i Vilhelmina den L november 2018 p6bcirjade vi omedelbart
omfattande beredningar frir att minska kommunens kostnader fdr att inrymma
verksamheten inom den ram som fullmdktige beslutade ijuni 2018 och i det fornyande
budgetbeslutet f6r 20L9 i november 2018. Underskottet efter det gamla styret for 2018 blev
ca 39 miljoner och det dr den storsta budgetmiissiga utmaning i kommunens historia och

kommer att kriiva resten av mandatperioden for att uppnd balans i den kommunala
ekonomin.

Eftersom en stor del av kommunens kostnader best6r av personalkostnader mdste en stdrre
omstdllning ske ftir att n6 balans i kommunekonomin. Detta kan ske genom erbjudande om
att med ekonomiskt st6d fr6n arbetsgivaren sluta n6got 6r tidigare. Det kan ocksd ske genom

att tjdnster inte Sterbesdtts vid pensionering. Dock kommer uppsdgningar genom

verksamhetsavveckling av kommunal verksamhet att vara oundviklig fcir att n6 en budget i

balans.

Overgripande budgetmit

Det overgripande m6let de ndrmaste 6ren dr att skydda kommunens kdrnverksamheter som

6r lagstadgade och av yttersta vikt for samhdllsservicen till kommunens invSnare. Det gdller

till stor del socialndmndens verksamheter och en betydande del av utbildningsndmndens
verksamhetsomride. Det dr mcijligt att minska personalkostnaderna i utbildningsndmnden
utan att de overgripande milen frir verksamheten Sventyras. Dock finns en griins f<ir hur
mycket det gir att effektivisera. Detta gdller till viss del 6ven socialniimnden men ddr har vi

en okande komplex 6rendeutveckling som 96r denna omstdllning ijnnu svdrare.

Sammantaget miste omstdllningarna i nijmnderna ske i steg for att folja effekten av

besparingarna och vilken effekt de fir iverksamheterna.

En betydande del av de utmaningar som finns kvar i remissmaterialet m6ste komma genom

omstiillningar i kommunstyrelsens verksamhetsomride. Det gor att det dr
frivilligverksamheter, administration och ovrig tekniskt verksamhet som m6ste sta tillbaka
nir det beh<iver sparas ekonomiska resurser.
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Ekonomiska ramar 2020

Kommunstyrelsen

Enligt v6rt resonemang ovan krdver en budget i balans omfattande omprioritering av medel
frdn kommunstyrelsen till ndmnder och fdr att klara den totala budgetbalansen.
Kommunstyrelsen har flera olika beredningsforslag som har som civergripande m6l att
minska kommunstyrelsens budgetram med ca 4 miljoner. Viktigt att tiinka p6 att
kommunstyrelsen har en del ej lagstadgad verksamhet.

Beredningar/Fiirslag pi kostnadsminskningar har inldmnats pi ca 4 000 tkr

Inriktning: Administrationskostnader, Personal, ambitionssiinkningar och minskat stod till
foreningar samt minskad kostnad for politisk verksamhet (obs! pSverkar aiven niimnderna).

Ram kommunstyrelsen i remissmaterialet 94 11L tkr

Ny ram kommunstyrelsen 2O2OgO l11tkr

Utbildningsniimnden

Ram utbildningsndmnden i remissmaterialet 22L 5Zg tkr

ViforeslSr kommunfullmdktige att inte avveckla Ndstansjci skola 2262 tkr

Ny ram utbildningsndmnden ZZ3 I 49 tkr

Vi foresldr att fullmdktige tar de besparingar som finns i utbildningsndmndens budget pi
drygt 20 miljoner kr forutom forslaget om nedldggning av Ndstansjo skola. Skolan dr central
for kommunens utveckling. Sivdl i byarna sisom itdtorten.

Socialnf,mnden

Ram socialndmnden i remissmaterialet 230184 tkr

Socialndmnden har en mdngd besparingsfrirslag som kdnns sv6ra att genomfora men med
hdnvisning till det ekonomiska ldget trots det miste genomfdras fcir att klara en
kommunekonomi i balans. Dessutom finns betydande utmaningar inom IFO kring barn och
unga som kan piverka socialnaimndens berdknade utfall negativt.

MBN lntektshojning 500 tkr

Ny ram 1564 tkr



Finansiering och iivriga budgetpiverkande beslut

Kommunens totala ram 2020 530 919 tkr

Inkl. finansnetto L320 tkr

Enligt kostnads- och inkomstutjdmningen ("Lite mer lika". Oversyn av kostnadsutjdmningen
for kommuner och landsting. SOU 2018:74) si gor vi ett antagande att Vilhelmina kommun
f6r en 6kat statlig finansiering 2A2O pA 6 5OO tkr

Ett rimligt antagande utifrSn tidigare utfall och f6rdndringar mellan 6ren ir att statsbidraget
2020 blir ndgot hogre dn det berdknade med tanke pi de intentioner regeringen har
signalerat i virbudgeten och den Overenskommelse som skits mellan de samverkande
partierna i januariavtalet.

Vi rSknar in 2000 tkr frin det sk. Pensionserbjudandet i kommunens finansiering.

Vi foresldr ett h<igre skatteuttag for att ytterligare stdrka finansieringen for 6ren 2020 och
fram6t. Detta pga att vi ser kraftigt 6kade behov inom vdlfdrden.

Skattesatsen fdresl6s 2020 uppgi till 23,95 kronor per beskattningsbar hundralapp, vilket dr
en hojning pi 0,5 jdmfort med 201.9. Detta ger en intdkt p6 G,400 tkr

Kommunens ram 2020 efter justering 545 819 tkr



Totaft har KS+SOC+UN+MBN begdrt investeringar for 4L567 tkr.

Viforesl6r strykningar/framflytt av investeringar 2020 enligt foreg6ende sida med resultat
att vi minskar 22,350 tkr i investeringsbudgeten.

Socialniimnden och Utbild ningsniimndens investeringsbudget en ligt budgetremiss.

Budgetbalans Vil helmina kommu n ZO2O

KS 90 111 tkr

Socialndmnden 230 186 tkr

Utbifdningsndmnden 223749 tkr

MBN 1564 tkr

Totalt netto pi verksamheterna 545 6L0 tkr

Finansiering 545 819 tkr

Resultat 209 tkr

Vigdr ett medvetet val att awika frin kommunfullmdktiges tidigare beslut att kommunen
ska ha ett resultatmil pd IYo av statsbidrag



fnvesteringar 2O2O

f nvesteringsbudgeten miste vara mycket stram for att inte piverka likviditeten under 2OLg-
2021' . Viktigt att vi har marginal kvar upp till en berdknat upplSningstak for oforutsedda
utgifter och att den lopande likviditeten inte belastas mer dn nodviindigt. Storre
investeringar bor skjutas p5 tills omstdllningen av ekonomin dr klar.
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Budgetremiss 2020

Moderaterna i Vilhelmina vill skapa ett tryggt samhiille diir alla kiinner delaktighet.
Vi vill utveckla ntiringslivet i kommunen och ge fiiretagandet stcirre m<ijligheter och <ikad
uppskattning. Fciretagandet skapar jobb och utveckling.
Vi vill satsa pi skolan si att eleverna fbr en baftre ftirutstittning till fortsatta studier efter
grundskolan. Vi vill satsa pi vir gymnasieskola och utveckla samarbetet med vfira
grannkommuner niir det giiller vilka linjer som ska drivas.
Det iir viktigt med en bra iildreomsorg och bra v6rd ft)r gamla, sjuka och svaga.

Vilhelmina har tyviin alltftir htiga kostnader i verksamheterna och miste diirftir se d,ver
utgifter och minska dessa pi ett klokt satt.

l. Intiikter.
Vi vill behilla den nuvarande skattesatsen 23,45 och siiger diirftir nej till skattehcijningar.
Var skattesats iir redan en av de hdgsta i landet och en hiijning med 50 tire skulle placera i
topp i hela Sverige.
Fdriindringar i skatteutjiimning, 2 milj frdn pensionserbjudande och 4 milj frin avsatta
medel i pensionsfond.
Vi beriiknar den totala intiikten till 540,600 miljoner kronor.

2. Kommunstyrelsen
Besparing 5,641 milj ger en ram pA 88,470 milj . De ftirtroendevaldas arvoden siinks med
l0%. Bidrag till politiska partier siinks med20o/o. Det iir viktigt att alla iir med och sparar.

3. Utbildningsnflmnden
Fokus pa af ge v6ra barn en bra utbildning som ger ftirutsiittningar att ftirverkliga sina
dr<immar. Atgtirder ftir att hdja studieresultaten. Atgiirder ftir atf ld,sa lokalsituationen pi
Volgsjci skola och minska dyra hyreskostnader ftir baracker.
Besparing 2,276 milj ger ram219,253 milj.

4. Socialniimnden
Oftiriindrad ram 230,184 milj.

5. Miljii och byggnadsnf,mnden
Oftiriindrad ram2,l64 milj. Vi siiger nej till hrijda timtaxor di det drabbar enskilda och
ftiretag med sm& marginaler.



Sammanstflllning budget 2020

Kommunstyrelsen

Utbildningsnflmnden

Socialniiimnden

Miljo och bygg

Summa utgifter

Finansiering

Resultat

Vilhelmina 2019-04-29

Lars Eliasson, ordftirande

88,470 miljoner

219,253 miljoner

230,184 miljoner

2,164 miljoner

540,071miljoner

540,600 miljoner

529 miljoner


