Yttrande från Politiskt Alternativ (PA) daterat 2015-09-14, avseende
Redovisning av beredningsuppdragen inom ramen för budgetberedning 2018
(redovisning daterad 2015-08-15)
Inledningsvis kan sägas att kommunens ekonomiska förutsättningar är starkt begränsande, de
senaste årens kostnadsökningar, synnerligen på pensionssidan respektive inom socialnämnden, gör
att föreslagna besparingar inte täcker upp på långa vägar. Därmed inte sagt att bäckar små inte
blir en å. Återhållsamhet och omstrukturering måste finnas med i det kontinuerliga budgetarbetet.
Men tilläggsfinansiering är ett måste, för att bl.a. socialnämnden ska ges realistiska utvecklingsoch arbetsförutsättningar. Och för att inte samhällslivet i en till ytan stor norrländsk fjällkommun
ska utarmas bortom all rimlighet. En diskussion om tilläggsfinansiering kommer sist i detta
yttrande, punkt 4. Som bilaga följer även ett yttrande
Kommentarer gällande besparingsförslag presenterad i tabellform
Därefter följer ytterligare förslag, vilka PA anser vara intressanta att arbeta vidare med.
I vissa kommentarer är även PA:s förslag invävda.

1. Kommunstyrelsen
KS1. Att ta bort eller reducera feriearbete motverkar ambitionerna att från grunden arbeta med
arbetsmarknadsfrågor och det kommunala ungdomsarbetet. Innan besparingar övervägs ska även
utvärderingar utföras, hur har feriearbetsverksamheten fungerat och vilka effekter ger insatsen?
Samma utvärdering bör utföras med ”sommarungdomsföretag” som varit en tämligen ny möjlighet.
KS2. Bidrag till vägföreningar med kommunalt bidrag. Besparingsförslaget om 11000 kr ser PA
som ytterligare ett sätt att försvåra lands- och glesbygdens levnadsförutsättningar. En välfungerande
infrastruktur är vitalt inte bara för skogsnäringen utan fler näringar. PA vill bibehålla bidraget.
KS3. Bidrag till vägföreningar med statligt bidrag.
Om besparing om 350 tkr sker, riskerar föreningarnas försämrade bärkraft (för frågan är om en
högre egen insats verkligen är realistiskt) ge vägarna sämre kvalitet och bärighet. Ytterligare ett led
i att utarma glesbygden utanför kommunalt och statligt vägansvar. PA vill bibehålla bidraget.
KS4. Ändring av kommunalt huvudmannaskap för vägar i vissa områden. Varken realistiskt
eller ekonomiskt, sett till föreningslivets ”sluttande plan” och frågetecken kring om besparingar kan
ske. Kan innebära stora och ökade initialkostnader (bl.a. lantmäteriförrättningar mm) för att
föreningar överhuvudtaget ska praktiskt kunna sig ta över. Ej aktuellt i dagsläget.
KS5-KS8 Användning eller rivning Tallåsen (VIK-huset).
PA förordar att kanslier och föreningslokaler inordnas i andra kommunala fastigheter eller Folkets
hus, för att frigöra fastigheten helt. Ombyggnationskostnaderna för eventuell verksamhet inom
socialnämnden syns stora (6 mkr), nybyggnation eller andra lokaliteter är att förorda för SN (som
måste styra dessa val helt, då ändamålsenliga lokaler är A och O). Rivning kan även ske om
området bedöms strategiskt för ny, alt. flyttad, verksamhet som ansluter till äldreomsorgskomplexet
(Tallbacka), t.ex. gruppboende eller trygghetsboende.
KS9 Belysningsföreningar. Ingen besparing, samhällsekonomiska fördyringar. Ej realistiskt.
KS10. Inordna andra verksamheter i Folkets hus (berör även KS12 halvering kostnader
föreningsverksamheten) Måste spaltas upp i slag. Ska kanslier eller föreningar har en fast
lokal/kontor? En ny kostnad på t.ex. 75 tkr i FH kan motiveras med avförande av VIK-huset (400
tkr). Men nyttjande av lokaler för föreningsverksamhet är en annan post, dvs. delar av nuvarande
uppdragsersättning. Fritt nyttjande av lokaler i Folkets hus kan övervägas dras in, det kan
kompenseras med andra intäkter, alternativt uppdragsersättning reduceras Oerhört viktigt att
föreningslivet och studieförbunden intensifierar samarbetet och i det hänseendet kan det vara klokt
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att studieförbunden behåller stödnivån från kommunen, synnerligen under övergångsfasen.
• Här bör också fokus riktas på Snickers och Vävstugeföreningen, som inryms i kommunala
lokaler, i vilken grad kan de avgiftsfinansieras? Konsekvensbeskrivning, kort/lång sikt.
- PA har under tidigare överläggningar föreslagit ett remissförfarande till alla föreningar, med
grundtemat, vad kan föreningar bistå med ideellt för att minska kommunens kostnader och minska
kraven på avgifter. Vi anser man ska börja i kostnadssänkningslinjen och sekundärt i ökat
avgiftsuttag. Se tidigare yttrande.
- PA återupprepar förslaget, att utsända remiss till alla föreningar inom Vilhelmina, med
frågeställningarna: Hur kan ni hjälpa till ideellt för att minska kostnader? Om ni nyttjar kommunala
lokaler kan ni tänka er andra kommunala lokaler och i så fall vilka? Kan ni tänka er samverka och
samlokalisera kanslier/kontor med andra föreningar för att minska kostnaderna? Samtidigt ta in
övriga föreningsförslag för att vidmakthålla ett vitalt föreningsliv därtill utveckla
föreningsverksamhet.
•
•

Kommunen måste också utvärdera statistiken av lokalnyttjandet i Folkets Hus, vilka
inkluderas i uppdragsersättningen - är nivåerna rimliga? Överskottet 2014 om 1,3 mkr (före
avskrivningar) signalerar utrymme.
Kommunen kan och bör, genom sina representanter i FH-styrelsen (eller direkta
överläggningar), verka för en snabbutredning inom FH, hur kostnader generellt kan minskas
samt presentera besparingspaket för Folkets Hus som bör sänka sina kostnader. Frysta
hyresnivåer/uppdragsersättning 3 år framåt (2018) är dock ett första steg, vilket PA föreslår.
Uppskattad stegvis besparing, 150 tkr först året, 300 tkr andra, 450 tkr 2018.

•

Avslutningsvis, PA har svårt att se hur bokningar av kommunens lokaler/bagarstugan,
genom Folkets hus, skulle ge en besparing på 60 tkr. Denna verksamhet kan turistbyrån
sköta så länge bagarstugan är i kommunal regi (turistbyrån har personal som kan kyrkstan i
detalj, därtill vaktmästare).

•

En intäktsökning för kyrkstan (vandrarhem) ger en höjning av bäddpriset från 200 till
300 kr/natt. Den nivån torde inte påverka efterfrågan och kan också ses som en anpassning
för att inte snedvrida konkurrensen med andra boendealternativ. Intäktsökning ca 200
tkr/år.

•

Bagarstugan. Kommunen bör omgående bjuda in till ett offentligt informationsmöte, med
målsättningen, att om en bagarstugeförening bildas, då kan denna ta över driften.

KS 12. Vilhelmina Museum, Lanthandeln, Norgefarargården
Politiskt Alternativ föreslår ingen förändring av verksamheterna Museum och lanthandel, i dagsläget. Kulturarvsförvaltning, bygden som läromedel, värdefulla besöksmål och upplevelseturism
sammanfaller.
 Lanthandeln ska ta marknadsmässigt betalt för sina varor, dels ur intäktssynpunkt, dels ur
konkurrensperspektiv mot andra företagare. Krävs ny policy, framtas detta.
• Norgefarargården: En utvärdering av bedriven verksamhet vid Norgefarargården är idag
högst önskvärd. Vad får kommunen för den generösa upplåtelsen? (som är sittande
majoritets ansvar och inget någon arrendator ska läggas till last för).
Rekommendationen från PA är att säga upp kontraktet, göra en utvärdering för hur grunden ska
läggas och sedan göra en nytt öppet anbudsförfarande, ny drift fr.o.m. 1 jan 2017.
• Parallellt långsiktig strategiformulering. Hur utveckla verksamheten, återuppbyggnad
stenladugård, flersäsongöppethållande m.m. Strategiskt val; kommunal eller privat drift.
PA, ny punkt: KS 12.1 Ricklundgården. Emma Ricklunds stiftelse.
Vilhelmina kommun och VLL har varken medel eller finansiella muskler för att utveckla
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verksamheten omfattande. Utbyggnadsplanerna, enligt modell av Gert Wingård, blir varken fokus
för styrelsen eller stiftelseägarna. Ett sådant byggnadsminne, samt sevärdhet, med omfattande
konstsamlingar och aktiv konstnärlig verksamhet, bör kunna visas för en större allmänhet och
besökare, större delar av året. En verksamhet som denna, borde diskuteras i termer av statligt
huvudmannaskap (delar eller fullt), samtidigt måste saken utredas, i vilken utsträckning statens
kulturråd kan ge stöd, oavsett dagens eller nytt huvudmannaskap. Vi vill å det bestämdaste
understryka att driften inte ska täckas av utförsäljningar av konsttillgångarna, tvärtom se denna
unika konstsamling som ett besöksmål i sig som bör komma i framtida rampljus.
KS 13. Samordning turistbyrån med andra verksamheter. PA förkastar idén helt om flytt av
turistbyrån till Folkets Hus. Istället bör man se om inte ytterligare någon annan aktör eller
verksamhet kan knytas till ”mötesplats Tingshuset” vars verksamheter är några steg bort. Tingshuset
är idag ett nav, vars immateriella värde och betydelse är klart undervärderat och underskattat.
KS 14. Översyn bemanning i kopiering. Om den lägre servicegraden i arkiv och kopiering anses
godtagbar av KS-förvaltningen, kan denna besparingsåtgärd genomföras. Besparing ger 212 tkr.
PA förordar inte någon neddragning med så mycket som 1-1½ tjänst.
PA:ny pkt KS 15. GVA/besparingsförslag. Inrätta 4-veckorsintervall soptömning utanför tätort,
om ej sanitära olägenheter skapas. Möjliggöra fler samordningskärl för fritidsfastigheter (modell
Storuman).
PA ny: KS 16. PA förordar inga besparingar på fritidsgården. Sett till socialtjänstens arbete och
tidigare år av eftersatt preventivt arbete, bör man i största möjliga grad bibehålla ramar.
PA ny: KS17. Övergripande analys av kostnadstäckningen för flyktingmottagningen. Sett till
SN:s rapportering om endast 30-50% återbetalning vid eftersök, måste resoluta krav resas till
migrationsverket och departementsnivå. Kommunen måste erhålla kostnadstäckning fullt ut.
PA ny: KS18 Tilläggsfinansiering, finansiering av kraftigt ökande pensionskostnader.
PA anser det är av största vikt, att kommunen beställer en uppdaterad långtidsprognos från KPA för
en strategisk långsiktighet i användningen av avsatta pensionsfonder.
PA ny, KS 19. Skoterleder. PA tror i dagsläget varken på att ta bort lönebidrag eller stöd till
Vilhelminabygdens skotersällskap. Ledsystemet är så mycket av ett allmänt infrastrukturnät att
alternativa finansieringsvägar måste utredas med stor eftertanke och i minsta detalj.
PA ny, KS 20. Lönebidrag till föreningar. Under en övergångsfas till större självfinansiering ser
PA ingen vinst alls med att avskaffa stödet då många föreningar nu måste stärka och intensifiera sitt
inre arbete. Bör bibehållas till målsättningen om halvering uppnåtts, prövotid 2016-2017.

2. Socialnämnden
Sammanställningen av förslag till åtgärder från SN, löper i stort med vad tidigare beretts och
presenterats. PA har dessutom i flera av dessa åtgärder tillskjutit medel, se tidigare budgetremissvar
samt kompletterande yttranden. Vi ser alla dessa åtgärder (SOC1-SOC14) som nödvändiga och
för detta krävs ett väsentligt resurstillskott, under flera år. Som inte på långa vägar täcks av
besparingar på 3-4 mkr. Utökade budgetramar för SN är helt avgörande för framgångsmöjligheterna
och långsiktiga besparingar och ökade intäkter.
•

Vad PA vill understryka är att inte bara ändamålsenlighet måste styra, utan även för tilltänkta
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gruppers önskemål. I fallet trygghetsboende (populärt benämnt seniorboende) bör man
tillfrågan personer t.ex. i spannet 55-70 årsåldern hur de vill att ett boende, utemiljö mm ska
vara utformade. Ett val som centrumhuset, nära E45:an, utan balkonger, byggt för kontorsmiljö, med en bakgård som inte är helt enkel att göra om till en avskärmad trädgård/oas/
uteplats, kan komma att både kosta åtskilligt respektive inte få den efterfrågan man önskar.
Lokaler för s.k. 9.9- och 9.8-boenden väljs utifrån kravspec/behov, inte tomma hus.
•

En fastighet som Tallåsen (VIK-huset) kräver stora insatser för ny verksamhet och är
kostnadskrävande (för ett gruppboende), så till den grad att rivning/nybyggnation likväl är
ett fullgott alternativ. Moderna skräddarsydda ändamålsenliga lokaler, med en god
arbetsmiljö, byggt med passivhusegenskaper minimerar framtida driftkostnader.

•

PA förordar kommunsamverkan kring spets- och ledningskompetenser, då kompetensförsörjningen brister eller tydliga samordningsfördelar finns – inom 3-kommun respektive
Region8. En diversifierad tjänstesektor, stor kompetensbredd och geografisk närhet, har ett
betydande värde och är vitalt för kommunen som helhet. På lång sikt, mycket betydelsefullt.
Att lägga ut LSS-omsorgsadministrationen, enligt KD:s förslag, till Robertsfors eller
Nordmaling ser PA som helt förkastligt.

3. Utbildningsnämnden
UBN 1. Musikskola.
PA har tidigare tagit ställning till: att den kommunala musikskolan inte läggs ner, så länge inte något
alternativ presenterats som kan hantera en övergång.
PA förordar en breddning, en kulturskola, som självklart inkluderar en musikskola men kan öppna
så många fler kulturdörrar för barn och ungdomar. Om svårigheter finns med att ett huvudmannaskap kan ligga på ett eller flera studieförbund, anser vi att man bör gå till en närliggande fungerande
modell, Storumans Kulturakademi. Varför inte ombe denna verksamhet att låta stå som modell, till
och med vara huvudman (eventuellt med en ny underförening), och anställa en samordnare/
projektledare i Vilhelmina? Den sistnämnda lösningen är verkligen värd att pröva, menar vi.
ABF (mitt i Lappland) och Storumans Kulturakademi har ett färdigutvecklat samarbete med en
utformning som kan tjäna modell för Vilhelmina kommun. Om kommunens insats i detta, ligger i
paritet med ett riktat stöd om 500 tkr, är kommunen inte tvungen att utforma detta som en offentlig
upphandling. Denna modell och möjlighet, ska Vilhelmina kommun definitivt inte missa.
I sammanhanget ser vi en besparing om ca 900 tkr/år, samtidigt som verksamheter utökas och
kulturellt/utbildningsmässigt kan blomma ut. Idagsläget ser PA höstterminen 2016 som möjlig
startpunkt. PA sätter en besparing om 450 tkr för 2016.
UBN 2, 3, 4. Extern matleverantör Saxnäs. Den här typen av åtgärder kan möjligen vara
intressanta när man står med täta pensionsavgångar. Dock vet man inget om var en upphandling
slutar, den kan bli dyrare än dagens kostnader. Dubbel osäkerhet och komplicerade långväga
omplaceringar gör att PA helt avvisar detta förslag i dagsläget.
UBN 5,6,7. Alla förskolor till en central lokal på tätorten. Kommunekonomiskt större kostnader
är än vad som anges. PA avvisar förslaget.
UBN 8,9. Gymnasieskolans programutbud. Ingen kommentar eller egna förslag. Ökad samverkan
med Storuman och Lycksele. Diskussion/utredning om framtida sammanslagning
gymnasieskolor.
UBN 10. Översyn bemanning. 4-5 tjänster. Nedläggning byaskolor 2016-2019. Latikberg,
Nästansjö och Malgovik. I dagsläget praktiskt omöjligt, sett till lokalbehov och fritidshemplatser.
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Överhängande risk att många elever väljer friskolealternativ och besparingar fryser inne.
PA tror i grunden på byaskolor i nodbyar som en del av levande kommun och glesbygd.

4. Tilläggsfinansiering
Det finns tre tydliga vägar till ett väsentligt tillskott.
1. Skattehöjning, 50-100 öre. Kostnadsökningar delas solidariskt av skattekollektivet.
2. Lönefrysning kommunal sektor. En mycket komplicerad process, med många grynnor, som
kan ge effekter först när avtal är avslutade och omförhandlade, dvs om 2-3 år. Kan slå på
kommunen som attraktiv arbetsgivare, på anställdas lojalitet och begränsa
rekryteringsmöjligheterna på flera plan.
3. Uttag ur pensionsfonder.
PA förordar enligt tidigare budgetremissförslag att ”pensionsbudgeten” förstärks för 2016
med 13 672 000 kr. Beloppet är hämtat ur kompletterande yttrande daterat 2015-05-25.
PA gör bedömningen att det nu både är lämpligt och strategiskt riktigt att ur fonden använda
10 mkr för 2017, samt 10 mkr för 2018. Fonden är uppbyggd med överlikvida medel, dvs.
kommunens egen kassa, och gör inga avkall på några pensionsförpliktelser på något vis.
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Bilaga 1, inkopierad text:

”Yttrande från Politiskt Alternativ, (daterat 2015-05-16) till kommunstyrelsen gällande
distribuerat underlag för genomlysning av lagpliktiga/ej lagpliktiga verksamheter
Inledningsvis kan konstateras att Vilhelmina kommun har en fritids- och kulturpolitik, som är bland
de mest generösa i landet. Fria lokaler till föreningar, samt genom uppdragsersättning till Folkets
hus, men även tidigare även uppdragsersättning till VIK-huset, plus ett antal lokaler i övrigt
(Tingshuset, Kommunförrådet, gamla gymnastikhallen osv.) har varit omfattande men samtidigt
kostnadsdrivande.
Tendenser till lågt lokalutnyttjande och fenomenet att ”breda ut sig” skapar inte ett effektivt lokaloch resursutnyttjande. Synnerligen då verksamhet och aktiva i vissa föreningar är vikande. En
översyn av fastighetsutnyttjande och förslag till ny samlokalisering är en nödvändig del för en
kostnadsreducering. Kan minst en fastighet sållas bort, är mycket insparat. Hur kan Folkets hus och
Tingshuset användas bättre och mer effektivt? Finns kontor och rum som dels kan samutnyttjas,
dels omfördelas? Vissa föreningar har egna kontor vilka används ytterst sparsmakat i de fall man
inte har kanslister eller verksam personal.
I övrigt finns olika synsätt att värdera föreningsverksamhet. Barn- och ungdomsverksamhet, oavsett
idrott eller kultur m.m., kan i många avseenden ha högre prioritet än renodlad vuxenverksamhet,
vilket PA också understryker. Patient- och anhörigföreningar har stort värde och är av betydelse för
många grupper såväl som kommunala verksamheter. Men ska föreningsverksamheter behandlas
olika, måste kommunen ha synnerliga skäl att framvisa som argument.
För att avisera allvaret är delaktighet grundanslaget. Vad kan föreningar själva göra för att undslippa
besparingar/hyreskostnader/avgifter och därvidlag istället lägga egna besparingsförslag, då de
känner verksamheter och lokaler i detalj. Även ett led i att närma sig föreningsråd och förbättra
kontaktytorna med kommunen. Snabbremiss bör ske OMG, främst till alla föreningar som nyttjar
kommunala fria lokaler och upplåtna ytor.

Genomgång av verksamheter och besparingsförslag/möjligheter
VIK-huset. Möjliggörs omfördelning och omlokalisering av verksamheten kan fastigheten friställas
med 353 tkr i besparing. Nya kostnader kan uppkomma i andra lokaler, men förmodas hålla på en
väsentligt lägre nivå. Fortsatt drift kräver betydande investeringar i energieffektivisering.
Avyttring/rivning.
Lönebidrag ges vissa föreningar/kanslier för anställningar (deltid/halvtid osv). Den kommunala
insatsen (förvaltningens besparingsförslag; 190 tkr, i kompletterande Ks-underlag) växlas upp i
olika utsträckning (ibland tiofaldigt eller mer) och motsvarar flera heltidstjänster, vars insatser och
värde måste beaktas, sett till både till individens möjlighet till en meningsfull sysselsättning (som
svårligen kan mötas på den öppna arbetsmarknaden) och förenings- och
samhällsnytta/samhällsekonomi.
• För en fingervisning om ”uppväxling” har PA konsulterat ekonomichefen som
vidarebefordrat till handläggaren Berit Nilsson, i skrivande stund inget svar.
Konsekvensbeskrivning är högst angeläget. Parallellt finns likabehandlingsfrågan, varför ska
en kulturförening undantas besparing men fritids-föreningarna rensas från lönebidragsstöd?
I nuläget föreslår PA att kommunen inte rör lönebidragen. Den resurs lönebidragsanställda
tillför föreningslivet kan svårligen kompenseras på annat sätt.
”Blandverksamheters” svårbedömbarhet, t.ex. Tjärnvallen (1,65 mkr). Utan djupgående kunskap
6

om användningen är det svårt att lägga besparingsförslag på anläggningar som ishallen eller i
driften på en konstgräsplan. Föreningarnas styrelser och aktiva är en ypperlig remissinstans.
Skötselbidrag till fritids-anläggningar (t.ex. spår/leder) vilka kommer allmänheten och
skolverksamhet tillgodo är betydligt lättare att rättfärdiga än skötselbidrag för en enskild förening
och dess medlemmar.
Ridhuset nyttjas endast av en förening, sett till likabehandling är det många ideella föreningar i
kommunen vars driftkostnader inte täcks av lokal- eller verksamhetsbidrag. Energieffektiviseringar
har sänkt driften från i runda tal 800 tkr till 500 tkr men är fortfarande kostsam. Ridhuset
förblir ”gratis” men skötselbidrag ligger på 4000 kr/föreningshäst plus separata avtal för max 10
lektionshästar, samt inhyrda privathästar.
• Besparingsförslag: kommunen kvarstår som ägare av ridhuset och tillhandahåller hyresfria
lokaler (drift), men att skötselbidraget/hästar tas bort (måste sättas i relation till driften på ½
miljon kr). Kan ses som normalisering mot tydligare likabehandling. Ger besparing om
uppskattningsvis 35-40 tkr (revidering av bidragsregler Ks 2013-11-27 §225, samt ny
avtalsskrivning). I bedömning skall även sammanvägas om lönebidragsstöd förekommer
till ridklubben. Framtida utredningsuppdrag: Vilhelmina ridklubb övertar fastigheten med
viss uppdragsersättning och ett mindre driftstöd.
Ishallen har en driftkostnad på i runda tal en miljon. VIK Hockeys timutnyttjande av hallen torde
rimligen värderas till minst hälften. Vi skriver här en halv miljon i kostnader som exempel på en
hyresfri verksamhet med stort värde och höga driftkostnader. Ett ökat krav på motprestationer kan
vara ett sätt för föreningen att undslippa avgiftsbeläggning. Av underlaget är det svårt att utröna hur
mycket bidragsstöd som ges (för isläggning, sargflyttning mm) men har verksamheten
lönebidragsstöd och detta betalas av kommunen, ser vi inga skäl till några bidragsstöd. Det måste
bli en ny regel i bidragsreglerna, generellt, där hänsyn ska tas till lönebidragsstöd/arbete och där
undantag kan göras i bedömningen om rätten till bidrag. Synnerligen om värdet på nyttjandet av
anläggningen är stort och driften för en anläggning kostsam.
Stödet till kulturföreningar kod 22300 omfattar 694 tkr och är ytterst svårt att granska och
utvärdera. Men samma ingång som tidigare, finns lönebidragsstöd till en förening bör en större
restriktivitet hållas.
Den nybyggda kommunala bagarstugan har tack vare sitt kommunala huvudmannaskap en
driftskostnad om närmare 138 tkr om året, en ny kostnad som inte budgeterades för 2015.
• Kan en hembygdsförening/bagarstugeförening ta över driften och minska kostnadsbördan
för kommunen? Information/intresseanmälan/uppstart möjligt till årsskiftet.
- Möjlig kommunal besparing, dock osäker uppskattning cirka 80-100 tkr, allt beroende på
upplägg.

Övriga besparingsförslag och/eller ändra inriktning
•

Reduktion av stödet till teaterföreningen. I dag 291 tkr (osäkerhet i siffran), minskas med
100 tkr. Kommunens ansvar för förlustgaranti ska bibehållas. Bedömningen skall
sammanvägas med i vilken utsträckning lönebidrag fortsättningsvis ges till föreningen från
kommunen.

•

Frysning av uppdragsersättning och hyror till Folkets hus under två år. Uppskattningsvis
150 tkr/år
- Vilhelmina kommun, som majoritetsägare av andelar, måste föreslå FH-styrelsen uppdraget att
genomlysa FH verksamheter och resursanvändning för kostnadsminskning. Samtidigt göra en
översyn om hur FH kan upplåta fler kontor/lokaler/utrymmen. Då med utökad ersättning.
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•

Visit Vilhelmina är en konstellation mellan kommunen och Svensk handel och Företagarna.
Inga föreningar är i övrigt på något vis formellt inblandade i denna verksamhet, även om
alla evenemang både bygger och förutsätter ett stort deltagande och ideella insatser från
föreningssektorn. Fler kulturevenemang har lagts till i uppdraget och en utvärdering av
verksamheten bör utföras. Svårigheterna att få kontinuitet i Wilmia-mässan och Mikaeli gör
att de faktiskt evenemangen minskat. PA ifrågasätter om tillskottet om en 0,25 tjänst är
nödvändig och därmed besparas 100tkr. Det kontanta stödet kan fortsättningsvis omsluta
200 tkr till dess utvärderingen är utförd och ny kontraktsskrivning står för dörren. PA har
tidigare i budgetremissvar aviserat att vi förordar en deltid kultursekreterartjänst vid
kommunen med projektansvar.

•

PA reser frågetecken kring att överlämna driften av kommunala fastigheter
med ”nollarrende” till en ekonomisk förening – ”bo i Saxnäs”, där överskott kvarstannar
hos föreningen. Intäktsbortfallet ger ökat minus på fastighetssidan (indirekt en
subventionering), fördelaktigast och kommunalrättsligt vore bäst att en överlåtelse sker, en
snar diskussion och utvärdering kan ge substans för detta då kontraktet måste sägas upp av
endera parterna, annars sker automatisk förlängning (om nu PA inte har missuppfattat
saken). Förvaltningskostnaderna om 133 tkr (2014) har ingen täckning alls, dock sker
förvaltningen idag koncerninternt. I ljuset av detta kan vi se en besparing med årliga 133
tkr, genom att avyttra, och samtidigt skapa förutsättningar för en mer självständig
utveckling i Saxnäs.

•

Musikskolan (UBN) I PA:s budgetremissyttrande framvisade vi en modell för en övergång
till en kulturskola/kulturakademi som ersätter den kommunala musikskolan. En jämförelse
gjordes med Storuman, men där var det en eldsjäl som lade grunden till akademin. I
Vilhelminas fall krävs en omedelbar sondering/utredning hur föreningar/studieförbund kan
tänka sig ett upplägg och huvudmannaskap. PA har svårt att se någon större skillnad mot
Storuman och en kommunal medfinansiering runt 500 tkr, men det skulle i reda medel
innebära en besparing om årliga 900 tkr.
Sopor PA ser möjligheten till fyraveckors tömningsintervall, inledningsvis utanför tätorten,
synnerligen i fjälldalarna. Möjligheten är beroende på vald kärlkapacitet och hur stor sanitär
olägenhet som upplevs. Ökar dock incitamenten för källsortering och kompostering. Hur
stor besparing som ges, och när så kan realiseras sett till innevarande upphandling/kontrakt,
får GVA till uppdrag att utreda.

•

I PA:s remissvar rekommenderas att skynda långsamt, prissatta åtgärder ovan summerar
1876 tkr”
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