Slutgiltigt remissvar från kommunlistan Politiskt Alternativ gällande
”Komplement till budgetförslag enligt remiss 2012-2014”daterad 2011-10-20
Politiskt Alternativ betraktar VIBO:s ökända fakturering, i ärendet nya Regnbågen, till Vilhelmina kommun, som en
otillbörlig handling. Fakturabeloppet om 3,16 mkr skall återföras till kommunen genom en ägarutdelning 2012, vilket
används för att förstärka budgeten och öka ramarna för prioriterade insatser.
1. Kommunstyrelsen
- Förvaltningen har lämnat nettobesparingsförslag om:
- 1050 tkr
a) - PA avstyrker två besparingar för Lärcentrum (KemiA och data/Lappl.vux)
41+42=
+ 83 tkr
b) - PA förordar INTE nedläggning eller uppskjutande av omvårdnadsprogrammet (Lärcentrum)
c) - PA gör ett tilläggsanslag Räddningstjänsten, reell beredskap 0+2 i båda fjälldalarna.
+ 100 tkr
d) - PA gör ett tilläggsanslag för skolskjuts Idvattnet vt-12 om:
+ 70 tkr
Nya förslag:
e) - Tilläggsanslag barmarksunderhåll pga orealistisk besparing (nedskärning 50% istället för 87%) + 185 tkr
f) - Tilläggsanslag enskilda vägar pga nollförslag (nedskärning 50% istället för 100%)
50+150 tkr
g) - Tilläggsanslag för ½ tjänst GVA-Teknisk enhet Dikanäs
200 tkr
¤ Fler VA-anläggningar och pumpstationer läggs till kommunens ansv.omr i Kittelfjäll
¤ Nytt reningsverk. ¤ Hur utöka service på ÅVC? ¤ Ingen uppbackning som förr, jour/vikarieproblem.
- Med föreslagen lösning drar Riksbyggen ner ½ tjänst och kommunen fortsätter med ½+½
-------------------

- 212 tkr
Tilläggsfinansiering KS, föreslaget från PA:
838 tkr
Nettokostnadsökning KS enligt verksamheternas förslag,
+ 1 450 tkr, enligt PA + 2288 tkr
Budget efter förändring KS:
66 658 tkr, med ramhöjning enl. PA, 68 946 tkr
2. Kultur- och utbildningsnämnden
Dagbarnvårdarna måste få en långsiktig lösning efter Tallmon. Familjens hus bör därför omgående projekteras och vi
ser förskoleavdelningen ”Kefas” som en övergångslösning (ingen förtätning) över ett-två år framåt.
¤ Vi tror inte på att minska budgeten för kulturarrangemang med 30 tkr. Kommun- och samhällsekonomiskt ger dessa
pengar ett betydligt större mervärde och utväxling.
¤ Förvaltningen har lämnat nettobesparingsförslag om:
¤ PA avstyrker besparing för en (1) förskoleavdelning/förtätning:
(och avstyrker därmed personaltäthet 16/3 till förmån för 15/3)
¤ PA avstyrker besparing Kultur och fritid lönebidrag

- 1079 tkr
+ 1800 tkr
+14 tkr

¤ Dikanäs skola/Grapexlokalens flytt måste återberedas koncernekonomiskt
En reell besparing om några fåtal tusen kronor mot 174 tkr/år för KUN.
¤ PA tillstyrker frysning av hyra för lokaler Folkets Hus (90+55 tkr)
PA föreslår även förhandlingar om hyressänkning Folkets Hus.
PA:s nettobesparingsförslag
Tilläggsfinansiering KUN från PA:
Budget efter förändring KUN:

187 768 tkr, med ramhöjning enl. PA,

- 145 tkr
----------+ 590 tkr
1669 tkr
189 437 tkr

3. Socialnämnden
Budgetramen om 166 830 tkr har nedskrivits till 166 629 tkr, vilken förvaltningen inkommit med förslag att balansera.
Politiskt Alternativ har inget att erinra därvidlag men föreslår en ramhöjning med 450 tkr till en (1) ny heltidstjänst vid
IFO, för att förstärka det preventiva arbetet (äskad i budgetremissen i mars 2011)
Ny föreslagen ram med tilläggsanslag 450 tkr enligt PA: 167 079 tkr
4. Summering av tilläggsanslag, budget 2012, från kommunlistan Politiskt Alternativ
Totalt föreslår Politiskt Alternativ en ramhöjning om: 838 tkr (KS)
1669 tkr (KUN)
450 tkr (SN)
-------------------------------2957 tkr
Politiskt Alternativ, Vilhelmina 2011-11-24

