
 
 
 
Kommentarer från Björn Gillberg (Hela Sunne) till budgetarbetet 
 
 
Trots fyra avverkade budgetsammanträden saknas ingående analyser av besparingspotentialen 
inom kommunens samtliga verksamheter.  
 
Hela Sunne accepterar, som undertecknad nämnde vid det senaste budgetmötet, inte den av 
kommunledningen presenterade besparingspotentialen baserad på ”referenskostnad” och/eller 
”liknande Sunne”. Ingen kommun är en annan lik. Få landsbygdskommuner har som Sunne 
en majoritet av befolkningen boende i byar utanför centralorten. Det faktum att kommunen 
delas av Fryken gör också kommunen unik. Presenterad besparingspotential framtagen av 
kommunledningen är under ovanstående omständigheter irrelevant.  
 
Utifrån ovan nämnda metodik framgår, att Sunnes kostnader för gymnasieskolan, förskolan 
och grundskolan ligger ca 28 MSEK/år högre än ”liknande Sunne”. För individ- och 
familjeomsorg, äldreomsorg och LSS ligger kommunens sammanlagda kostnader ca 19 
MSEK/år under ”liknande Sunne”. 
 
Kommunledningen, d.v.s. verksamhetscheferna och kommunchefen, gör utifrån dessa 
analyser gällande, att besparingspotential av betydelse endast finns inom skolorna. Detta utan 
att presentera en detaljerad ekonomisk analys angående dessa besparingsmöjligheter.  
 
I logikens namn borde man därutöver hävda, att övriga verksamheter bör tillföras ca 19 
MSEK. Med tanke på ständigt försämrade resultat (bl.a. sjunkande betyg i årskurs nio) är för 
övrigt besparingar inom skolans område uteslutna. 
 
Nu handlar det som bekant om att i budgeten för 2019 endast reducera driftkostnaderna med 
ca 14 MSEK, d.v.s. ett sparbeting om ca 2 procent. Detta beträffande en driftbudget om ca 
790 MSEK. För övrigt saknas i nuet de investeringar, som kan vara förutsättningar för 
besparingar. 
 
Det är inte acceptabelt att politiska beslut, angående kommunens budget, skall styras av att 
kommunledningen inte tillhandahåller förutsättningslösa utredningar angående besparings-
möjligheter inom samtliga verksamhetsområden.  
 
I slutänden är vi politiker, som utifrån våra värderingar har att avgöra var besparingar skall 
genomföras.  Detta förutsätter att samtliga verksamhetschefer snarast återkommer med 2-3 
olika rambudgetar för respektive verksamhet.  Förslagsvis baseras respektive budget på 
nedskärningar med 1 procent, 2 procent och 3 procent. Socioekonomiska och kvalitetsmässiga 
effekter skall givetvis redovisas för de olika alternativen. 
 
Sunne den 19 februari 2018 
 
Björn O. Gillberg 
Hela Sunne 
 


