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§ 7 Ärenden överlämnade till budgetberedningen 


Budgetberedningens förslag 


1. Ärenden överlämnade till budgetberedningen behandlas under respektive 


ärende som berörs, d v s 


- Återställning av det budgeterade resultatet – Behandlas i ärendet 


om ks- tekniska förvaltningens driftram 


- Motion om vandringsleder – Behandlas i ärendet om invester-


ingsramar för samtliga nämnder/styrelser 


- Enskilda vägar, slaghackning och subventionerade bussresor – 


Behandlas i ärendet om ks- tekniska förvaltningens driftram. 


- Motion om kommunalt barnbokslut – Behandlas i ärendet om 


kommunövergripande styrkort 


- Livsmedelsinköp, kostpolitiskt program – Behandlas i ärendet om 


utbildningsnämndens driftram. 


- Ansökan om verksamhetsbidrag till ”Klondyke” 2015-2017 - Be-


handlas i ärendet om utbildningsnämndens driftram. 


- Investering i planskild korsning vid Riksväg 97 – Behandlas i 


ärendena om ks- tekniska förvaltningens drift- respektive inve-


steringsram. 


2. De synpunkter som lämnats vid samråd med Pensionärsrådet samt de 


som lämnats in i efterhand har funnits med som en del i beredningen av 


den strategiska planen. Frågan om pensionärsföreningarnas tillgång till 


gymnastik- och slöjdlokaler har hänskjutits till ks- tekniska förvaltning-


ens lokalberedning. 


Beskrivning av ärendet 


Till budgetberedningen har följande ärenden överlämnats för behandling i 


den strategiska planen 2015-2017 


1. Återställning av det budgeterade resultatet med anledning av utök-


ning av tillväxtnämndens driftram (kf § 115/13) 


2. Motion om vandringsleder (kf § 137/13) 


3. Kommunstyrelsens verksamhetsplan – enskilda vägar, slaghackning 


och subventionerade bussresor (ks § 172/13) 


4. Motion om kommunalt barnbokslut (kf § 7/14) 


5. Livsmedelsinköp, kostpolitiskt program (kf § 8/14) 


6. Ansökan om verksamhetsbidrag till ”Klondyke” 2015-2017 (över-


lämnad av beredningen) 
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§ 7  Ärenden överlämnade till budgetberedningen (forts) 


7. Ärende om investering i planskild korsning vid Riksväg 97, daterat 


2014-05-12. 


8. Minnesanteckningar och inlämnade synpunkter från samråd med 


pensionärsrådet 2014-02-18 (där övriga råd ej deltog) samt de syn-


punkter som Bodens landsbygdsråd samt DHR:s Bodenavdelning 


lämnat i samråd senare i processen. 


Därutöver har fullmäktiges följande beslut om förändrade ramar från och 


med 2015 arbetats in i den strategiska planen för 2014-2016: 


 Utökning av tillväxtnämndens driftram med 1 900 tkr för att återstäl-


la tidigare neddragning avseende planerad flytt av Lärcentrum samt 


omfördelning av en ekonomtjänst från ks- kommunledningsförvalt-


ning till tillväxtnämnden (kf § 115/13).  


 Utökning av socialnämndens och utbildningsnämndens driftram med 


10 700 tkr respektive 2 497 tkr med anledning av skattehöjning med 


25 öre (kf § 133/13) 


 Utökning av följande driftramar med anledning av förändringar i 


budgetpropositionen (kf § 143/13) 


2015 2016 2017


Utbildningsnämnden 5 585 4 889 5 457


Socialnämnden 605 577 577


Tillväxtnämnden 28 28 28


Summa 6 218 5 494 6 062  


 Neddragning av socialnämndens driftram med 6 655 tkr per år 2015 


och 201 för återställning av den del av över- och underskottsfond 


som överstiger minus 4 % (kf § 35/14). 


 Utökning av nämnder/styrelsers driftramar med totalt 1 325 tkr med 


anledning av löneöversyn 2014 (kf § 52/14) 
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§ 8 Kommunövergripande styrkort 
 


Budgetberedningens förslag 


1. Kommunövergripande styrkortet, där barnperspektivet särskilt beaktats, 


fastställs enligt förslag 


Beskrivning av ärendet 


Kommunfullmäktige fastställde 2014-04-07, § 39, en ny utvecklingsplan för 


Bodens kommun samt beslutade att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp 


som ska ta fram en fördjupad utvecklingsplan som ska fastställas efter valet 


2014. 


Med anledning av den nya utvecklingsplanen har det kommunövergripande 


styrkortet omarbetats helt. Det kommunövergripande styrkortet innehåller 


strategiska mål samt förbättringsområden i perspektiven samhällsutveckling, 


verksamhet, medarbetare och ekonomi med fokus på följande fyra områden: 


 Utbildning och kunskap 


 Näringsliv och arbetsliv 


 Välfärd och hälsa 


 Människa och miljö 


Det kommunövergripande styrkortet överensstämmer med det styrkort som 


ingick i planeringsförutsättningarna och fastställdes av budgetberedningen 


2014-03-07, § 4. 


Som svar på en motion om att kommunen ska upprätta ett barnbokslut varje 


år beslutade kommunfullmäktige 2014-01-27, § 7, att ge budgetberedningen 


i uppdrag att i samband med arbetet med den strategiska planen beakta frå-


gan om barnperspektivet. I det kommunövergripande styrkortet som ska lig-


ga till grund för nämndernas planering och framtagande av styrkort har sär-


skild tonvikt lagts på barn och unga. 
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§ 9 Nämnder/styrelsers styrkort 


Budgetberedningens förslag 


Strategisk plan 2015-2017 kompletteras med nämnder/styrelsers styrkort 


innan kommunstyrelsens behandling av strategisk plan. 


Beskrivning av ärendet 


På nämndsnivå förädlas och tolkas det kommunövergripande styrkortet i ett 


verksamhetsnära styrkort där nämndens indikatorer finns samt förtydligan-


den av förbättringsområdena. Nämnder och styrelser har i sina budgetförslag 


lämnat förslag på styrkort för den egna nämnden. Dessa ska ligga till grund 


för styrkorten i den strategiska planen med följande justeringar  


Beredningens förslag till strategisk plan innehåller inte nämndernas styrkort. 


Föreslås att strategisk plan 2015-2017 kompletteras med nämnder/styrelsers 


styrkort innan kommunstyrelsens behandling. 
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§ 10 Uppdrag till nämnder/styrelser 


Budgetberedningens förslag 


1. Följande uppdrag utgår eller avrapporteras i strategisk plan 2015-2017 


 Process för genomgripande organisationsöversyn.  


 Fortsättning av heltidsprojektet. 


2. Tidigare uppdrag ändras enligt nedan: 


 Plan för landsbygdsutveckling i strandnära områden, redovisas senast 


2015.  


 Identifiera områden för samverkan, redovisas senast höst 2014 


 Utredning om samordning av kommunala transporter, redovisas se-


nast 2015.  


 Kommunen som aktiv skogsägare, redovisas senast 2014. 


 Demografiska förändringar, en uppdragsbeskrivning redovisas senast 


hösten 2014. 


 Lokaler och anläggningar för föreningsdrift, redovisas senast höst 


2014. 


3. Uppdraget om att etablera sig som en uppdragsutbildningspart föreslås 


oförändrat i strategisk plan 2015-2016. 


4. Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en tillväxt-


strategi, en projektplan ska redovisas senaste november 2014 


Beskrivning av ärendet 


Strategiska planen innehåller de utredningsuppdrag som fullmäktige ger åt 


nämnderna/styrelserna. Sedan strategiska planen för 2014-2016 fastställdes 


har följande utredningsuppdrag avrapporterats till kommunfullmäktige: 


- Konsekvenser av ett Kommunalförbund gymnasieskolan, behandlades av 


kommunfullmäktige i november 2013. 


- Utvärdering av inrättande av samhällsbyggnadskontoret, behandlades av 


kommunstyrelsen i februari 2014 


- Ta fram en ny utvecklingsplan, behandlades av kommunfullmäktige i 


april 2014 
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§ 10 Uppdrag till nämnder/styrelser (forts) 


Följande utredningsuppdrag föreslås utgå eller avrapporteras i strategisk plan 


2015-2017: 


 Process för genomgripande organisationsöversyn föreslås utgå efter-


som den ingår som en del i uppdraget till den parlamentariska arbets-


gruppen som ska arbeta med kommunens utvecklingsplan (kommun-


styrelsen 2014-04-28, § 48) 


 Fortsättning av heltidsprojektet föreslås utgå eftersom socialnämnden 


lämnat in en utvärdering som kommer att delges kommunfullmäktige 


i juni 2014. 


Följande utredningsuppdrag föreslås förskjutas i tid i strategisk plan 2015-


2017 enligt nedan: 


 Plan för landsbygdsutveckling i strandnära områden, arbete pågår 


och avrapporteringen föreslås förskjutas från 2013 till 2015 i avvak-


tan på Länsstyrelsens nya beslut om utvidgat strandskydd.  


 Identifiera områden för samverkan, arbete pågår och avrapportering-


en föreslås förskjutas från höst 2013 till höst 2014 


 Utredning om samordning av kommunala transporter, från 2014 till 


2015.  


 Kommunen som aktiv skogsägare, arbete pågår och avrapporteringen 


föreslås förskjutas från höst 2013 till 2014 


 Demografiska förändringar, uppdragsbeskrivning, arbete pågår och 


avrapporteringen föreslås förskjutas från februari 2014 till hösten 


2014.  


 Lokaler och anläggningar för föreningsdrift, arbete pågår och avrap-


porteringen från juli 2014 till höst 2014 


Följande utredningsuppdrag föreslås oförändrade i strategisk plan 2015-2017 


enligt nedan 


  Etablera sig som en uppdragsutbildningspart, från 2014  


Följande nya utredningsuppdrag läggs ut på nämnder och styrelser i strate-


gisk plan 2015-2017 enlgit nedan: 


 Ks- kommunledningsförvaltningen föreslås få i uppdrag att ta fram 


en tillväxtstrategi. En projektplan ska snarast tas fram och redovisas 


till fullmäktige senast november 2014. Därmed utgår tidigare tillväxt-


strategier. 
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§ 11 Serviceförklaringar 


Budgetberedningens förslag 


Serviceförklaringarna fastställs oförändrade. 


Beskrivning av ärendet 


Bodens kommun har serviceförklaringar i syfte att visa den service medbor-


garna kan förvänta sig av kommunen och på sikt stimulera till engagemang 


från medborgare och kunder i utvecklingen av kommunens service. I den 


strategiska planen finns gemensamma serviceförklaringar som gäller för 


samtliga nämnder och styrelser. Dessa föreslås oförändrade. 


I nämndernas verksamhetsplaner finns serviceförklaringar för respektive 


verksamhetsområde. 


 







 


Budgetberedning 


Sammanträdesprotokoll 
Sida 


10(35) 


Sammanträdesdatum 


2014-05-23 
 


 


  
 


 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 


  


 


§ 12 Ägardirektiv till bolag och inriktning till stiftelsen 


Budgetberedningens förslag 


Ägardirektiv till bolagen och inriktning till stiftelsen fastställs enligt förslag. 


Beskrivning av ärendet 


Strategiska planen innehåller ägardirektiv till de kommunala bolagen och 


inriktning till stiftelsen. 


Kommunfullmäktiges beslutade 2014-04-07, § 42, att ombilda bolaget Snår-


vägen Invest AB till Bodens Kommunfastigheter AB samt att sälja bolaget 


till Bodens kommunföretag AB. Samtidigt beslutades att kommunens fastig-


hetsförvaltning ska överföras till det nybildade bolaget.  


Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-05, § 57, att förvärva bolagen 


AEVS Rosenbuske AB och AEVS Timjan AB samt att vidareförsälja dessa 


bolag till Bodens kommunföretag AB. Samtidigt namnändras bolagen till 


Boden centrumfastigheter AB och Boden Arena fastighets AB. 


Strategiska planen 2015-2016 har kompletterats med de ägardirektiv som 


fastställdes för ovanstående bolag. Öriga ägardirektiv och inriktningar före-


slås oförändrade. 
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§ 13 Uppföljningsplan 


Budgetberedningens förslag 


Uppföljningsplan fastställs enligt förslag. 


Beskrivning av ärendet 


Av planeringsförutsättningarna 2015-2017 som budgetberedningen fastställ-


de 2014-03-07, § 4, framgår att uppföljningen till kommunfullmäktige ska 


stärkas. Ekonomikontoret har därför i samråd med förvaltningarna färdig-


ställt en uppföljningsplan som ingår som en del av den strategiska planen 


2015-2017. 


Syftet med uppföljningarna är även att bidra till kvalitetsförbättringar. Upp-


följningarna ska utgå från de mål och de inriktningar som angivits av full-


mäktige men även av det som är reglerat i lagar och föreskrifter. Uppfölj-


ningen ska avgränsas så att den fångar väsentligheter utan att för den skull 


bli allt för omfattande och resurskrävande. Föreslås att uppföljningsplan fast-


ställs enligt förslag. 
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§ 14 Löne- och prisantaganden 


Budgetberedningens förslag 


Följande löne- och prisantaganden fastställs för strategisk plan och budget 


2015-2017: 


 2015 2016 2017 


    
Personalkostnader 3,2 % 3,4 % 3,7 % 


Intäkter, varor och tjänster 1,9 % 2,9 % 2,9 % 


Köp av verksamhet 2,8 % 3,3 % 3,5 % 


Internränta 3,2 % 3,2 % 3,2 % 


Interna hyror 3,7 % 2,0 % 2,1 % 


Lokalvård/verksam-


hetsservice 2,4 % 3,1 % 3,2 % 


 


Beskrivning av ärendet 


Ekonomisk driftram för respektive styrelse/nämnd beräknas genom att före-


gående års driftram räknas upp med fullmäktiges fastställda antaganden om 


löne- och prisutvecklingen. Den ekonomiska ramen justeras därefter med 


särskilda beslut som påverkar ramens storlek samt eventuella sparkrav. 


Kostnader för löneökningar budgeteras i en central pott i enlighet med det 


som anges under avsnittet lönebildning i strategisk plan.  


I föregående strategisk plan gäller följande antaganden för löne- och prisut-


vecklingen: 


 2015 2016 


   
Personalkostnader 3,0 % 3,6 % 


Intäkter, varor och tjänster 2,1 % 2,5 % 


Köp av verksamhet 2,7 % 3,3 % 


Internränta 2,5 % 2,5 % 


Interna hyror 1,7 % 2,0 % 


Lokalvård/verksam-


hetsservice 2,5 % 3,0 % 


 


Dessa föreslås ersättas av nya antaganden enligt ovan. 
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§ 15 Kommunrevisionens driftram 


Budgetberedningens förslag 


Kommunrevisionens förslag till budget 2015-2017 har medräknats i förslag 


till strategisk plan för 2015-2017.  


Beskrivning av ärendet 


Kommunrevisionen har lämnat sitt budgetförslag för åren 2015-2017. Bud-


getförslaget uppgår till 1 694 tkr 2015, 1 747 tkr 2016 och till 1 788 tkr 


2017. 


I jämförelse med strategisk plan 2014-2016 samt prognos för 2017 innebär 


förslaget oförändrad budget för 2015 samt en utökning med 13 tkr respektive 


54 tkr för åren 2016-2017. 
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§ 16 Ks- kommunledningsförvaltningens driftram 


Budgetberedningens förslag 


1. Kommunfullmäktiges pott för oförutsedda utgifter minskas med 500 tkr 


per år från och med 2015 


2. Ks- kommunledningsförvaltningens driftram utökas med  


- 170 tkr för 2015 för genomförande av en nyvaldutbildning 


- 200 tkr för 2015 för arbetet med Culture Planning som en del i arbe-


tet med kommande tillväxtstrategi 


3. Ks- kommunledningsförvaltningens driftram utökas från och med 2015 


med 


 500 tkr per år för ökade licenskostnader för ett nytt ekonomsystem 


 400 tkr per för en personalförstärkning av en ekonom 


 1 180 tkr per år avseende kostnadstäckning för persontrafik på järn-


väg Luleå-Haparanda 


 6 270 tkr per år för kommande driftbidrag till Arenabolaget i Boden 


AB genom omfördelning av motsvarande belopp från tillväxtnämn-


dens driftram.  


4. Ks- kommunledningsförvaltningens driftram utökas med 130 tkr 2015, 


265 tkr 2016 samt med 455 tkr från och med 2017 med anledning av ut-


ökad investeringsram för bredbandsutbyggnad 


Beskrivning av ärendet 


Med utgångspunkt från de planeringsförutsättningar som budgetberedningen 


fastställt har samtliga nämnder/styrelser haft i uppdrag att lämna in och pre-


sentera ett budgetförslag för åren 2015-2017. 


Ks- kommunledningsförvaltningen har lämnat följande budgetförslag inför 


arbetet med strategisk plan 2015-2017: 


2015 2016 2017


Verksamhetsförändringar/Ofinansierat


Nytt ekonomisystem, ökade licenskostnader 500 500 500


Personalförstärkning, ekonom (delfinansiering inom ram) 400 400 400


Personalförstärkning, upphandlare 550 550 550


Nyvaldutbildning 170


Fortsatt bredbandsutbyggnad, ökade driftkostnader 130 265 455


Summa 1 750 1 715 1 905


Årseffekt jmf med 2014
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§ 16 Ks- kommunledningsförvaltningens driftram (forts) 


I ks- kommunledningsförvaltningens driftram finns följande särskilda medel 


avsatta: 


2015 2016 2017


Kommunfullmäktiges pott för oförutsedda utgifter 2 000 2 000 2 000


Kommunstyrelsens pott för oförutsedda utgifter 212 212 212


Pott för EU-projekt 2 060 2 060 2 060


Summa 4 272 4 272 4 272


 


I strategisk plan 2014-2016 är kommunfullmäktiges pott för oförutsedda 


utgifter 2 000 tkr per år. I tidigare planer uppgick potten till 1 560 tkr per. 


Föreslås att kommunfullmäktiges pott för oförutsedda utgifter minskas med 


500 tkr per år till 1 500 tkr per år. Kommunstyrelsens pott för oförutsedda 


utgifter samt eu-potten föreslås oförändrad mot tidigare år. För närvarande 


finns inga beslut om några anvisningar från eu-potten. 


Året efter att ett allmänt val genomförs hålls en utbildning av de nyvalda 


politikerna. Av ks- kommunledningsförvaltningens budgetförslag framgår att 


förvaltningen beräknar att utbildningen kommer att kosta 170 tkr att genom-


föra under 2015. Föreslås att ks- kommunledningsförvaltningens driftram 


utökas med 170 tkr 2015 för nyvaldutbildningen. 


I strategisk plan 2015-2017 får ks- kommunledningsförvaltningen i uppdrag 


att ta fram en tillväxtstrategi för kommunen. En viktig del i kommande arbe-


te med tillväxtstrategin är fysisk planering och bostadsbyggande. För att in-


förliva de kulturella värdena i samhällsplaneringen kommer metoden Culture 


Planning användas. För att genomföra detta behövs tillgång till externa re-


surser som delvis kan finansieras inom ram. Föreslås att ks- kommunled-


ningsförvaltningens driftram utökas med 200 tkr 2015 för att kunna arbeta 


med Culture Planning. Kostnaden för samordning av tillväxtstrategin ska 


finansieras av tillväxtnämnden. 


Av budgetförslaget framgår att förvaltningen har behov av en förstärkning 


med 500 tkr per år för ökade licenskostnader med anledning av kommande 


investering i ett nytt ekonomisystem. Det framgår även att det finns behov av 


personalförstärkning med en ekonom som delvis föreslås finansieras inom 


ram. Föreslås att ks- kommunledningsförvaltningens driftram utökas med 


500 tkr per år för ökade licenskostnader samt 400 tkr per år som delfinansie-


ring av en ekonomtjänst. 


Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-18, § 149, att från 2015 bidra med 


1 180 tkr per år för kostnadstäckning av persontrafik på järnvägen Luleå-


Haparanda samt att bidraget ska inarbetas i den strategiska planen 2015-


2017. Föreslås att ks- kommunledningsförvaltningens driftram utökas med 


1 180 tkr från och med 2015 för persontrafik Luleå-Haparanda. 
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§ 16  Ks- kommunledningsförvaltningens driftram (forts) 


Med anledning av Arenabolaget i Boden AB:s negativa resultat de senaste 


åren beslutade kommunfullmäktige 2013-12-16, § 168, att genomföra en 


rekonstruktion av bolaget. Därefter har kommunfullmäktige 2014-05-05, § 


57, beslutat att förvärva bolaget AEVS Timjan AB och därmed också ägan-


derätten till Boden Arena. En del i kommande rekonstruktion är att kommu-


nen ska ge ett driftbidrag till bolaget i stället för som nu hyra och sköta om 


vidareuthyrning av arenan. Nuvarande hyreskostnad finns i tillväxtnämndens 


driftram med 6 270 tkr. Föreslås att 6 270 tkr flyttas från tillväxtnämndens 


till ks- kommunledningsförvaltningens driftram från och med 2015 avseende 


kommande driftbidrag till Arenabolaget i Boden AB. 


Med anledning av förslag från ks- kommunledningsförvaltningen till utökad 


investeringsram för bredbandsutbyggnad föreslås att driftramen utökas med 


130 tkr 2015, 265 tkr 2016 samt med 455 tkr från och med 2017 för kom-


mande ökade kapitalkostnader.  


Sedan strategisk plan 2014-2016 fastställdes har kommunfullmäktige 2013-


10-14, § 115, beslutat att omfördela budget till tillväxtnämnden för en eko-


nomtjänst. Därefter har kommunfullmäktige 2014-05-05, § 52, beslutat att 


utöka ks- kommunledningsförvaltningens driftram med 920 tkr med anled-


ning av 2014 års löneöversyn. Besluten har inarbetats i strategisk plan 2015-


2017.  
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§ 17 Ks- tekniska förvaltningens driftram 


Budgetberedningens förslag 


1. Ks- tekniska förvaltningens driftram utökas från och med 2015 med 


- 800 tkr per år för enskilda statsbidragsvägar 


- 300 tkr per år för slaghackning 


- 400 tkr per år för subventionerade bussresor 


- 350 tkr per år för skogsskötsel 


2. Ks tekniska förvaltningens driftram minskas med  


- 1 900 tkr från och med 2015 för återställande av resultatet med an-


ledning av att Sandenskolan kommer att nyttjas för Lärcentrum 


- 1 467 tkr 2015, 1 588 tkr 2016 samt med 1 593 tkr från och med 2017 


med anledning av att investeringen i planskild korsning vid Riksväg 


97 inte kommer att genomföras. 


Beskrivning av ärendet 


Med utgångspunkt från de planeringsförutsättningar som budgetberedningen 


fastställt har samtliga nämnder/styrelser haft i uppdrag att lämna in och pre-


sentera ett budgetförslag för åren 2015-2017. 


Ks- tekniska förvaltningen har lämnat följande budgetförslag inför arbetet 


med strategisk plan 2015-2017: 


2015 2016 2017


Verksamhetsförändringar/Ofinansierat


SAVO 1 000 1 000 1 000


Åtgärder produktionsskog/tätortsnära skog 2 500 2 250 2 000


Bidrag till enskilda stadsbidragsvägar 1 000 1 000 1 000


Slaghackning 300 300 300


Subventionerade universitetsresor 400 400 400


Summa 5 200 4 950 4 700


Årseffekt jmf med 2014


 


I strategisk plan 2014-2016 beslutade kommunfullmäktige att för 2014 utöka 


ks- tekniska förvaltningen driftram med 500 tkr för stöd till enskilda statsbi-


dragsvägar, 300 tkr för slaghackning samt 400 tkr för subventionerade uni-


versitetsresor. Vid behandlingen av verksamhetsplanen 2014-2016 beslutade 


kommunstyrelsen, 2013-12-09, § 172, att hänskjuta finansieringen för 2015-


2016 till arbetet med strategisk plan för att dessa aktiviteter ska kunna göras 


åren framöver. Av budgetförslaget framgår nu att förvaltningen har behov av 


tillskott med 1 000 tkr för bidrag till enskilda statsbidragsvägar, 300 tkr till 


slaghackning samt 400 tkr till subventionerade universitetsresor.  
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§ 17 Ks- tekniska förvaltningens driftram (forts) 


Föreslås att ks- tekniska förvaltningens driftram årligen utökas med 800 tkr 


avseende bidrag för enskilda statsbidragsvägar, 300 tkr för slaghackning 


samt 400 tkr för subventionerade bussresor. 


Av ks- tekniska förvaltningens budgetförslag framgår att de har behov av 


2 500 tkr i tillskott för skötsel av skogen. Föreslås att ks- tekniska förvalt-


ningens driftram utökas med 350 tkr per år för skötsel av kommunens skog. 


Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-14, § 115, att tillföra tillväxtnämn-


den 1 900 tkr för att återställa tidigare neddragning avseende planerad flytt 


av Lärcentrum. I syfte att återställa det budgeterade resultatet fick budgetbe-


redningen samtidigt i uppdrag att i kommande strategisk plan inarbeta effek-


ten av att Lärcentrum flyttar till Sandenskolan. I strategisk plan 2013-2015 


utökades lokalbanken med totalt 2 800 tkr för bland annat Sandenskolan. 


Under 2013 har Sandenskolan belastat lokalbanken med cirka 2,7 mkr. Nu 


planeras att Lärcentrum ska flytta in i Sandenskolan den 1 januari 2015 och 


då använda större delen av ytan.  Föreslås att ks- tekniska förvaltningens 


driftram minskas med 1 900 tkr med anledning av att del av Sandenskolan 


kommer att användas av Lärcentrum. Därmed sker en återställning av det 


budgeterade resultatet med 1 900 tkr. 


I strategisk plan 2014-2016 fick ks- tekniska förvaltningen en driftbudget på 


820 tkr 2014, 1 731 tkr 2015 samt 1 847 tkr från och med 2016 för invester-


ing i planskild korsning vid Riksväg 97. Med anledning av att Trafikverkets 


prognoser redan då visade att investeringen skulle bli avsevärt dyrare så 


budgeterades, i avvaktan på en separat prövning av investeringen, samma 


belopp som tidigare. Med anledning av fördyrningarna föreslås att invester-


ingen inte genomförs och att ks- tekniska förvaltningens ram minskas med 


drifteffekterna 1 467 tkr 2015, 1 588 tkr 2016 och med 1 593 tkr från och 


med 2017.  


Sedan strategisk plan 2014-2016 fastställdes har kommunfullmäktige 2014-


05-05, § 52, beslutat att utöka ks- tekniska förvaltningens driftram med  


1 315 tkr med anledning av 2014 års löneöversyn. Beslutet har inarbetats i 


strategisk plan 2015-2017.  
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§ 18 Ks- räddnings- och beredskapsförvaltningens driftram 


Budgetberedningens förslag 


1. Ks- räddnings- och beredskapsförvaltningens driftram utökas från och 


med 2015 med 300 tkr per år för finansiering av den med Jokkmokks 


kommun gemensamma säkerhetssamordnartjänsten. 


Beskrivning av ärendet 


Med utgångspunkt från de planeringsförutsättningar som budgetberedningen 


fastställt har samtliga nämnder/styrelser haft i uppdrag att lämna in och pre-


sentera ett budgetförslag för åren 2015-2017. 


Ks- räddnings- och beredskapsförvaltningen har lämnat följande budgetför-


slag inför arbetet med strategisk plan 2015-2017: 


2015 2016 2017


Verksamhetsförändringar/Ofinansierat


Förstärkning av säkerhetssamordnare 50% 300 300


Utbildning av personal enl.planen 700 950 750


Utveckling av operativ teknik i samband med släckning 750 750 750


Utalarmeringsserver utbyte var 3:e år 50


Summa 1 800 2 000 1 500


Årseffekt jmf med 2014


 


Under 2014 har ett nytt avtal tecknats mellan Bodens och Jokkmokks kom-


muner om förlängd samverkan avseende räddningstjänst och avdelnings-


chefsskap. I avtalet regleras nu också att Boden ska tillhandahålla tjänsten 


som säkerhetssamordnare. Den säkerhetssamordnare som fanns i Jokkmokk 


har, från årsskiftet 2013/2014, en anställning i Bodens kommun varav Jokk-


mokk finansierar 50 %. Den utökning som därmed skett i Boden har under 


2014 finansierats ur riskfonden. Föreslås att ks- räddnings- och beredskaps-


förvaltningens driftram utökas med 300 tkr från och med 2015 för en perma-


nent finansiering av den gemensamma säkerhetssamordnaren.  


Sedan strategisk plan 2014-2016 fastställdes har kommunfullmäktige 2014-


05-05, § 52, beslutat att utöka ks- räddnings- och beredskapsförvaltningens 


driftram med 357 tkr med anledning av 2014 års löneöversyn. Beslutet har 


inarbetats i strategisk plan 2015-2017.  
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§ 19 Utbildningsnämndens driftram 


Budgetberedningens förslag 


1. Projektet Klondyke (f d Mötesplats Prästholmen) finansieras med 450 tkr 


per år och utbildningsnämndens driftram utökas med 75 tkr för den ut-


ökade finansiering, från 375 tkr till 450 tkr. 


2. Ingen förändring görs av utbildningsnämndens driftram med anledning 


av att kommunen ska följa miljöstyrningsrådets baskrav. 


Beskrivning av ärendet 


Med utgångspunkt från de planeringsförutsättningar som budgetberedningen 


fastställt har samtliga nämnder/styrelser haft i uppdrag att lämna in och pre-


sentera ett budgetförslag för åren 2015-2017. 


Utbildningsnämnden har lämnat följande budgetförslag inför arbetet med 


strategisk plan 2015-2017: 


2015 2016 2017


Äskande


Tillfällig ökning -5 000 -10 000 -10 000


Summa -5 000 -10 000 -10 000


Kommentar:


Utbildningsnämnden äskar att de medel som återstår som 


tillfälligt lån fördelas lika mellan åren 2015 och 2016.


Årseffekt jmf med 2014


 


I strategisk plan 2012-2014 fick utbildningsnämnden under 2012 ett tillfäl-


ligt tillskott på 15 000 tkr för att bland annat få tid att omstrukturera verk-


samheten, klara den nya gymnasiereformen med mera. Under 2014 återstår 


10 000 tkr av den tillfälliga utökningen för att vara helt borta till 2015. I en-


lighet med tidigare strategisk plan föreslås att den tillfälliga utökningen utgår 


helt från och med 2015. 


Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-18, § 10, att kommunen ska delta i 


projektet Mötesplats Prästholmen. I strategisk plan 2014-2016 utökades ut-


bildningsnämndens driftram med 375 tkr för deltagande i projektet. En upp-


följning av projektet har redovisats till kommunfullmäktige i februari 2014. 


Med anledning av att man vill utveckla verksamheten har ABF Boden 2014-


03-06 ansökt om utökat verksamhetsbidrag med 75 tkr för åren 2015-2017, d 


v s ett bidrag om totalt 450 tkr per år. Föreslås att kommunen finansierar 


projektet, som nu kallas Klondyke, med 450 tkr per år och att utbildnings-


nämndens driftram utökas med den tillkommande kostnaden på 75 tkr per år. 
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§ 19 Utbildningsnämndens driftram (forts) 


Kommunfullmäktige har 2014-01-27, § 8, beslutat att eventuella ökade kost-


nader ska behandlas i budgetarbetet med anledning av att kommunen ska 


följa miljöstyrningsrådets baskrav när det gäller det kött, mjölk, ägg, kyck-


ling, fisk och skaldjur som serveras till unga. Eftersom kommunens livsme-


delsupphandling pågår och inte blir klar förrän i juni är det svårt att bedöma 


hur stor kostnadsökningen blir. Föreslås att ingen utökning görs av utbild-


ningsnämndens driftram eftersom det är oklart om och hur stor en eventuell 


kostnadsökning blir. 


Sedan strategisk plan 2014-2016 fastställdes har kommunfullmäktige 2013-


11-18, § 133, beslutat att utöka utbildningsnämndens driftram med 2 497 tkr 


med anledning av 2014 års skattehöjning med 25 öre. Med anledning av fö-


reslagen i budgetpropositionen beslutade kommunfullmäktige 2013-11-18, § 


143, att utöka utbildningsnämndens driftram med 5 585 tkr 2015, 4 889 tkr 


2016 samt 5 457 tkr från och med 2017.  Därefter beslutade kommunfull-


mäktige 2014-05-05, § 52, att utöka utbildningsnämndens driftram med 


11 859 tkr med anledning av 2014 års löneöversyn. Samtliga dessa beslut har 


inarbetats i strategisk plan 2015-2017.  
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§ 20 Socialnämndens driftram 


Budgetberedningens förslag 


1. Socialnämndens driftram utökas från och med 2015 med 


- 2 000 tkr per år för volymtillväxt avseende demografi 


- 4 000 tkr per år som kompensation för underfinansierad skatteväxling 


av hemsjukvården 


2. Socialnämndens driftram utökas med 6 655 tkr per år 2015 och 2016 för 


återställning av den ramneddragning som genomförts med anledning av 


över- och underskottsfond i bokslut 2013.  


Beskrivning av ärendet 


Med utgångspunkt från de planeringsförutsättningar som budgetberedningen 


fastställt har samtliga nämnder/styrelser haft i uppdrag att lämna in och pre-


sentera ett budgetförslag för åren 2015-2017. 


Socialnämnden har lämnat följande budgetförslag inför arbetet med strate-


gisk plan 2015-2017: 


2015 2016 2017


Verksamhetsförändringar/Ofinansierat


Ramneddragning för återställande underskottsfond 6 655 6 655 0


Projekt Samhall 3 122 ? ?


Lokalhyror 677 697 718


Ekonomtjänst 1,0 åa 530 546 562


Enhetschefer, 3 åa 1 880 1 936 1 994


Teknikbyte trygghetslarm 1 500 1 545 1 591


Ny föreskrift, utökning biståndsenheten 1,0 årsarbetare 510 525 541


Utökning 4,0 åa Midgårdarna, ökat platsantal 1 920 1 978 2 037


Utökat systemstöd  1,5 åa 890 917 944


Bredåker gruppboende, utökad bemanning 960 989 1 018


Ny servicebostad LSS 800 824 849


Kvalitetsledare IFO & LSS 1 910 1 968 2 026


Familjehemsplaceringar ofinansierad del 2 000 2 100 2 200


Utökat föreningsbidrag Kvinnojouren & Ria 400 412 424


Medfinansiering FREDA-mottagning 400 412 424


Arbetskläder omsorgspersonal, leasing 1 000 1 000 1 000


Hemsjukvård volymökning, ökad bemanning 1 800 1 854 1 910


Utökning 4 korttidsplatser, ökad bemaning 2,8 åa 1 344 1 384 1 426


Volymökning hemtjänst 5 530 11 498 17 934


Nytt avtal länsservice hjälpmedel 350 361 371


Reservkraft äldreboenden 100 103 106


Summa 34 278 37 601 37 972


Årseffekt jmf med 2014
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§ 20 Socialnämndens driftram (forts) 


När socialnämnden presenterade sitt budgetförslag för budgetberedningen 


framkom att det belopp som är ofinansierat troligen är betydligt större. Efter-


som en del av den beräknade underfinansieringen avser volymtillväxt på 


grund av demografi utökas ramen med 2 000 tkr per år från och med 2015 


för volymtillväxt detta år.  Därutöver har ett arbete påbörjats med att ta fram 


en särskild handlingsplan för att åstadkomma en budget i balans. Beslut om 


ett sådant uppdrag till socialnämnden beräknas tas av kommunstyrelsen i 


juni 2014. 


Av budgetförslaget framgår också att volymen hemsjukvårdspatienter har 


blivit större än vad som beräknades inför övergången till kommunen. En 


uppföljning som gjorts av kostnaderna för hemsjukvården 2013 visar att des-


sa blev cirka 4 mkr högre än de intäkter som kommunen fick från skatteväx-


lingen. Socialnämnden har finansierat kostnadsökning inom ram. Förslaget 


är därför att socialnämndens driftram utökas med 4 000 tkr per år som kom-


pensation för den underfinansierade skatteväxlingen av hemsjukvården. Det 


blir därmed en generell förstärkning av socialnämndens ram som kan använ-


das till att återställa tidigare genomförda omfördelningar på grund av skatte-


växlingen. 


Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-07, § 35, att socialnämndens drift-


ram 2015 och 2016 minskas med 6 655 tkr för återställning av den del av 


över- och underskottsfonden som överstiger 4 %. En av åtgärderna som soci-


alnämnden ser som finansiering av sitt beräknade underskott är att de ska 


slippa denna återställning. Föreslås att socialnämndens ram utökas med 


6 655 tkr per år 2015 och 2016 för återställning av tidigare beslut om över- 


och underskottsfonden. 


Sedan strategisk plan 2014-2016 fastställdes har kommunfullmäktige 2013-


11-18, § 133, beslutat att utöka socialnämndens driftram med 10 700 tkr med 


anledning av 2014 års skattehöjning med 25 öre. Med anledning av föresla-


gen i budgetpropositionen beslutade kommunfullmäktige 2013-11-18, § 143, 


att utöka socialnämndens driftram med 605 tkr 2015 samt 577 tkr från och 


med 2016. Vid behandling av över- och underskottsfonden 2014-04-07, § 


35, beslutade kommunfullmäktige att socialnämndens driftram skulle minska 


med 6 655 tkr per år 2015-2016 för återställning till minus 4 procent. Kom-


munfullmäktige beslutade 2014-05-05, § 52, att utöka socialnämndens drift-


ram med 11 310 tkr med anledning av 2014 års löneöversyn. Samtliga dessa 


beslut har inarbetats i strategisk plan 2015-2017.  
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§ 21 Miljö- och byggnämndens driftram 


Budgetberedningens förslag 


Miljö- och byggnämndens driftram är oförändrad 2015-2017. 


Beskrivning av ärendet 


Med utgångspunkt från de planeringsförutsättningar som budgetberedningen 


fastställt har samtliga nämnder/styrelser haft i uppdrag att lämna in och pre-


sentera ett budgetförslag för åren 2015-2017. 


Miljö- och byggnämnden har lämnat följande budgetförslag inför arbetet 


med strategisk plan 2015-2017: 


2015 2016 2017


Verksamhetsförändringar/Ofinansierat


Miljö- och livsmedelstillsyn, behov 3 000 tim = 3 tjänster  (70%) 1 300 1 300 1 300


Summa 1 300 1 300 1 300


Årseffekt jmf med 2014


 


Miljö- och byggnämndens driftram föreslås oförändrad i strategisk plan 


2015-2017. 
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§ 22 Tillväxtnämndens driftram 


Budgetberedningens förslag 


1. Tillväxtnämndens driftram utökas från och med 2015 med 


- 88 tkr för Hembygdsområdets utveckling, bland annat skomakeriets 


etablering 


- 372 tkr per år för finansiering av Havremagasinet 


- 1 284 för finansiering av projektet servicepunkter 


2. Tillväxtnämndens driftram utökas 520 tkr 2015 samt med 1 032 tkr från 


och med 2016 för ökad internhyra för Nordpoolen. 


3. Tillväxtnämndens driftram utökas med 1 000 tkr för finansiering av bi-


drag till Futureco under 2015. Därefter utgår inget bidrag. Bidraget för 


2015 betalas ut först efter att en utvärdering av verksamheten redovisats 


till fullmäktige. 


4. Tillväxtnämndens driftram minskas med 6 270 tkr per år avseende kom-


mande driftbidrag till Arenabolaget i Boden AB. 


5. Tillväxtnämndens driftram minskas med 1 120 tkr 2015, med 1 790 tkr 


2016 samt med 2 460 tkr från och med 2017 avseende försäljning av 


SKAPA företagsby. 


Beskrivning av ärendet 


Med utgångspunkt från de planeringsförutsättningar som budgetberedningen 


fastställt har samtliga nämnder/styrelser haft i uppdrag att lämna in och pre-


sentera ett budgetförslag för åren 2015-2017. 


Tillväxtnämnden har lämnat följande budgetförslag inför arbetet med strate-


gisk plan 2015-2017: 


2015 2016 2017


Verksamhetsförändringar/Ofinansierat


Pagla, säkerställande av snötillgång (30 000m3)


Nordpoolen, Ökade kapitalkostnader pga renoveringsarbete


Hembygdsområdets utveckling (bl.a skomakeriets etablering) 88 88 88


Ökat stöd till Kulturföreningar 250 250 250


Ökat stöd till Studieorganisationer 240 240 240


Kostnader länsgemensam Biblioteksportal & programv-het 80 80 80


Havremagasinet, från projekt till löpande verksamhet" 372 372 372


Hästcentrum (Ofinansierade effekter av etapp 1) 567 567 567


Futureeco (Utvecklings- och serviceavgift)


Årseffekt jmf med 2014


Idrottsevenemang (Militära VM 2015, EM, skidskytte 2016, SM veckan 2017
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§ 22  Tillväxtnämndens driftram (forts) 


2015 2016 2017


Åtgärder


Avveckling Motorgård -254 -254 -254


Motorprojektet avbryts vid hyresavtalets utgång -216 -216


Avveckling Badhus Harads 0


Hedens fritidsgård Övergång till föreningsdrift -500 -500 -500


Utflyttning från Ungdomens hus "Enen1"


(Av ovanstående åtgärder avser följande belopp åtgärder i syfte 


att klara tidigare beslutade generella besparingskrav) 1 505 1 805 1 805


Summa 2 348 2 432 2 432


 


I samband med kommunfullmäktiges behandling av strategisk plan för 2014-


2016  i juni 2014 tillfördes tillväxtnämnden 100 tkr för 2014 avseende kost-


nader för etablering av ett skomakeri inom Hembygdsområdet. Av tillväxt-


nämndens budgetförslag framgår att de har behov av utökning med 88 tkr för 


att finansiera skomakeriet. Föreslås att tillväxtnämndens driftram utökas med 


88 tkr per år för fortsatt finansiering av etableringen av ett skomakeri inom 


Hembygdsområdet. 


Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-13, § 104, att anvisa medel ur eu-


potten för att medfinansiera projektet ”Konstmuseet i Norr”. I projektet ingår 


hyra för Havremagasinet i Boden. Istrategisk plan 2014-2016 beräknades 


hyran till 1 200 tkr, vilket tillfördes tillväxtnämndens driftram. Av tillväxt-


nämndens budgetförslag framgår att kostnaden för Havremagasinet kommer 


att uppgå till 1 560 tkr per år. Föreslås därför att tillväxtnämndens driftram 


utökas med 372 tkr per år avseende kostnadsökning för hyra av Havremaga-


sinet. 


Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-18, § 8, att kommunen skulle ut-


veckla servicepunkter i Harads och Gunnarsbyn. I strategisk plan 2014-2016 


inarbetades finansieringen för 2014 i tillväxtnämndens driftram med 1 284 


tkr.  Därefter bedömdes projektet vara självfinansierat. Eftersom statliga 


myndigheter inte medfinansierat verksamheten i planerad omfattning före-


slås att tillväxtnämndens driftram utökas med 1 284 tkr från och med 2015 


för finansiering av servicepunkterna. En avtrappning av kommunens åtagan-


de förväntas fortfarande.  


Av tillväxtnämndens budgetförslag framgår att de kommer att få en ökad 


hyreskostnad för Nordpolen med anledning av pågående renovering. Enligt 


tekniska förvaltningens kommer en del av kostnadsökningen inrymmas inom 


nuvarande hyresnivå. Föreslås att tillväxtnämndens ram utökas med den 


överstigande delen som beräknas till 520 tkr 2015 samt till 1 032 tkr från och 


med 2016. 
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§ 22 Tillväxtnämndens driftram (forts) 


Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-18, § 79, att kommunen skulle bli 


delägare i Futureco AB samt betala ett årligt forsknings- och utvecklingsbi-


drag till bolaget med 1 000 tkr per år under tre år. I strategisk plan 2014-


2016 är bidraget finansierat i tillväxtnämndens ram fram till 2014. Efter sam-


råd med styrelsen i bolaget föreslås att tillväxtnämndens driftram utökas med 


1 000 tkr för 2015. Därefter utgår inget utvecklingsbidrag till bolaget. Bidra-


get för 2015 betalas ut först efter att en utvärdering av verksamheten redovi-


sats till fullmäktige. 


Med anledning av Arenabolaget i Boden AB:s negativa resultat de senaste 


åren beslutade kommunfullmäktige 2013-12-16, § 168, att genomföra en 


rekonstruktion av bolaget. Därefter har kommunfullmäktige 2014-05-05, § 


57, beslutat att förvärva bolaget AEVS Timjan AB och därmed också ägan-


derätten till Boden Arena. En del i kommande rekonstruktion blir att kom-


munen ska ge ett driftbidrag till bolaget i stället för som nu hyra och sköta 


om vidareuthyrning av arenan. Eftersom ks- kommunledningsförvaltningen 


kommer att ansvara för utbetalning av driftbidraget föreslås att nuvarande 


hyreskostnad för Boden Arena, som finns budgeterad hos tillväxtnämnden 


med 6 270 tkr, flyttas till ks- kommunledningsförvaltningen driftram från 


2015. 


Kommunstyrelsen godkände 2014-02-17, § 25, en försäljning av SKAPA 


företagsby till bolaget Bodens Utveckling AB. I stället för att svara för hy-


resbortfallet föreslås att tillväxtnämnden under en treårsperiod betalar ut ett 


bidrag till bolaget. Bidraget baseras på budget för hyresbortfallet minskat 


med effekterna av den nedskrivning som genomfördes i bokslut 2013. Från 1 


juni 2014 erhåller bolaget ett bidrag med 1 173 tkr. Under 2015 trappas bi-


draget ned till 2/3, 1 340 tkr. Under 2016 utgår bidrag med 1/3, 670 tkr. Till-


växtnämndens ram minskas med det belopp som återstår efter bidrag till bo-


laget, d v s med 1 120 tkr 2015, 1 790 tkr 2016 samt 2 460 tkr från och med 


2017. 


Sedan strategisk plan 2014-2016 fastställdes har kommunfullmäktige 2013-


10-14, § 115, utökad tillväxtnämndens ram med 1 900 tkr avseende tidigare 


neddragning avseende planerad flytt av Lärcentrum. Samtidigt omfördelades 


571 tkr från ks- kommunledningsförvaltningen för en ekonomtjänst. Med 


anledning av förslagen i budgetpropositionen beslutade kommunfullmäktige 


2013-11-18, § 143, att utöka tillväxtnämndens ram med 28 tkr. Kommun-


fullmäktige har sedan 2014-05-05, § 52, beslutat att utöka tillväxtnämndens 


driftram med 610 tkr med anledning av 2014 års löneöversyn. Besluten har 


inarbetats i strategisk plan 2015-2017.  
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§ 23 Överförmyndarnämndens driftram 


Budgetberedningens förslag 


Överförmyndarnämndens driftram är oförändrad 2015-2017. 


Beskrivning av ärendet 


Med utgångspunkt från de planeringsförutsättningar som budgetberedningen 


fastställt har samtliga nämnder/styrelser haft i uppdrag att lämna in och pre-


sentera ett budgetförslag för åren 2015-2017. 


Överförmyndarnämnden har lämnat följande budgetförslag inför arbetet med 


strategisk plan 2015-2017: 


2015 2016 2017


Verksamhetsförändringar/Ofinansierat


Nya uppgifter för nämnden från 2015-01-01 130 110 110


enligt lagrådsremiss  


Årseffekt jmf med 2014


 


Överförmyndarnämndens driftram föreslås oförändrad i strategisk plan 


2015-2017. 
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§ 24 Skattesats 2015 


Budgetberedningens förslag 


Skattesatsen för 2015 är oförändrad, 22,60 %. 


Beskrivning av ärendet 


Skattesatsen för 2014 är, efter en skattehöjning med 25 öre, 22,60. 
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§ 25 Ks- finansförvaltningen 


Budgetberedningens förslag 


Ks- finansförvaltningen budgeteras enligt nedan: 


2015 2016 2017


Pensioner 100 795 106 435 110 805


PO-påslag, avtalspensioner -49 433 -51 165 -53 115


Semensterlöneskuld/okomp övertid 5 000 5 000 5 000


Interna räntor -38 107 -38 107 -38 107


Skatter och utjämning -1 641 040 -1 695 233 -1 752 535


Finansiella intäkter -5 395 -6 498 -6 826


Finansiella kostnader 2 420 2 820 3 180


Central lönepott 30 111 63 129 100 280


Demografiska utmaningar 2 000 5 500 10 000


Summa -1 593 649 -1 608 119 -1 621 318  


Beskrivning av ärendet 


I långtidsplanen 2016-2017 är ks- finansförvaltningen budgeterad enligt ned-


an: 


2015 2016


Pensioner 96 492 101 702


PO-påslag, avtalspensioner -50 554 -52 428


Semensterlöneskuld/okomp övertid 5 000 5 000


Interna räntor -29 317 -29 319


Skatter och utjämning -1 599 270 -1 643 441


Finansiella intäkter -4 353 -4 506


Finansiella kostnader 830 500


Central lönepott 53 625 88 950


Summa -1 527 547 -1 533 542


 


Pensionsförvaltarens prognos från april 2014 ligger till grund för förslag till 


pensionskostnader i strategiska plan 2015-2017. 


Skatte- och utjämningsintäkterna i strategisk plan 2015-2017 baseras på Sve-


riges kommuner och landstings senaste prognos över skatte- och utjämnings-


intäkter från slutet av april 2014 (cirkulär 2014:17), justerad med kommu-


nens egen befolkningsprognos med avdrag för en buffert på 100 invånare per 


år. 


Finansiella intäkter och kostnader baseras på föreslagen nivå på resultat, 


långfristig upplåning samt långfristiga fordringar samt ny prognos på räntan. 


Ränteintäkterna utgår från riksbankens bedömning om ränteutvecklingen och 


därmed successivt höjda räntor. Räntekostnaden beräknas på samma villkor 


som gäller för nuvarande lån. 
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§ 25 Ks- finansförvaltningen (forts) 


Budget för semesterlönsekuld/okompenserad övertid föreslås oförändrad. 


Övriga poster utgår från verksamhetsplaner 2015-2017 och/eller prognos 


2014 korrigerad med aktuella uppräkningar. Central lönepott budgeteras i 


enlighet med föreslaget antagandet om löne- och prisutveckling. 


Eftersom kommunen står inför stora demografiska utmaningar avsätts en 


reserv på 2 000 tkr 2015, 5 000 tkr 2016 och 10 000 tkr 2017.  
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§ 26 Investeringsramar för samtliga nämnder/styrelser 


Budgetberedningens förslag 


1. Följande investeringsramar fastställs för 2015-2017 för nämn-


der/styrelser: 
2015 2016 2017


Ks-kommunledningsförvaltning 25 900 23 900 23 900


Ks-teknisk förvaltning 84 500 72 000 62 400


Ks-räddnings- o beredskapsförv 3 250 1 320 4 600


Barn- och utbildningsnämnd 10 300 6 500 6 500


Socialnämnd 6 900 6 550 4 300


Tillväxtnämnden 3 010 0 0


Summa 133 860 110 270 101 700  


2. Med anledning av motion om vandringsleder avsätts inga särskilda me-


del varken för utredningar eller ombyggnationer. 


Beskrivning av ärendet 


Investeringsramarna i långtidsplan 2015-2016 fördelas enligt följande: 


2015 2016


Ks-kommunledningsförvaltning 13 900 11 900


Ks-teknisk förvaltning 80 000 69 280


Ks-räddnings- o beredskapsförv 2 920 500


Barn- och utbildningsnämnd 5 000 5 000


Socialnämnd 5 800 6 250


Tillväxtnämnden 2 500 0


Summa 110 120 92 930  


Av budgetförslagen framgår följande investeringsbehov per nämnd/styrelse: 


2015 2016 2017


Ks-kommunledningsförvaltning 29 900 25 900 25 900


Ks-teknisk förvaltning 80 880 91 290 91 660


Ks-räddnings- o beredskapsförv 3 250 1 320 4 600


Barn- och utbildningsnämnd 8 800 5 000 5 000


Socialnämnd 6 900 6 550 4 300


Tillväxtnämnden 3 010 0 0


Summa 132 740 130 060 131 460  


Investeringsramarna för 2015-2017 föreslås till samma belopp som nämnder 


och styrelsers förslag förutom för kommunstyrelsens kommunledningsför-


valtning och tekniska förvaltning samt utbildningsnämnden 


Ks- kommunledningsförvaltningens investeringsram föreslås utgå från lång-


tidsplanen 2015-2016 med ett tillskott på 8 000 tkr per år för att kunna köpa 


datorer i stället för att leasa dem samt 4 000 tkr per år för finansiering av 


bredbandsutbyggnad. För 2017 föreslås ramen till samma nivå som 2016. 
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§ 26 Investeringsramar för nämnder/styrelser (forts) 


Ks- tekniska förvaltningens investeringsnivå utgår för alla åren från 2015 års 


nivå i långtidsplanen, d v s 80 000 tkr. Med anledning av att Trafikverkets 


prognos visar att investering i planskild korsning vid Riksväg 97 blir avse-


värt dyrare utgår investeringen med föreslagna belopp, d v s 5 000 tkr 2015, 


6 500 tkr 2016 och 16 100 tkr 2017. Dessutom tillförs 11 000 tkr för inve-


stering i en underfart mellan Travet och Boden Arena under 2015. Innan 


investeringen påbörjas ska tekniska förvaltningen utreda eventuell medfinan-


siering. Eventuella driftkonsekvenser beaktas i kommande ramar. 


Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-07, § 36, att skapa en ny kostorgani-


sation och placera den under utbildningsnämnden. I ks- tekniska förvaltning-


ens budgetförslag ingår kostinvesteringar med 1 500 tkr per år. Dessa före-


slås flyttas till utbildningsnämndens investeringsram. 


Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-18, § 137, att ställa sig positiv till 


folkpartiets motion om vandringsleder samt att hänskjuta punkterna om ut-


redning till budgetarbetet i den strategiska planen. I motionen yrkades bland 


annat att kommunen ska utreda frågan om en vandringsled runt Boden samt 


undersöka och överväga möjligheten att skapa en ”Hälsans stig” i samarbete 


med hjärt- och lungsjukas förening. Föreslås att inga särskilda medel avsätts 


för varken utredning eller ombyggnationer. 
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§ 27 Upplåning och långfristiga fordringar 


Budgetberedningens förslag 


1. De långfristiga skulderna är oförändrade under 2015-2017. 


2. De långfristiga fordringarna ökar med 15 375 tkr 2016 och med 51 375 


tkr 2017 med anledning av förskottering till Trafikverket avseende plane-


rad ombyggnation av RV 97, delen Sävast-Sunderbyn. 


Beskrivning av ärendet 


Vid utgången av 2013 uppgick kommunens låneskuld till 20 000 tkr. Den 


planeras amorteras under 2014. Med anledning av köpet av de två bolagen 


AEVS Rosenbuske och AEVS Timjan och därmed fastigheterna Oxeln 1 


samt Arenan beräknas låneskulden öka med 160 000 tkr under 2014. Före-


slås oförändrad låneskuld för 2015-2017.  


Kommunen har tidigare förskotterat medel till Trafikverket för ombyggna-


tion av riksväg 97, delen Sävast-Boden. Föreslås att en förskottering till Tra-


fikverket budgeteras med 15 375 tkr respektive 51 375 tkr för åren 2015-


2017 avseende delen Sävast-Sunderbyn. Enligt Trafikverkets beräkningar 


kommer förskotteringen uppgå till totalt 102 900 tkr. 
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§ 28 Budgetberedningens förslag till strategisk plan och 
budget 2015-2017 


Budgetberedningens förslag 


Budgetberedningen fastställer förslag till strategisk plan 2015-2017 enligt  


§§ 7-27. 


Olle Lindström (m), Rigmor Åström (m) och Lili-Marie Lundström (c) läm-


nar blank reservation och återkommer med egna förslag. 


Beskrivning av ärendet 


Budgetberedningen har upprättat ett förslag till strategisk plan för 2015-2017 


enligt §§ 7-27. 


 





