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NARVARO- OCH OMROSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2017-06-19
Tid I 0.00- I 7 .20, paus 12.00-13.20, 1 5.00- I 5.20

$ $ $ $ $ $

LEDAMOTER R:röstber
E:ersättare

Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej

S Inge Andersson R

M Olle Lindström R

S Béatrice Öman R

M Johan Sellin R

SD Bernt Drugge R

S Glenn Blom R

V Bosse Strömbäck R

M Rigmor Äström R

S Sonia Harr R

S Margit Hannu-Dyrander R

M Maria von Schantz

SD Jeff Ahl

NS Kenneth Backgard R

S Lars Nilsson R

MP Catarina Ask R

M Daniel Rönnbäck

S Anna-Karin Nylund

V Inger Westman Arvesen R

S Leif Pettersson

M Göran Ahlman R

SD Göran Åström R

S Eivy Blomdahl R

M Linda Isaksson

C Lili-Marie Lundström

S Torbjörn Lidberg RtomgTg
kl 16.50

L Hendrik Andersson

KD Anders Pettersson R

M Egon Palo RtomgTg
kl 16.40

S Britt-Marie Loggert-Andrén R

SD Robert Lund

S Christer Carlsson R
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NÄRVARO- ocH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMAKTIGE
OMRöSTNINGAR

I)atum 2017-06-19
Tid I 0.00- I 7 .20, pats 12.00-13 .20, I 5.00- 1 5.20

$ $ $ $ $ $

LEDAMOTER R:röstber
E--ersättare

Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej

M Bo Hultin R

NS Anders Sundström R

V Bo Englund R

S Lena Goldkuhl

MP Gösta Eriksson R

M Henrik Wikström Rfromg
74 kl 10.s0

S Kurt Pettersson R

M Åke Eltoft

SD Susanne Ström R

S Veronica Svalenström R

S Arne Pettersson R

M Helena Nordvall R

S Inger Mattsson R

V Rasmus Joneland R

M Hans B Nilsson

S Lennart Synnergren R

SD Arne Gustafsson R

S Berit Ekervhén R
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NARVARO- OCH OMROSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2017-06-19
Tid I 0.00- 1 7 .20, paus 12.00-13 .20, I 5.00- I 5.20

$ $ $ $ $ $

3 (3)
ja / NejERSATTARE R:röstber

E:ersättare
Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej

S Evelina Harr

S Urban Sundbom R

S Anna-Carin Aaro R

S ,4sa Lindström R

S Robert Andersson EtomgTg
kl 15.50

S Magdalena Ek EtomgTg
kl 16.05

S Johan Lund E,Rfromg
81 kl 16.50

S Christina Vesterlund E

S Urban Nyström EtomgTg
kl 15.50

S Eva Westlund E

M Göran Höglund R

M Henrik Lindqvist

M Ove Simonsson

M Knut Larsson R

M Eberth Gustafson R

M Per-Ulf Sandström R

M Äke Carlsson R

SD Elvira Ostvall

SD Christer Fjellström R

SD Sven-Göran Fellermark R

V Inga-Lill Engström-Öhman E

V Gunnel Notelid

NS Erika Sjöö E

NS Tina Kotkaniemi E

MP Agneta Granström

MP Mats Nordström E

C Eva Larsson R

C Jenny Engström

L Johanna Karlberg

L Lars Karlsson R

KD Annika Berglund E

KD Maria Selin
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NÄRvARO. oCH oMRöSTNINGSLISTA KOMMT'NFULLMÄKTIGE
OMRöSTNINGAR

Datum 2017-06-19
Tid 1 0.00- 1 7 .20, pats 12.00-13 .20, I 5.00- 1 5.20

$ $ $ $ $ $

3 (3)
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Kommunfullmäktige

Ärendelista
S 67 Delgivningar

$ 68 lnterpellation

$ 69 Medborgarförslag. Bygg ett utegym vid Mårängsskolan iSävast

$ 70 Medborgarförslag. Upprätta ställplats för husbilar

S 71 Taxor vid Bodens ridhus

$ 72 Aterrapportering av uppdrag. Måltidskvalitet enligt Måltidsmodellen.....

$ 73 Andring av kommunala ordningsföreskrifter...

$ 74 Antagande av Oversiktsplan 2025 Bodens kommun...

$ 75 Antagande av Vindbruksplan, tematiskt tillägg till Översiktsplan 2025
Bodens kommun....

$ 76 Antagande av Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LlS),
tematiskt tillägg till Oversiktsplan 2025 Bodens kommun

$ 77 Överenskommelse mellan Region Norrbotten och Norrbottens
Kommuner om ansvarsfördelning kring barn och ungdomar vid
misstanke om neuropsykiatrisk fu nktionsnedsättni ng

$ 78 Överenskommelse mellan Region Norrbotten och Norrbottens
Kommuner om ansvarsfördelning vid vaccinationer inom det nationella
vaccinationsprogrammet för barn

$ 79 Andrad taxa för uteserveringar på offentlig p|ats..........

$ 80 Strategisk plan 2018-2020 inklusive skattesats

S 81 Detaljplan för del av fastigheten BODEN 56:36, inom
Björknäsområdet ........

$ 82 Detaljplan för fastigheten BODEN 53:6, Björkdungens förskola och del
av BODEN 53:5..........

$ 83 Nya motioner...

$ 84 Nya medborgarförslag .........
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Kommunfullmäktige

S 67 Delgivningar

Beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av delgivningarna under perioden
2017-05-18 -2017-06-15 inklusive partiernas redovisning av partistödet till
handlingarna.

Sida
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Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Delgivning
Utskriftsdatum: 201 7-06-1 5

td

Datum

Ärendenummer

Utskriven av: lngelina Edström

l/U/K Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Arendemening

Ansvarig

Avdelning

Diarieenhet:

Riktning:

Datum:

Notering:

Kommunstyrelsen

Alla

2417 -05-18 - 201 7-06-1 5

Delges kf

2017.1266

2017-05-23

KS 2016/300

Kristdemokraterna redovisning av partistöd

Kristdemokraterna

Redovisning av användningen av partistöd
201 5

Oscar Stjernquist

Kom m unledningskontoret

2017.1272

2417-05-24

KS 2A16t478

Uppdrag från fullmäktige konsekvenser vid
upphandling av nytt äldreboende

Socialnämnden

Upphandling Äldreomsorg Bodens kommun

Carina Gabrielsson

Upphandlingsenheten

2017.1274

2017-05-24

KS 2015/107

Ej verkställda beslut och insatser, SoL och
LSS 1 kvartalel2017

Socialnämnden

Ej verkställda beslut och instanser 3 och 4
kvartalet 2014

Carina Gabrielsson

Komm unledningskontoret

201 7.1 506

201 7-06-1 3

KS 2016/300

Socialdemokraterna med redovisning av
partistöd

Socialdemokraterna

Redovisning av användningen av partistöd
2015

Daniel Bergh

Komm unledningskontoret

2017.1523

201 7-06-1 5

KS 2016/300

Vänsterpartiet Boden redovisning partistöd
201 6

Vänsterpartiet Boden (V)

Redovisning av användningen av partistöd
201 5

Carina Gabrielsson

Kom m unledningskontoret

b"ffilw Sidan 1 av 1
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Kommunfullmäktige

s68 lnterpellation
KS 20171280

lnterpellation - Om antalet obesvarade motioner
Datum: 2017-04-24
Från: Maria von Schantz (M)
Till: Kommunstyrelsens ordfürande Inge Andersson (S)
Interpellation: "I opposition är motioner ett viktigt verktyg ftir att lyfta idéer
och försöka få igenom den egna politiken. Det är inte alltid ftirslagen får en
majoritet i kommunfullmäktige, men det är angeläget ur ett demokratiskt
perspektiv att motionerna besvaras och beslut tas inom en rimlig tid från att
de lämnats till kommunfullmäktige.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 april delgavs
fullmäktigeledamötema en redovisning av ej slutbehandlade motioner. Det
var en gedigen lista som redovisade flertalet motioner som varken är beredda
eller besvarade. En av motionema inlämnades så tidigt som 2012-03-28. En
annan inlämnades 2013-02-18. Detta väcker funderingar om det är så att
politikens kvarnar ñr tillftillet maler lite väl långsamt.

Med anledning av ovanstående vill vi ställa ftljande fråga till
kommunstyrelsens ordfürande Inge Andersson (S):

o Vad planerar du att vidta lor åtgärder für att skynda på hanteringen
av motioner?

Boden 2017-04-19

Maria von Schantz

Boderunodsratema"

Svar på interpellation från Maria von Schantz (M) om antalet
obesvarade motioner
Datunr: 2016-06-15
Frågan besvaras av: Kommunstyrelsens ordfürande Inge Andersson (S)
Svar: "Maria von Schantz (M) frågar i sin interpellation om vad jag planerar
att vidta ftir åtgeirder för att skynda på hanteringen av motioner.

Jag vill först säga att jag helt delar Maria von Schantzuppfattning att det är
angeläget ur ett demokratiskt perspektiv att motionerna besvaras och att
beslut tas inom en rimlig tid från att motionema lämnats till
kommunfullmäktige.

Det finns ett par regler som syftar till att handläggningstiden ftir motioner
inte ska bli för lång. I kommunallagen står att motioner bör beredas så att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har

M bê I,luJ
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Kommunfullmäktige

kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. För
att fullmåiktige ska kunna ftilja hur många motioner som är under beredning
finns bestämmelser i fullmäktiges arbetsordning att samtliga obesvarade
motioner ska redovisas till fullmäktige i april och oktober.

För närvarande finns tre motioner under beredning som åir äldre än ett år.
Två av dessa motioner lämnades in så tidigt som 2012 och 2013. Den tredje
motionen om namnbyte på Björknäsgymnasiet lämnades in i februari20l6.l
övrigt finns två motioner som lämnades in under hösten 2016, samt ett antal
motioner som har lämnats in under 2017.

Jag anser att beredningen av motioner i normalfallet bör gå betydligt
snabbare än ett år. I enstaka fall kan det av olika skäl fürekomma att
handläggningen blir längre än ett år, men det ska i så fall röra sig om
undantag.

Det kan inte accepteras att handläggningstiden für motioner blir så lång som
fyra-fem år och jag beklagar att det har blivit så i två fall. Jag har bett
kommunledningskontoret att ta reda på nåir det kan fiirväntas att dessa
motioner är frirdigberedda och ffitt beskedet att de beräknas vara klara flor
behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter sommaren.

När det gäller åtgärder ftir att skynda på handläggningen av motioner i övrigt
så anserjag inte att det finns skäl att vidta ytterligare åtgärder utöver det som
redan sker i form av en redovisning av obesvarade motioner två gånger om
året.

Inge Andersson

Kommunstyrelsens ordñrande"

Olle Lindström (M) tackar für svaret.

æ U,")
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Kommunfullmäktige

S 69 Medborgarförslag. Bygg ett utegym vid Mårängsskolan
i Sävast
KS 2016/604, Au $ 71, Ks $ 103

Beslut
Kommunfullmaktige beslutar att medborgarftirslaget ska prövas i samband
med framtagandet av den ftirdjupade översiktsplanen. Därmed anses
medborgarftirslaget besvarat.

Beskrivning av ärendet
Benny Winberg har 2016-10-21 låimnat in ett medborgarfürslag om att ett
utegym ska byggas vid Mårängsskolan i Sävast. Winberg har över
telefon2Ol6-11-18 ftirklarat att han menar att gymmet inte ska byggas på
själva skolgården utan bredvid- kanske på kyrkans parkering. Detta vore bra
både ftir eleverna och für dem som bor i närheten.

Medborgarft)rslaget skickades 2016-12-02 på remiss till plankommittén som
svarar via kultur-, fritids- och ungdomsnämnden 2017-04-19 $ 32 ftireslår att
kommunfullmäktige bifaller medborgarftirslaget och att det tas med i det
fortsatta utvecklingsarbetet med att anlagga en allaktivitetspark i
Sävastområdet.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För kännedom
Benny Winberg

För genomfürande
I(ommunstyrelsen/samhäll sbyg gnadskontoretI

rþ /4n)
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Kommunfullmäktige

s70 Medborgarförslag. Upprätta ställplats för husbilar
KS 20161610, Au $ 72, Ks $ 104

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att i dagsläget avslå medborgarftirslaget. Det
pågår ett arbete med en fördjupad översiktsplan där medborgarftirslagets
intentioner kommer att beaktas.

Beskrivning av ärendet
Siv Bertilsson har 2016-10-241ämnat in ett medborgarftirslag om att en
ställplats för husbilar ska upprättas. Det bör finnas tillgång till toalett och
dusch, möjlighet att koppla in el, tömma latrin och slaskvatten samt fylla på
rent vatten. En fin plats för detta skulle vara gräsytan mellan campingen och
Bodträsket intill Gammelängsvägen. Kostnad ftir vistelsen bör vara cirka 150
kronor per natt och det ska vara tillåtet att stanna i maximalt tre dygn. Detta
skulle gynna restauranger, caféer och butiker, men även Björknäsbadet och
Nordpoolen.

Medborgarförslaget skickades 2016-12-02 på remiss till plankommittén som
svarar via kultur-, fritids- och ungdomsnämnden 2017-04-19 $ 31 ftireslår att
kommunfullmäktige avslår medborgarftirslaget eftersom Bodens kommun
inte har möjlighet att utveckla campingområdet i riktningen
Gammelbyvägskälet. Miljölagarna tillåter inte den utbyggnaden då det
ljudbuller som alstras vid mellersta och västra skjutbanorna överskrider
gällande gränsvärden ft)r buller som Naturvårdsverket tagit fram (lt{FS
201 5:1 5).

I Rodens kommun finns reclan nu möjlighet till stadsnära camping. Boclens
Camping ,kbad, Sandidan och Vy'esternfarmen erduder alla ställplats ñr
husbilar.

Komm unstyrelsens förslag
Kotnrnunlullrrtiktige beslutur utt rrredborgurfürslaget ska prövus i sambancl
med framtagandet av den ftirdjupade översiktsplanen och Trafik- och
parkerings strate gin. D ärmed anses medborgarforslaget be svarat.

Yrkande och beslutsgång
Kenneth Backgård Q.{S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att i
dagsläget avslå medborgarförslaget. Det pågår ett arbete med en ftirdjupad
översiktsplan där medborgarftirslagets intentioner kommer att beaktas.

Ordfüranden ställer kommunstyrelsens ft)rslag och Kenneths Backgards

QrlS) yrkande mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Kenneth Backgårds Q.,lS) yrkande.

Utdragsbestyrkande / Expedierat

&w løt
Signatur
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Kommunfullmäktige

För kännedom
Siv Bertilsson

För genomftirande
Kommunstyrelsen/samhällsbyggnadskontoret
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Kommunfullmäktige

s7r Taxor vid Bodens r¡dhus
KS20161121, Au $ 73, Ks $ 105

Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer ftireslagna taxor ftir Bodens ridhus.

2. Kommunfullmäktige beslutar att taxorna gäller från och med 1 augusti
2017 och att taxoma ses över årligen samt revideras vid behov.

Beskrivning av ärendet
Bodens Ridklubb sköter sedan 2016-10-01 driften av Bodens Ridhus. I
uppdraget ingår bland annat att bedriva ridskola, ridning ftir personer med
funktionsvariationer och att svara ftir uthyrning av anläggningen ftir träning
och tävling till föreningar, skolor och allmä.nhet.

Ridhusrådet, som består av representanter från ftireningar i ridhuset, har
lämnat in ftirslag på taxor:

Prislista Bodens ridhus
Helgpris halvdag (max 5h) 1 ridhus
Helgpris heldag, 1 ridhus
Helgpris heldag, 2 ridhus
Helgpris, hel helg, 1 ridhus
Helgpris, hel helg,2 ridhus
Vardag 0700-1600
Fasta tider
TillfÌilliga tider
Teorilokal hel dag
Teorilokal halv dag (max 5h)
Tävling hel helg
Tävling en helgdag
Pris endast ftir utomhusbanor
Bränslanbanan

Städning enligt särskild överenskommelse, i ftirsta hand ska anläggningen
återlämnas i samma skick som när den hyrdes.

Anläggningskort(fär ridning på särskilt avsedda tider.)
Förslag Taxor 2016, ej medlem

Helår 1500 kr 2100 kr
Halvår 850 kr 1200 kr
Kvartal 500 kr Fanns ej
Helår, familj 2500 kr, max25 ër, 3500 kr

bor hemma

Förslag
1500 kr
2500 kr
3500 kr
3500 kr
5500 kr
2000 kr
200 kr/h
300 kr/h
200 kr
125 kr
10 000 kr
5500 kr
100 kr/h
Gratis

Taxor 2016
1500 kr
2500 kr
3500 kr
Fanns ej

5500 kr
2000 kr
Fanns ej

350 kr/h
1000 kr
650 kr
Fanns ej
Fanns ej
Fanns ej

Fanns ej

& w W
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Kommunfullmäktige

Halvår, familj

Månad
Dag

1500 kr, max25 år,
bor hemma
250 kr
50 kr

2100 kr

400 kr
100 kr

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ftireslår 2017-04-19 ç 42 att
kommunfullmäktige fastställer füreslagna taxor för Bodens Ridhus att gälla
från och med I augusti 2018 och att taxorna ses över årligen samt revideras
vid behov.

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkande och beslutsgång
Inger Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens fiirslag.

För genomfürande
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

För kännedom
Bodens Ridklubb

S¡gnatur/ Expedierat
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Kommunfullmäktige

S 72 Aterrapportering av uppdrag. Måltidskvalitet enligt
Måltidsmodellen
KS 2016/62, Au $ 74, Ks $ 106

Beslut
1. Kommunfullmäktige godktinner delrapporten.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till utbildningsnämnden att återkomma
med slutgiltig rapportering i juni 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-15 $ 8 att anta Kostpolicy ftir
Bodens kommun. Policyn uppfyller Livsmedelsverkets arbetsmodell ftjr
måltidskvalitet i offentlig verksamhet "Måltidsmodellen" och berör
ftirskolans, skolans, fritidsverksamhetens, äldreomsorgens och hemtjänstens
måltider. Policyn ska klargöra rättigheter och ansvar kring måltids- och
kostfrågor i kommunen. Den tydliggör vilka krav och förväntningar som är
realistiska att ställa på måltider och måltidssituationen och ska säkerställa en
jämn kvalitets- och servicenivå inom kommunen.

Uppdrag till utbildningsnämnden som kvarstår i Strategisk plan20l7-2019
åir att ftilja upp hur policyn har omhändertagits och efterlevs. Uppdraget ska
redovisas senast april 2017.

Utbildningsnämndens ordfürande skriver 2017-02-28 att arbete pågår ftir att
ta fram ett systematiskt arbetssätt som samtliga verksamheter ska arbeta
enligt. Ett arshjul ska utarbetas där det tydligt framgår när och hur
uppftiljning, analys, planering och åtgärder ska göras.

Kostavdelningen har haft en hög arbetsbelastning på grund av en
upphandlingsprocess av nytt kostavtal och har därftjr inte i full omfattning
hunnit med att implementera ett systematiskt arbetssätt utifran kostpolicyn.
Arbetet kommer att intensifieras under hösten 2017 sâ att verksamheterna
under 2018 kommer att ha kvalitetsverktyg für arbetet mcd
"Måltidsmodellen". Arbetet med att ta fram åtgärder avseende pedagogiska
måltider hanteras i arbetet med den strategiska planen.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ñrslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomftirande
Utbildningsnämnden
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S 73 Ändring av kommunata ordningsföreskrifter
KS 20111363, Au $ 75, Ks $ 107

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer ft)rslaget till ändring av kommunens lokala
ordningsfüreskrifter.

Reservationer
Bernt Drugge (SD), Christer fiellström (SD), Göran Åström (SD), Sven-
Göran Fellermark (SD), Susanne Ström (SD) och Arne Gustafsson (SD)
reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
En arbetsgrupp med representanter für kommunens olika ftirvaltningar och
polismyndigheten har gjort en översyn av Bodens kommuns lokala
ordningsftireskrifter och ft)reslår vissa ändringar.

Ändringarna innebär atttväbestÈimmelser om camping och insamling av
pengar infürs i Boden. Dessa ftireskrifter finns som dåvarande Svenska
kommunfürbundets cirkulär med underlag till lokala ordningsftireskrifter.
Vidare utvidgas ftirbudet mot ft)rtäring av alkohol till att gälla även på
skolgårdar och ytterligare tre mindre områden av Bodens tätort, samt att
ftirbudet utvidgas till att gälla alkoholdrycker överstigande 2,25
volymprocent. Tidigare har fürbudet endast gällt starköI, vin och sprit.

Slutligen ft)reslås vissa justeringer när det gäller i vilka motionsspår som det
inte är tillåtet att rida och rasta hundar. Därutöver finns några ändringar av
rent redaktionell karaktär.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Gösta Eriksson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Bernt Drugge (SD) yrkar att ftiljande läggs till under Insamling av pengar 11

a $: All insamling av pengar ft)r eget bruk är att betrakta som insamling och
kräver tillstånd.

Bosse Strömbäck (V) och Inge Andersson (S) yrkar avslag till Bernt
Drugges (SD) yrkande.

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

Signatur
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,l

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige avslår Bernt Drugges (SD)
tilläggsyrkande.

För genomftirande
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret

)

*)

/ Expedierat
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S 74 Antagande av Översiktsplan 2025 Bodens kommun
K520161292, Au $ 76, Ks $ 108

Beslut
Kommunfullmäktige antar Översiktsplan 2025 Bodens kommun.

Beskrivning av ärendet
Förslag till översiktsplan har upprättats. Översiktsplanen är kommunens
långsiktiga verktyg som visar viljeinriktningen ftlr mark- och
vattenanvändningen. Översiktsplanen är vägledande ftir detaljplanering och
beslut i enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark och
vattenområden. Den anvåinds som bedömningsunderlag av såväl kommunen
som myndigheter och domstolar där sådana beslut ska prövas.

Planens innehåll

Översiktsp\an2025 behandlar på en övergripande nivå mark- och
vattenanvåindningen i hela kommunen. Planen utgar från en
utvecklingsstrategi med kåimområden, kommunikationssamband och primärt
utvecklingsområde. I översiktsplanen redovisas områden für bostäder,
verksamheter och infrastruktur. Kommunens utveckling relateras till
nationella och regionalamåú, regionala samband och klimatftirändringar. I
planen beskrivs även hur allmåinna intressen och riksintressen avses att
tillgodoses.

Genomförd process

Bodens kommun har i enlighet med plan- och bygglagen upprättat
Översiktsplan2}25 Bodens kommun. Arbetet med ny översiktsplan inleddes
oktober 2015. Arbetet har bedrivits enligt beslutad processorganisation (KS
2015-10-05 $ 161). Detta har inneburit en arbetsgrupp med tjänstepersoner
från samhällsbyggnadskontoret och tekniska ftirvaltningen samt ett
ftirvaltningsöverskridande verksamhetsstöd. Styrgruppen har utgj orts av
ftirvaltningschefer från tekniska ftirvaltningen, kultur- fritids- och
ungdomsftirvaltningen, fasti ghetsftirvaltningen,
kommunledningsftirvaltningen samt utbildningsftirvaltningen.

En enkätundersökning som riktade sig till medborgama har genomftirts
under programskedet och har varit en av utgångspunktema für
översiktsplanen. Vidare har utredningar utftirts och kommunala, regionala
samt nationella planer och program har beaktats.

Samråd ftir ftirslag till översiktsplan har genomftirts under perioden l juni
till 31 augusti 2016.Information om samrådet har kungjorts i
lokaltidningarîa samt via kommunens hemsida och Bodenappen. Utskick
har även gjorts till bland artnafbyaftireningar. Samrådet har skett genom en
bred medborgardialog och ett antal samrådsaktiviteter som till exempel
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allmänna möten på olika platser i kommunen, bemannade utställningar under
Skördefest och miljödagar samt i Enter galleria.

Utifran inkomna yttranden och synpunkter från samrådet har planftirslaget
bearbetats och utställning har genomft)rts under perioden 23 februari till 30
april2017. Under utställningstiden har remissinstanser och allmänhet haft
möjlighet att lämna synpunkter på planftirslaget. Information om utställning
och planftirslaget har kungf orts i lokaltidningarna och på kommunens
anslagstavla i stadshuset samt via kommunens hemsida och Bodenappen.
Utställningsplatser har varit stadshuset, stadsbiblioteket, servicepunkterna i
Harads och Gunnarsbyn, skolan i Unbyn samt Bodens business Park. Efter
genomfü rd utställning har planförslaget bearbetats och antagandehandlingen
har fiirdigställts. Yttrandena med kommunens kommentar finns redovisade i
utlåtande efter utställningen.

Uppföljning och aktualisering

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan
och den ska aktualitetsfürklaras varje mandatperiod, eller minst vart fiärde
år. I Översiktplan 2025 har en uppftiljningsmodell utarbetas som innebär att
översiktsplanens övergripande utvecklingsstrategi ftilj s upp årligen.
Uppftiljningen ligger vidare till grund ftir aktualitetsprövningen som kommer
att ske under varje mandatperiod.

S amhäll sbyggnadskontoret ftire slår i tj änsteskrivel se 20 17 -0 5 - I 6 att
kommunfu llmäktige antar Översiktsplan 2025 Bo dens kommun.

Beredningens fürslag:

Kommunfullmäktige antar Översiktsplan 2025 Bodens kommun.

Arbetsutskottet låimnade ärendet utan yttrande 2017-05-29 5 76.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmåiktiges
beslut.

Yrkande och beslutsgång
Inge Andersson (S) och Olle Lindström (M), Catarina Ask (MP) och
Béatrice Öman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Ordftiranden finner att kommunstyrelsen beslutar enli gt kommunstyrel sens
ftirslag.

För genomfïirande
Kommustyrel sen/samhäll sbyg gnadskontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s75 Antagande av Vindbruksplan, tematiskt tillägg till
Oversiktsplan 2025 Bodens kommun
KS 20161292, Au $ 77, Ks $ 109

Beslut
Kommunfullmäktige antar Vindbruksplan, tematiskt tillägg till
Översiktsplan 2025 Bodens kommun.

Beskrivning av ärendet
Förslag till Vindbruksplan, tematiskt tillägg till Översiktsplan 2025 Bodens
kommun har upprättats. Översiktsplanen är kommunens långsiktiga verktyg
som visar viljeinriktningen ft)r mark- och vattenanvändningen.
Översiktsplanen är vägledande ftlr detaljplanering och beslut i enskilda
ärenden om byggande och annan användning av mark och vattenområden.
Den används som bedömningsunderlag av såväl kommunen som
myndigheter och domstolar där sådana beslut ska prövas. Till
översiktsplanen kan tematiska tillägg upprättas som behandlar ett specifikt
ämnesområde.

Planens innehåll

Tematisk tillägg ftir vindbruk syftar till att redovisa rådande
planeringsftirutsättningar samt kommunens vilj einriktning fiir framtida
vindkraftutbyggnad.

Genomford process

Bodens kommun har i enlighet med plan- och bygglagen upprättat
vindbruksplan temati skt tilläg g till översikt splan 202 5. Kommunfu llmäkti ge
beslutade 2015-09-07 $ 116 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja
revidering och aktualisering av den då gällande vindbruksplanen som en del
i arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen.

Samrådshandling har arbetats fram och samråd genomftirts under perioden 1

.iuni till 3l augusti 2016. Information om samrådet har kungiorts i
lokaltidningama samt via kommunens hemsida och Bodenappen. Utskick
har även gjorts till bland annat byaftireningar. Samrådet har skett genom en
bred medborgardialog och ett antal samrådsaktiviteter som till exempel
allmänna möten på olika platser i kommunen, bemannade utställningar under
Skördefest och miljödagar samt i Enter galleria.

Utifrån inkomna yttranden och synpunkter från samrådet har planfiirslaget
bearbetats och utställning har genomfürts under perioden 23 februari till 30
april2017. Under utställningstiden har remissinstanser och allmänhet haft
möjlighet att lämna synpunkter på planftirslaget. Information om utställning
och planftirslaget har kungjorts i lokaltidningarna och på kommunens
anslagstavla i stadshuset samt via kommunens hemsida och Bodenappen.

fu B; þ,,)
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Utställningsplatser har varit stadshuset, stadsbiblioteket, servicepunkterna i
Harads och Gunnarsbyn, skolan i Unbyn samt Bodens business Park. Efter
genomfü rd utställning har planfürslaget bearbetats och antagandehandlingen
har fürdigställts. Yttrandena med kommunens kommentar finns redovisade i
utlåtande efter utställning.

Uppföljning och aktualisering

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan
och den ska aktualitetsftirklaras varje mandatperiod, eller minst vart fiärde
år. I Översiktplan 2025 har en uppftiljningsmodell utarbetas som innebär att
översiktsplanens övergripande utvecklingsstrategi ftilj s upp årligen.
Uppföljning ligger vidare till grund ftir aktualitetsprövningen som kommer
att ske under varje mandatperiod. I uppftiljningsmodellen ingår
Vindbruksplanen.

S amhäl I sbyggnacl skontoret fü re slår i tj änste skrivel se 20 I 7 -0 5 - | 6 att
kommunfullmäktige antar Vindbruksplan, tematiskt tillägg till Översiktsplan
2025 Bodens kommun.

Beredningens ft)rslag:

Kommunfullmåiktige antar Vindbruksplan, tematiskt tillägg till
Översiktsp lan 2025 Bodens kommun.

Arbetsutskottet lämnade ärendet utan yttrande 2017-05-29 ç 77

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomförande
Kommunstyrel sen/samhäll sbyg gnadskontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s76 Antagande av Landsbygdsutvec.kling i strandnära
lägen (LlS), tematiskt tillägg till Oversiktsplan 2025
Bodens kommun
KS 20161292, Au $ 78, Ks $ 110

Beslut
Kommunfullmäktige antar Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS),
tematiskt tillägg till Översiktsplan2}25 Bodens kommun.

Beskrivning av ärendet
Förslag till landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), tematiskt tillägg
till Översiktsplan 2025 Bodens kommun (LIS-plan) har upprättats.
Översiktsplanen är kommunens långsiktiga verktyg som visar
viljeinriktningen für mark- och vattenanvändningen. Översiktsplanen är
vägledande ftir detaljplanering och beslut i enskilda ärenden om byggande
och annan användning av mark och vattenområden. Den används som
bedömningsunderlag av såväl kommunen som myndigheter och domstolar
där sådana beslut ska prövas. Till översiktsplanen kan tematiska tillägg
upprättas som behandlar ett specifikt ämnesområde.

Planens innehåll

Tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) redovisar
kommunens viljeinriktning avseende nyttjandet av strandnära områden på
landsbygden. Planen syftar till att ge långsiktiga positiva effekter på
sysselsättning och bidra till bevarande och utveckling av service på
landsbygden.

Genomförd process

Bodens kommun har i enlighet med plan- och bygglagen upprättat
landsbygdsutveckling i strandnära lägen tematiskt tillägg till översiktsplan
2025. Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-05 $ 161 att arbetet som
påbörjades med LlS-planen 2009 ska fortskrida. Ny samrådshandling har
arbetats fram och samråcl för ftirslag till LIS-plan har genomförts under
perioden 1 juni till 31 augusti 2016.Information om samrådet har kungjorts i
lokaltidningama samt via kommunens hemsida och Bodenappen. Utskick
har även gjorts till bland annat byaföreningar. Samrådet har skett genom en
bred medborgardialog och ett antal samrådsaktiviteter som till exempel
allmänna möten på olika platser i kommunen, bemannade utställningar under
Skördefest och miljödagar samt i Enter galleria.

Utifran inkomna yttranden och synpunkter från samrådet har planftirslaget
bearbetats och utställning har genomftirts under perioden 23 februari till 30
april2017. Under utställningstiden har remissinstanser och allmänhet haft
möjlighet att lämna synpunkter på planñrslaget. Information om utställning
och planftirslaget har kungjorts i lokaltidningarna och på kommunens

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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anslagstavla i stadshuset samt via kommunens hemsida och Bodenappen.
Utställningsplatser har varit stadshuset, stadsbiblioteket, servicepunkterna i
Harads och Gunnarsbyn, skolan i Unbyn samt Bodens business Park. Efter
genomftird utställning har planftirslaget bearbetats och antagandehandlingen
har ftirdigställts. Yttrandena med kommunens kommentar finns redovisade i
utlåtande efter utställning.

Uppföljning och aktualisering

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan
och den ska aktualitetsftirklaras varje mandatperiod, eller minst vart fiåirde
år. I Översiktplan 2025har en uppftiljningsmodell utarbetas som innebär att
översiktsplanens övergripande utvecklingsstrategi ftilj s upp årligen.
Uppftiljningen ligger vidare till grund ftr aktualitetsprövningen som kommer
att ske under varje mandatperiod. I uppftiljningsmodellen ingår LlS-planen.

S amhällsbyggnadskontoret ftireslår i tj änsteskrivel se 20 | 7 -0 5 - I 6 att
kommunfullmfütige antar landsbygdsutveckling i strandnÈira lägen (LIS),
tematiskt tillägg till Översiktsplan 2025 Bodens kommun.

Beredningens ftirslag:

Kommunfullmäktige antar Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS),
tematiskt tillägg till Översiktsplan2}25 Bodens kommun.

Arbetsutskottet lämnade ärendet utan yttrande 2017-05-29 $ 78.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomförande
Kommunstyrel sen/samhällsbyggnadskontoret

t
Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s77 Overenskommelse mellan Region Norrbotten och
Norrbottens Kommuner om ansvarsfördelning kring
barn och ungdomar vid misstanke om neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning
KS 20171297, Au $ 79, Ks $ 111

Beslut
l. Kommunfullmäktige antar överenskommelsen om ansvarsftirdelning

kring barn och ungdomar vid misstanke om neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning, NPF.

2. Överenskommelsen gäller från och med2017-06-01.

Beskrivning av ärendet
Norrbottens kommuners styrelse rekommenderar sina medlemskommuner att
anta överenskommelsen NPF. Bakgrunden till överenskommelsen att det
sedan tidigare saknats en tydlig ansvarsfÌirdelning mellan organisationerna
ifråga om utredningar av barn med symptom liknande neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Överenskommelsen tydliggör ansvarsfürdelningen
ifråga om att upptäcka svårigheter hos ett bam, att ge anpassning och stöd,
att utreda och eventuellt diagnostisera svarigheterna samt ge behandling.

Utbildningsnämnden füreslår 2017-05-24 $ 36:

l. Kommunfullmäktige antar överenskommelsen om ansvarsfürdelning
kring barn och ungdomar vid misstanke om neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning, NPF.

2. Överenskommelsen gäller från och med2017-06-01.

Utbildningsnämndens protokoll justerades 20 17 -06-07. Arbetsutskottet
lämnade ärendet utan yttrande20lT-05-29 5 79.

Komm u nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens fürslag överensstålmmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomfärande
Utbildningsnämnden
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s78 överenskommelse mellan Region Norrbotten och
Norrbottens Kommuner om ansvarsfördelning vid
vaccinationer inom det nationella
vaccinationsprog rammet för barn
K520171298, Au $ 80, Ks $ 112

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar överenskommelsen om ansvarsftirdelning vid

vaccination inom det nationella vaccinationsprogrammet für barn.

2. Överenskommelsen gäller från och med20l7-06-01.

Beskrivning av ärendet
Norrbottens kommuners styrelse rekommenderar sina medlemskommuner att
anta överenskommelsen Vaccinationer.

Överenskommelsen gäller ft)r barn från ftidelse, barn/elever i ftirskoleklass,
grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasiesåirskola, sameskola
och specialskola, till bamet fyller l8 år. Alla barn i Sverige har rätt till
vaccination enligt nationella vaccinationsprogrammet. Elevhälsan ansvarar
ftir vaccinationer, inklusive uppvaccinering vid behov, från årskurs I tills
barnet fyller l8 år.

Utbildningsnämnden ftireslår 2017-05-24 $ 37:

1. Kommunfullmäktige antar överenskommelsen om ansvarsftirdelning vid
vaccination inom det nationella vaccinationsprogrammet ftir bam.

2. Överenskommelsen gäller från och med2017-06-01.

Utbildningsnämndens protokoll justeras 2017 -06-07. Arbetsutskottet
lämnade ärendet utan yttrande20lT-05-29 $ 80.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomfiirande
Utbildningsnämnden
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KS 20161117, Ks $ I l3

Beslut
1. Kommunfullmdktige ändrar taxan ftir markupplåtelse ftir uteserveringar

till:

- 450 kr/säsong (maj - 30 september) ñr uteservering upp till 40 m2.

- 750 kr/säsong (1 maj - 30 september) ftir uteserveringar över 40 m2.

- 1500 kr/säsong (l maj - 30 september) ñr uteservering över 80 m2.

2. Taxan indexregleras, i likhet med övriga taxor ftir nyttjande av offentlig
plats, den I januari varje år efter SCB:s konsumentprisindex (november
året innan), samt justeras till jämnt antal kronor. Basmånad j anuari 2017 ,

Taxan gäller retroaktivt fran och med den I maj 2017.

3. Tekniska ftirvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med
samhällsbyggnadskontoret ta fram särskilda riktlinj er ft)r uteserveringar.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen skriver 2017-05-29 att de fått i uppdrag av
kommunledningen att se över taxan für uteserveringar.

Nuvarande taxa grundar sig på ett fast pris/m2, vilket indexregleras årligen.
För 2017 är taxan 33lrrlm2. Förslaget avser en taxa baserad på enbart en
handläggningsavgift. Syftet åir att stimulera till fler uteserveringar och ett
attraktivt centrum.

Enligt ordningslagen krävs det tillstånd ftir att använda offentlig plats inom
detaljplanelagt område. Offentlig plats är enligt Ordningslagen 1 kap 2$
exempelvis allmänna vägar, gator, parker och andra platser i detaljplanen
som redovisas som allmän plats och har upplåtits för sitt ändamåI.
Aven andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande
används tör allmän tratik är att betrakta som allmän plats. Hn otl'entlig plats
kan således också vara en galleria under dess öppettider. Den offentliga
platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som
offentlig plats.

För att fä använda offentlig plats till något annat än det den åir tänkt till krävs
ett tillstand av Polisen. Tillstand krävs für exempelvis byggställning pä gata,
uteservering, trottoarpratare och varuställ, cirkus, konsert eller liknande.
Ansökan om markupplåtelse görs hos Polisen. Markupplåtelse på offentlig
plats åir ett avsteg fran allmåinhetens nyttjanderätt till den offentliga platsen
och därav är marknyttjandet tillståndspliktigt. Markens ft)rvaltare
(kommunen) ges tillfÌille attyttra sig över ansökningarna.

Signatur
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Kommunen har, enligt Lag(1957:259) om rätt für kommuner atttaut avgift
ftir vissa upplåtelser av offentlig plats mm, ratt att ta ut en avgift ftir
uthymingen av offentlig plats som står under kommunens ftirvaltning. Enligt
1$ i denna lag skall grunder ftir beräkning av avgiften beslutas av
kommunfullmäktige.

Storleken på de uteserveringar som ansökt och beviljats tillstand under det
senaste året har varierat frå.rl' 12 m2 upp till 100 m2. Upplåtelsetiden har
också varierat, men har som längst gällt från den I maj till den 30 september.
De belopp som näringsidkarna betalat ftir uteserveringarna har varierat
mellan 1 500 kr upp till 16 000 kr. Med anledning av att uteserveringamaar
av skiftande karaktär och nyttjas under olika lång tid ftjreslås tre olika nivåer
ftir handläggningsavgiften. Under 20l6hade Tekniska ftirvaltningen en
intäkt pä37 000 kr ftir markupplåtelse kopplat till uteserveringarna.
Motsvarande intäkt for 2017 ligger på ca 50 000 kr.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensstämmer med tekniska
ft)rvaltningens ftirslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmfütiges
beslut.

Yrkande och beslutsgång
Inge Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens ft)rslag.

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För genomfärande
Kommunstyrelsen/tekniska utskottet

natuf
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s80 Strateg is k pla n 201 8-2020 i n kl us ive s kattesats
K520171260, Ks $ 114

Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer budgetberedningens ftirslag till strategisk

plan ffir 2018-2020 enligt $$ 3-25.

2. Ks-kommunledningsftirvaltningen har sedan tidigare i uppdrag att ta
fram fürslag till rutiner för hållbarhetsanalyser. Uppdraget ftirtydligas till
att även omfatta rutiner för hur nämndemas beslut kan
"landsbygdssäkras" i enlighet med jordbruksverkets "guide ftr
landsbygdssifüring".

Senaste datum für redovisning av uppdraget ftirlängs till mars 2018.

3. Kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning ffir i uppdr ag att initiera
en dialog med relevanta aktörer i syfte att möjliggöra fürbättrad
finansiering av ftiretagande och bostadsbyggande på landsbygden.

Uppdraget ska redovisas senast maj 2018.

4. Ks- kommunledningsfürvaltningens personalkontor får i uppdrag att
utreda ett inftirande av rätten till heltid ftir alla och avskaffande av delade
turer. Ett ftirslag på inftirandeplan i kommunens verksamheter med
prioritering på vårdgrupperna ska tas fram. En kartläggning av nuläget i
Bodens kommun ska göras utifrån varje ftirvaltnings
sysselsättningsnivåer och bemanningsbehov. Förslag på definition av
begreppet "heltid" ska ges.

Med utgångspunkt av kartläggningen ska det tas fram vilka troliga
konsekvenser och effekter ett inft)rande av rätten till heltid och
avskaffande av delade turer skulle ha i form av exempelvis kostnader,
besparingar, j ämställdhet, arbetsmiljö, organisationsfrirändringar,
bemanningsplanering och schemaläggning.

Utredningen ska presenteras senast maj 2018.

5. Ks-kommunledningsfiirvaltningen ges i uppdr ag aft utreda möj ligheten
für Boden Event AB att utftira kommunens samtliga publika och interna
event.

6. Ks-kommunledningsftirvaltningen ges i uppdrag att utvärdera
näringslivsorganisationen inftir översyn av den politiska organisationen
2019-2022.

7. Att kommunfullmäktiges sammanträden ska sändas via webb-tv på
kommunens hemsida.

8. Att arbetet med minst ett av projekten ur den så kallade Centrumvisionen
påbörjas.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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9. Ks-kommunledningsftirvaltningen ges i uppdragatt under 2018 ta fram
ett heltäckande program für kommunens 100-års jubileum 2019.

10. Revisoremas budget ftir 2018-2019ligger ofürändrad till strategiska
planen 2017-2019.För 2020 räknas budgeten 2019 upp med2.5 %till
2 327 000 kronor.

Reservationer
Olle Lindström (M), Johan Sellin (M), Rigmor Åström (M), Göran Höglund
(M), Knut Larsson (M), Eberth Gustafson (M), Egon Palo (M), Bo Hultin
(M), Per-Ulf Sandström (M), Åke Carlsson (M), Helena Nordvall (M),
Henrik Wikström (M), Göran Ahlman (M) reserverar sig mot punkt 1 till
ftirmån fcir egna ändringsyrkanden. Ovanstående och Bosse Strömbäck (V),
Inger Vestman Arvesen (V), Rasmus Joneland (V), Bo Englund (V), Eva
Larsson (C), Christer Fjellström (SD), Göran,A.ström (SD), Sven-Göran
Fellermark (SD), Bernt Drugge (SD), Susanne Ström (SD) och Arne
Gustafsson (SD) reserverar sig till ftrmån für respektive eget partis
tilläggsyrkanden.

Beskrivning av ärendet
Den strategiska planen innehåller fullmäktiges styrning av nämnderna och
bolagen/stiftelsen samt resurstilldelning till nämnderna. Strategisk plan
2018-2020 utgår från planen 2017-2019 med vissa justeringar och innehåller
nedanstående delar:

o Planeringsförutsättningar

o Kommunövergripande styrkort med

- Visionen

- En kort beskrivning av styrande planer och program

- Kommungemensammautvecklingsområden

- Målindikatorer som mäter måluppfyllelsen för kommunen som helhet

o Ndmndemas verksamhetsniila styrkort med

- Egna beskrivningar av utvecklingsområdena och de målindikatorer
som mäter nämndens måluppfyllelse

- Uppdragen från fullmfütige

o Gemensammaservicefürklaringar

. Ägardirektiv till bolagen och inriktning till stiftelsen

o Ekonomisk översikt

o Budget ftir 2018-2020

- Resultat-, kassaflödes- och balansbudget med noter

/ Expedierat
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- Ekonomisk ram per nämnd ftir drift respektive investering samt de
justeringar som görs av driftramama

. Uppfttljningsplan20lS

Med utgångspunkt från den strategiska planen ska nämnderna och
bolagen/stiftelsen ta fram sina verksamhetsplaner. Dessa är en
återrapportering till fullmäktige av hur man planerar att uppnå uppdraget
från den strategiska planen.

Uppfloljning av den strategiska planen och verksamhetsplanerna sker löpande
under året i månads- och delårsrapporter samt vid årets slut i
årsredovisningen.

Kommunstyrelsens frirslag till beslut överensstämmer med
budgetberedningens förslag till strategisk plan för 2018-2020 enligt $$ 3-25.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer budgetberedningens ftirslag till strategisk
plan flor 2018-2020 enligt S$ 3-25.

Yrkanden
Inge Andersson (S) lämnar tilläggsyrkande om ¡4terligare tre nya uppdrag
från majoriteten:

o Ks-kommunledningsftirvaltningen har sedan tidigare i uppdrag att ta
fram förslag till rutiner ftir hållbarhetsanalyser. Uppdraget ftirtydligas till
att även omfatta rutiner för hur nÈimndernas beslut kan
"landsbygdssäkras" i enlighet med jordbruksverkets "guide ftir
landsbygdssäkring".

Senaste datum ftir redovisning av uppdraget ftirlängs till mars 2018.

o Kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning får i uppdrag att initiera
en dialog med relevanta aktörer i syfte att möjliggöra förbättrad
finansiering av füretagande och bostadsbyggande på landsbygden.

Uppdraget ska redovisas senast maj 2018.

o Ks- kommunledningsfürvaltningens personalkontor Ër i uppdrag att
utreda ett införande av rätten till heltid ftir alla och avskaffande av delade
turer. Ett ftirslag på inftirandeplan i kommunens verksamheter med
prioritering på vårdgrupperna ska tas fram. En kartläggning av nuläget i
Bodens kommun ska göras utifrån varje ftirvaltnings
sysselsättningsnivåer och bemanningsbehov. Förslag på definition av
begreppet "heltid" ska ges.

Med utgångspunkt av kartläggningen ska det tas fram vilka troliga
konsekvenser och effekter ett inftirande av rätten till heltid och
avskaffande av delade turer skulle ha i form av exempelvis kostnader,

w
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besparingar, j ämställdhet, arbetsmiljö, organisationsftiråindringar,
bemanningsplanering och schemaläggning.

Utredningen ska presenteras senast maj 2018.

Inge Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag med de egna
tilläggsyrkandena.

Olle Lindström (M) yrkar att ftiljande uppdrag läggs till budgetberedningens
ftirslag enligt 2017 -05-30:

6$ Uppdrag till nämnder/styrelser

o Socialnåimnden ges i uppdrag att arbeta fram en utvecklad
värdighetsgaranti som sfüerställer att de äldre ska kunna välja när och
hur och vilket stöd/hjälp de har rätt till. De äldre ska ges delaktighet och
infl¡ande över beslutsprocessen. Uppdraget skall redovisas senast den
30juni 2018.

o Fastighetsnämnden ges i uppdrag att utreda möjlighetema att
effektivisera nyttj andet av Bj örknäsgymnasiets lokaler. Uppdraget skall
redovisas senast den 30juni 2018.

o Kommunledningsftirvaltningen och utbildningsnämnden ges i uppdrag
att utreda konsekvensema av att upphandla kostverksamheten. Uppdraget
skall redovisas under 201 8.

o Ks-kommunledningsftirvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten
ftir Boden Event AB att utföra kommunens samtliga publika och interna
event.

o Ks-kommunledningsftirvaltningen ges i uppdrag att utreda och ge ftirslag
till en ny sammanhållen kommunal näringslivsorganisation.

o Ks-kommunledningsftirvaltningen tillsammans med utbildningsnämnden
ges i uppdrag att utreda möjlighetema aft intressera externa füretag att
investera och bedriva ftirskolor i Boden. Uppdraget skall redovisas under
2018.

o Ks-kommunledningsftirvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna
att få till stånd en etablering av en bildemonteringsanläggning i Boden.

r Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att utreda en

aktivitetspark für ungdomar i centrala Boden. Kvarnåingen skulle kunna
erbjuda ytterligare en volleybollplan, en frisbeebana och ett utomhusgym
med lockande aktiviteter.

o Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden ges i uppdrag att utreda och
ft)reslå byggande av en inomhushall i anslutning till Boden Arena.
Hallen skall samnyttjas av idrottsftireningarna men också vara en tillgang
ftir mässor av skilda slag. Uppdraget skall redovisas i december 2018.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Lindström (M) yrkar även avslag på förslaget om att uppdraget att ta fram en
Trafik-och parkeringsstrategi skall utgå. Enligt hans mening är det
brådskande att forbättra trafiksituationen i centrum, både ur
tillgänglighetssynpunkt och nuvarande trafikmilj ö.

13 $ Kstekniska fürvaltningens driftram

o Tekniska ftirvaltningens driftram tillftrs 500,000 kr ftr subventionerade
busskort till pensionarer,65 år och äldre, i likhet med det ftir ungdomar.

17 $ Socialnämndens driftram.

o Socialnämnden tillftirs 6 miljoner kronor årligen som skall öronmärkas
für att återupprätta de äldres värdighet ftjr de som är i behov av
hemtjänst. Med de tillftirda medlen samt tidigare överskott kan
arbetsmiljön ftir hemtjänstpersonalen ftirbättras och de äldre får en
värdigare och kvalitativt bättre insats.

19 $ Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens driftram

o Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden tillftirs 400,000 kr per år i
verksamhetsstöd till pensionärsorganisationerna ftir deras insatser für att
bryta ensamhet och isolering for många äldre.

24-25 $ Investeringsramar och upplåning.

o Totala investeringar under planperioden 201 8-2020 är budgeterade till
995 miljoner kronor, darav nyinvesteringar på 380 milj. kr. På grund av
att kommunens ekonomiska resultat inte medger en högre
självfinansieringsgrad ân20-25 o/o är investeringsnivån ftr hög.
Det innebär en stor upplåning varje ar och den totala skuldsättningen
skulle uppgå till 875 milj. kr. är 2020. På grund av att reinvesteringarna
och nyinvesteringarna uppgår till sammanlagt 686 milj. kr. bör en årlig
kontrollstation inrättas.

Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen genomför en årlig finansanalys
ftir att ompröva füreslagna investeringar under planperioden.

Lindström (M) yrkar även aft ks-kommunleclningsftirvaltningen ges i
uppdrag att under 2018 ta fram ett heltäckande program ftir kommunens
100-års jubileum 2019.

Slutligen yrkar Lindström (M) bifall till Inge Anderssons (S)
tilläggsyrkanden och de egna tilläggsyrkandena.

Bemt Drugge (SD) yrkar att:

o Bodens kommun ska halvera partistöden.

o Drogsamordnare ska anställas under 2018.

o Tillagningskök ska finnas ftir alla äldreboenden. Boende ska få vara
delaktiva i matlagningen.

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat
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o Anställd personal i Bodens kommun ska få rätt till sammanhållen
arbetstid. Avskaffa delade turer.

o Kommunen ska tillsätta en arbetsgrupp ftir utredning av hur vi kan få till
en attraktiv arbetsplats ftir legitimerad personal, ftir att om möjligt slippa
inhyrd personal.

o Seniorer 65 år och äldre ska få åka gratis i kollektir,trafiken inom
kommunen.

Drugge (SD) yrkar även bifall till Inge Anderssons (S) tilläggsyrkanden.

Bosse Strömbäck (V) yrkar:

På socialnåimndens område

o Att heltid ska vara en rättighet.

o Att i projektform prova sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på ett
äldreboende, en hemtjänstgrupp samt ett gruppboende. Projektet ska
fortgå under tre år für att utvärderas årligen.

o Att delade turer avskaffas fran och med 2018-09-01.

På tekniska utskottets ansvarsområde

o Att upprätta en lokal flaggdag den 8 mars med anledning av
internationella kvinnodagen.

o Att upprätta en graffitivägg i samråd med ungdomskulturen.

o Att inflora avgiftsfri kollektivtrafik ftir alla.

o Att tekniska utskottet upphör som utskott für att istället ligga under
Kommunstyrelsens arbetsutskott, likt ftire detta personalutskottet.

Strömbäck (V) yrkar vidare

o Att kommunfullmäktiges sammanträden ska såindas via webb-tv på
kommunens hemsida.

o Att arbetet med minst ett av projekten ur den så kallade Centrumvisionen
påbörjas.

o Att Bodens kommun tar fram en plan für att kraftigt minska användandet
av externa konsulter, inte minst när det gäller rekr¡ering.

o Att återinftira spontan frågestund under kommunfullmÊiktiges
sammanträden.

o Att Bodens kommun ansvarar ftir underhåIl av lokaler genom att anställa
egen personal.

o Att inftira ett kommunalt jämställdhetsråd.

Utdragsbesty¡kande / Expedierat
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o Att Bodens kommun genomftir en HBTQ-certifiering av kommunens
verksamheter.

Kenneth Backgård (NS), CatarinaAsk (MP) och Anders Pettersson (KD)
yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag med Inge Anderssons (S)
tilläggsyrkanden.

Eva Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag med Inge
Anderssons (S) tilläggsyrkanden och Olle Lindströms (M) tilläggsyrkanden.

Inge Andersson (S) yrkar avslag på samtliga yrkanden utom Olle Lindströms
(M) yrkande om att ks-kommunledningsftirvaltningen ges i uppdragaÍt
utreda möjligheten ftir Boden Event AB att utfüra kommunens samtliga
publika och interna event som han yrkar bifall till. Han kommenterar
Lindströms (M) yrkande om att ks-kommunledningsftirvaltningen ges i
uppdrag att utreda och ge ft)rslag till en ny sammanhållen kommunal
näringslivsorganisation och lämnar istället tilläggsyrkandet att ks-
kommunledningsftirvaltningen ges i uppdr ag at| utvåirdera
nåiringslivsorganisationen inlor översyn av den politiska organisationen
2019-2022. Andersson (S) yrkar bifall till Bosse Strömbäcks (V) yrkanden
om att kommunfullmäktiges sammanträden ska sändas via webb-tv på
kommunens hemsida och att arbetet med minst ett av projekten ur den så

kallade Centrumvisionen påbörjas. Andersson (S) yrkar bifall till Olle
Lindströms (M) yrkande om att ks-kommunledningsftirvaltningen ges i
uppdrag att under 2018 ta fram ett heltackande program ftir kommunens
100-ars jubileum 2019.

Gösta Eriksson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens fürslag med Inge
Anderssons (S) tilläggsyrkanden.

Béatrice Öman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag med Inge
Anderssons (S) tilläggsyrkanden. Öman (S) yrkar avslag på Olle Lindströms
(M) yrkande om att socialnämnden ges i uppdrag att arbeta fram en
utvecklad värdighetsgaranti. Hon yrkar även avslag på Lindströms (M)
yrkande om att socialnämnden tillftirs 6 miljoner kronor årligen som ska
öronmärkas für att återupprätta de äldres värdighet. Hon yrkar bifall till
Bosse Strömbäcks (S) yrkanden om att kommunfullmäktiges sammanträden
ska sändas via webb-tv på kommunens hemsida och att arbetet med minst ett
av projekten ur den så kallade Centrumvisionen påbörjas. och avslag till
Strömbäcks (V) yrkande om att inftira ett kommunalt jämställdhetsråd.

Egon Palo (M) yrkar bifall till Olle Lindströms (M) tilläggsyrkanden.

Bosse Strömbäck (V) yrkar bifall till Olle Lindströms (M) yrkanden om att
fastighetsnåimnden ges i uppdrag att utreda möjligheten att effektivisera
nyttjandet av Björknäsgymnasiets lokaler. Till att kultur-, fritids- och
utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda en aktivitetspark ftir ungdomar i
centrala Boden och till att kommunstyrelsen genomftir en arlig finansanalys
ftir att ompröva füreslagna investeringar under planperioden. Han yrkar

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat
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avslag till att kommunledningsfürvaltningen och utbildningsnämnden ges i
uppdrag att utreda konsekvenserna av att upphandla kostverksamheten.

Kommunfullmäktiges presidium ftireslår att revisorernas budget ftir 2018-
2019 ligger oftirändrad till strategiska planen 2017 -2019. För 2020 ftireslås
att budgeten2019 råiknas upp med 2.5 % till2 327 000 kronor.

Beslutsgång
Ordftiranden prövar ftirst ändringsyrkandena mot kommunstyrelsens ftirslag.
Det finns fyra ändringsyrkanden:

. Ändringsyrkande av kommunstyrelsens ftirslag att trafik- och
parkeringsstrategin ska utgå.

. Ändringsyrkande gällande tekniska ftirvaltningens driftram.

. Ändringsyrkande gällande socialnämndensdriftram.

. Ändringsyrkande gällande kultur-, fritids- och ungdomsnämndens
driftram.

Övriga yrkanden är tilläggsyrkanden. Ordftiranden finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens ftirslag. Moderaterna
reserverar sig till ftjrmån für egna ändringsyrkanden.

Därefter frägar ordftiranden om fullmäktige bifaller eller avslår
tilläggsyrkandena i tur och ordning. Ordftiranden finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla Inge Anderssons (S) yrkanden om tre
nya uppdrag från majoriteten, Olle Lindströms (M) yrkande om att ks-
kommunledningsftirvaltningen ges i uppdr ag atf utreda möj ligheten ftir
Boden Event AB att utfüra kommunens samtliga publika och interna event,
Inge Anderssons yrkande att ks-kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag
att utvärdera näringslivsorganisationen infür översyn av den politiska
organisationen2019-2022, Bosse Strömbäcks (V) yrkanden om att
kommunfullmäktiges sammanträden ska sändas via webb-tv på kommunens
hemsida och att arbetet med minst ett av projekten ur den så kallade
Centrumvisionen påbörjas. Fullmäktige bifaller också Olle Lindströms (M)
yrkande om att ks-kommunledningsförvaltningen ges i uppdragatt under
2018 ta fram ett heltäckande program för kommunens 100-års jubileum
2019.

Ordftiranden finner även att kommunfullmäktige bifaller presidiets yrkande
om revisorernas budget.

Moderaterna, S veri gedemokraterna, Våinsterpartiet och Centerpartiet
reserverar sig till ftirman ft)r respektive eget partis tilläggsyrkanden.

För genomfürande/kännedom
Samtliga nåimnder, bolag och stiftelsen

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s81 Detaljplan för del av fastigheten BODEN 56:36, inom
Björknäsområdet
KS 20161433, Ks $ 115

Beslut
Kommunfu llmäktige antar detaljplanen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat detaljplan som syftar till att
möjliggöra nya byggrätter i upp till fyra våningar för vård- och
omsorgsboende, trygghetsboende, bostäder, centrumåindamål och ftirskola.

Kommunstyrelsen har genom sin delegation 2016-07-12 beslutat att ge

samhällsbyggnadskontoret i uppdragatt upprätta en detaljplan ftir del av
fastigheten BODEN 56:3 6, inom Bj örknäsområdet.

Samhällsbyggnadskontoret har i enlighet med plan- och bygglagens regler
ftir utökat planftirfarande, upprättat, samrått samt ställt ut detaljplanen med
tillhörande handlingar ft)r granskning.

Under samrådstiden hölls det ett samrådsmöte 2017-03-01 i Stadshuset,
Kommunstyrelsesalen då det informerades om det aktuella planft)rslaget och
gavs tillftille att ställa frågor.

Under tiden ftir samrådsutställning, 2017-02-20 till och med20l7-03-13
inkom skrivelser från Trahkverket, Skanova, Luftfartsverket, Boden
Camping &.bad, Lantmäteriet, närboende i kvarteret Nejlikan, Länsstyrelsen
och tekniska ftirvaltningen.

Alla synpunkter inkomna under samrådsskedet har kommunen inte kunnat
tillgodose fullt ut.

Under tiden ftir granskningsutställning 1,2017-05-02 till och med 2017-05-
23 inkom skrivelser från Trafi kverket, Fortifi kationsverket, Lantmäteriet,
Försvarsmakten, Boden Camping & Bad, Länsstyrelsen, tekniska
ftirvultningen sarnt kul[ur-, fritids-, uch urrgdomsnämnden.

Reviderad detaljplan ställdes ut für ytterligare granskning då planftirslaget
ändrats väsentligt.

Under tiden ftir granskning 2,2017-05-26 till och med 2017-06-09 inkom
skrivelser från privatperson boende på Brogatan, Försvarsmakten,
Trafikverket och Länsstyrelsen.

Infür antagande kvarstår inkomna synpunkter som inte har blivit
tillgodosedda:

o Kommunen ffirordar en kombination av markanvändningarna som åir

lämpligare åin att redovisa dessa var für sig enligt Lantmäteriets

þW /M
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synpunkt. Då kommunen avser att exploatera området i egen regi har
detta påverkat plangenomftirandefrågorna.

o Kommunen har inte tillgodosett Boden Camping & Bads synpunkt att
minska området med 10 000 m2 och skapa en buffertzon mellan
områdena. Inte heller anser kommunen att det är låimpligt att flylta till
alternativa centrumn¿ira områden som ftireslagits.

¡ Kommunen har inte tillgodosett ftirlaget att flytta snöupplaget.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensstämmer med
samhällsbyggnadskontorets ftirslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomfürande
Kommunstyrelsen/samhällsbyggnadskontoret

-)

/ Expedierat
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s82 Detaljplan för fastigheten BODEN 53:6, Björkdungens
förskola och del av BODEN 53:5
KS 20161664, Ks $ I 16

Beslut
Kommunfullmäkti ge antar detalj planen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat detaljplan som syftar till att
möjliggöra en utökning av fürskolan Björkdungens fastighet samt för att ge

frirutsättningar att iordningsställa en odlingspark norr om förskolans
fastighet.

Kommunstyrelsen har genom sin delegation 2016-11-07 gett
samhällsbyggnadskontoret i uppdragatt upprätta en detaljplan ftir fastigheten
BODEN 53:6, Björkdungens ftjrskola och del av BODEN 53:5.

Samhällsbyggnadskontoret har i enlighet med plan- och bygglagens regler
ftir utökat fürfarande, upprättat, samrått samt ställt ut detaljplanen med
tillhörande handlingar ftir granskning.

Under tiden ft)r samråd, 2017-02-20 till och med20l7-03-13, inkom
skrivelser på detaljplanen av:

o Trafikverket

o Skanova

o Bodens Energi Nät AB

o Försvarsmakten

o Länsstyrelsen

o Lantmäteriet

o Kommuncns Tckniska förvaltning

o Privatperson, boende på Soldatgatan.

Bodens Energi AB inkom med synpunkter om att deras ledningar utsätts och
mäts in inftir framtida exploateringar samt att ledningarna forblir tillgängliga
för Bodens Energi ftr drift och underhållsåtgärder. Kommunen har noterat
denna synpunkt och på plankartan har dessa ledningar ft)rlagts med u-
område.

Försvarsmakten framftirde synpunkter om komplettering av högsta totalhöjd
inom planområdet. Med anledning av denna synpunkt kom kommunen att
reglera en högsta byggnadshöjd på 6 meter.

/ Expedierat
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Lantmäteriet inkom med synpunkter att delar av planen behövde ft)rbättras.
Grundkartan reviderades enligt Lantmäteriets synpunkter, samt tillades
punktprickad mark.

Tekniska ftirvaltningen framftjrde synpunkter angående deras utformning av
ledningar ftir vatten och avlopp (VA) samt att kommunen bör reglera den
befintliga gång- och cykelbanan som ansluter Sergeantgatan och
Kyrkogårdsgatan. Till granskningsskedet tillades ett område ftir gång- och
cykelväg nolr om füreslaget skolområde.

Skrivelsen som inkom från privatperson, boende på Soldatgatan, handlade
bland annat om iansprfütagandet av del av fotbollsplanen i söder samt var
bilarna ska parkera. Kommunens kommentar hänvisar till att fotbollsplanen
kan behöva fl¡tas några meter söderut och att i dagsläget finns det inga
planer om att fotbollsplanerna ska ftirsvinna från området då de används
frekvent. Möjlighetema att parkera finns l2ings Sergeantgatan och
Kyrkogårdsgatan.

Kommunen besvarade och tillgodosåg de flesta inkomna synpunktema till
granskningsskedet. Reviderad detaljplan ställdes därefter ut für granskning i
enlighet med beslut från kommunstyrelsens ordftirande.

Under tiden ftir granskning,20lT-05-02 till och med20l7-05-23, inkom
skrivelser på detaljplanen av:

o Fortifikationsverket

o Försvarsmakten

o Trafikverket

o Lantmäteriet

o Lärsstyrelsen

o Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

. Tekniska ftirvaltningen, Gata - parkavdelningen, VA- avdelningen

Llnder tiden för granskning hacle Fortifikationsverket, Försvarsmakten och
Trafikverket inget att erinra mot ftirslaget.

Länsstyrelsen har inte sådana invåindningar mot planftirslaget som skulle
kunna leda till att beslutet att anta detaljplanen behöver prövas enligt
bestämmelserna i l l kap. 10 $ Plan- och bygglagen.

Lantmäteriet framfürde synpunkter att utlägga markreservat, u-område, inom
den resterande prickade marken. De framftirde även synpunkter angående
teknisk ftirsörjning och planekonomi. Kommunen har reviderat plankartan
med ¡terligare u-områden samt lagt till information i planbeskrivningen om
den tekniska ftirsörjningen. Kommunen har noterat deras synpunkter
angående planekonomin.

Signatur
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Tekniska fürvaltningen, VA-avdelningen, delade Lantmäteriets synpunkt
angående j ustering/ftirtydligande i avseende u-område inom prickmark.
Plankartan har kompletterats med u-områden.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ställde sig positiva till den nya
detaljplanen men hävdade att en fullstor fotbollsplan kommer att tas i bruk
für andra aktiviteter. Kommunen besvarade denna synpunkt i
granskningsutlåtandet med att "Fotbollsplanens noffa del kommer att tas i
ansprfü men planen kan dock "ftirflyttas" i ftirlängas åt söder ftir att uppnå
en fullstor fotbollsplan med fortsatt matchmöjlighet och spontanidrott".

Inftir antagandet av detaljplanen återstår inga synpunkter som inte har blivit
besvarade eller tillgodosedda under tidigare planskede.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensstämmer med
samhällsbyggnadskontorets fürslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomfürande
Kommunstyrelsen/samhäll sbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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S 83 Nya motioner

Kommunfullm?iktige beslutar att lämna ftiljande motioner till
kommunstyrelsen ftir beredning.

1. Motion från Bosse Strömbäck (V) Arbeta ftir jämlika löner i Boden! (20171397)

) Motion från Torbjöm Lidberg (S) Undersök en fl¡t av det inglasade ångloket
(20171410).

S¡gnatur

)

)
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S 84 Nya medborgarförslag

Anställ skyddsombud till brukarna inom omso r gen (20 17 I 3 67).
Inlämnat av: Patrik Väätti
Beslut: Kommunfullmåiktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Låimna nya kompostpåsar vid tömnin g (20 17 I 398).
Inlämnat av: Berit Nyström
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i åirendet.

För kännedom
Respektive fü rslagsställare

För genomfìirande
Kommunstyrelsen

1

2.

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat
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Budgetberedningen


3. Ärenden överlämnade till budgetberedningen


Beredningens förslag
1. Motion från ungdomsfullmäktige om att anpassa busstidema efter antalet


resande, ks 2016-09-05, $ 130, behandlas under ärendet om driftram für
kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning, d v s under ärende nr l3


2. Motion från ungdomsfullmäktige om busstider, ks 2016-09-05 $ l3l,
behandlas under Èirendet om driftram ftir kommunstyrelsen tekniska ftir-
valtning, d v s under ärende nr 13


3. Anläggnings- och lokalutredning av kultur- och fritidsanläggningar, kf
2016-10-17, $ 108, behandlas under ärendet om investeringsramar ftir
samtliga nämnder och styrelser, d v s under ärende nr 24


4. Antagande av reglemente für Rådet ftir trygghet och hälsa,kf 2017-02-
20 $ 11, behandlas under åirendet om driftram ftir kommunstyrelsens
kommunledningsftirvaltning, d v s under åirende nr 12


5. De synpunkter som lämnats efter samråd med Kommunala pensionärsrå-
det och Kommunala rådet ftir funktionsnedsatta, Ungdomsrådet samt
Bodens landsbygdsråd har beaktats under beredningen av den strategiska
planen och i olika omfattning inarbetats i planen. Exempel kan nåimnas åir


inspel fran Ungdomsrådet kring ungdomars hälsa, där nya satsningar
kommer att göras inom ramen ftir Utbildningsnämndens verksamhet
samt genom uppdrag som pågår via rådet ftir trygghet och hälsa. Flertalet
av synpunkterna och fürslagen kommer även att fångas upp och hanteras
genom de satsningar och uppdrag som pågår sedan tidigare. Som exem-
pel kan nämnas framtagandet av en ny trafik- och parkeringsstrategi,
samt de processer som pågår kring möjligheterna till centrumnära trygg-
hetsboenden och arbetet med fÌjrbättrad tillgåinglighet i fastigheter och
offentliga miljöer. Dessutom pågår ett arbete inom nämnden für kultur,
fritid och unga med att se över möjligheterna och formerna ft)r att inftira
ett verksamhetsstöd till pensionärsorganisationerna.


6. Tekniska utskottets ftirslag om medel ftir att utveckla äventyrsstigen be-
handlas under ärendet om investeringsramar ftir samtliga nämnder och
styrelser, d v s under ãrende nr 24


Side
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3. Ärenden överlämnade till budgetberedningen (forts)


Beskrivning av ärendet


Till budgetberedningen har fÌlljande åirenden överlåimnats for behandling i


den strategiska Planen 2018-2020


1. Motion fran ungdomsfullmäktige om att anpassa busstiderna efter an-


talet resande, ks 2016-09-05, $ 130


2. Motion från ungdomsfullmäktige om busstider, ks 2016-09-05 $ 131


3. Anläggnings- och lokalutredning av kultur- och fritidsanläggningar'


kf2016-10-17, $ 108


4. Antagande av reglemente für Rådet for trygghet och hälsa, kf 2017-


02-20 $1 I


5. Inkomna synpunkter efter samråd med Kommunala pensionärsrådet


och Komm""¡u rådet ftir funktionsnedsatta, ungdomsrådet samt Bo-


dens landsbygdsråd. synpunkter har låimnats av Kommunala pensio-


närsrådet, pi{O, Bodens Landsbygdsråd samt Ungdomsrådet.


6. Tekniska utskottets återrapportering av utredning kring möjligheten


att utveckla äventyrsstigenitrandpromenaden, tu 2017 -05 -05 $ 1 9


4
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4. Kom m u növerg ri pande styrkort


Beredningens förslag
1. Kommunövergripande styrkortet, fastställs enligt ftirslag


Beskrivning av ärendet
Det kommunövergripande styrkortet grundar sig på styrkortet som ingick i
strategisk plan2017-2019 och fastställdes av fullmäktige 2016-06-20, $ 83,
med nedanstående justeringar. Vid nytillkoÍrna indikatorer sätts målnivåer
enbart ftir år 2018.


Ett avsnitt om styrande planer och program har lagts till eftersom strategiska
planen utgör det övergripande samlade styrdokumentet ftir kommunens
verksamheter. I avsnittet finns en kort beskrivning av översiktsplanen, till-
växtprogrammet, klimat- och milj ömålen, likvärdig och j ämställd medbor-
garservice samt övriga reglementen och annan styrning. Det kommunöver-
gripande styrkortet har även fätt några mindre texttillägg och någon målindi-
kator som ståirker kopplingen till ovan nämnda planer och program. Dessut-
om har några av de nya uppdragen utformats utifrån detta.


Under utvecklingsområdet "En trivsam växande småstad" läggs en ny mål-
indikator om minskat koldioxidutsläpp till. Indikatorn om unga som säger
nej till erbjudande om narkotika tas bort eftersom det inte längre mäts på det
sättet.


Under utvecklingsområdet "Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad
verksamhet" läggs en ny indikator till om antal praktikplatser für arbetssö-
kande.


Under utvecklingsområdet "Alla är värdefulla i Boden" Èir indikatorn om
jämställdhetsarbete enligt makEQuality utbytt mot en ny indikator om andel
j ämställdhetsintegrerade verksamheter. Aven alla nämnders/strykort har
kompletterats med den nya indikatorn.
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5. Nämnder/styrelsers styrkort


Beredningens förslag
Nämndernas/styrelsemas styrkort fastställs enligt förslag.


Beskrivning av ärendet
Nåimndernas/styrelsernas styrkort grundar sig på styrkorten som ingick i stra-
tegisk plan20l7-2019 och som fastställdes av fullmäktige 2016-06-20, $ 83,
med nämndernas ftireslagna justeringar. Vid nytillkomna indikatorer sätts
målnivåer ftir år 2018. Nedan anges större justeringar av nämndernas ftirslag.


De nämnder/utskott som gjort flest ändringarna/tillägg i texterna till utveck-
lingsområdena åir tekniska utskottet och utbildningsnämnden. I övrigt har de


flesta endast gjort mindre ändringar/tillägg eller inga alls.


Några av nåimnderna/styrelserna har justerat sina målnivåer ftir 2018.


Följande målindikatorer har lagts till


- Kommuns tyr el s ens kommunl e dningsþrv al tning, andel upplevd kund-
nöjdhet medborgarservice, andel rekrytering som tillsätts med rätt
kompetens, personalomsättning exklusive pensionsavgangar, sjuk-
frånvaro, andel timavlönade årsanställda samt andel tillsvidare helti-
der.


- Kommuns tyr el s ens t elcni s kn förv al tning, nöj d-medborgar-index ftir
gator och vägar, andel lekparker som är besiktade och genomftird
tillsyn, antal iordningställda hållplatser på kommunalavägar, alI-
måinna lekparker med lekvärde under 4, antal odlingslotter samt antal
deltagande i kompetenshöjande nätverk.


- Utbildningsnrimnden, alla indikatorer under Barnvåinliga Boden, antal
UF-ftiretag, andel elever som får mordersmålsundervisning, andel
elever som får studiehandledning, andel pedagogisk personal med le-
gitimation/examen motsvarande behörighetskraven inom de olika
skolformerna, andel elever med behörigheter till olika utbildningar,
andel korttidssjukfranvaro, långtidssjukfrånvaro, snittantal legitime-
rade lärare (extema sökande) som söker varje annonserad forskollä-
rar- och lärarbefattning samt totalt antal medarbetare per rek-
tor/biträdande rektoriftirskolechef är högst.


Socialndmnden, antal deltagande ftiräldrar i ftiräldrautbildning har
fått tillägget "i öppen verksamhet" samt andel arbetsplatser som
genomftlr den arliga skyddsronden med handlingsplan.
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5 Näm nder/styrelsers styrkort


Beskrivning av ärendet (forts)
Kul tur -, fr i t i ds o c h ungdo m s ndmn de n, antal pro gramaktiviteter bibli-
oteket, antal besökande på biblioteket, andel utbildad personal med
fordon i sparsam körning, antal deltagande i sportlovsaktiviteter, an-
tal barn- och ungdomsaktiviteter biblioteket, j ämställt füreningsliv
samt klimatsmart ftireningsliv.


Fas ti ghe ts ndmnden, elftirbrukning respektive { ärrvärmeftirbrukning
i fastigheter samt planerat fastighetsunderhåll.


Alla ncimnder/styrelser, andel jåimställdhetsintegrerade verksamheter.


Följ ande målindikatorer utgar


Kommuns tyr e I s e ns kommunl e dningsJörv altning, alla indikatorer om
medarbetarnas betyg.


Kommuns tyr e I s e ns telcni s ka fÒrv al tning, kolonilotter.


Utbildningsncimnden, alla indikatorer under Bamvåinliga Boden, ele-
ver som har kÈinnedom om skolans likabehandlingsplan, sökande till
vård och omsorgsprogrammet, legitimerade låirare ftir undervisning i
ämnet och årskursen, legitimerade ftirskollärare i ftirskolan, sjukfrån-
varo, andel medarbetare som har möjlighet attta ut friskvårdstimmar
minst tre gånger per månad, medarbetarnas betyg ftir möjlighet till lä-
rande och utveckling, antal underställda per chef.


Alla berörda ndmnder/styrelser,de som hade en indikator om jäm-
ställdhetsarbete enligt makEQuality i enlighet med den i det kom-
munövergripande styrkortet har Ëtt den utbytt mot andel jämställd-
hetsintegrerade verksamheter.


w
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur







Sammanträdesprotokoll
Sammantrådesdatum


201 7-05-30


Sida


8(51)
Bodens kommun


Budgetberedningen


6 Uppdrag till nämnder/styrelser


Beredningens förslag
l. Uppdrag till nämnder/styrelser fastställs enligt ftirslag.


Beskrivning av ärendet
Strategiska planen innehåller de utredningsuppdrag som fullmäktige ger åt
nämnderna/styrelserna.


Följande uppdrag har avrapporterats till kommunfullmåiktige (i två fall till
kommunstyrelsen) sedan strategisk plan 20 17 -20 I 9 fastställdes :


- Avsiktsftrklaring ftirdjupat samarbete, kf september 2016


- Fördjupad översiktsplan, ks februari 2017


- Uppdaterade lokala miljömål,kf febr 2017


- Pröva möjligheten att konkurrensutsätta nytt äldreboende, kf april
20t7


- Plan für personal- och kompetensftirsörjning, rts mars2017


- Genomft)randeplan utfarts- och vägbelysning, kf december 2016


- Samordning av kommunala transporter, ks februari20l7


- Å.tgarder für minskad arbetslöshet, kf september 2016


- Utveckling av gymnasiala yrkesprogram i samarbete med respektive
bransch, kfdec 2016


- Utveckling av idrottsliga representationsanläggningar, kf oktober
20r6


- Utveckling av kulturella stödjepunkter, kf april 2017


Följande utredningsuppdrag fÌireslås utgå i strategisk plan 2018-2020:


Gcnomftira mcdborgardialo g


Uppdraget till kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning ftire-
slås utgå i och med att en medborgardialog inte tir något projekt utan
en pågående process.


Ta fram en trafik- och parkeringsstrategi.
Uppdraget till kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning füre-
slås utgå eftersom frågan är en del i arbetet med fördjupad översikts-
plan.


Redovisning utvärdering av genomftird bokmässa.
Mässan genomfürdes i slutet av november 2016 och en kort utvärde-
ring framgår av kultur-, fritids- och ungdomsnämndens budgetftir-
slag.


/ Expedierat S¡gnatur
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6 Uppdrag till nämnder/styrelser (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
Följande utredningsuppdrag füreslås ftirskjutas i tid eller ändras i strategisk
plan 2018-2020 med anledning av att uppdragen inte åir ftirdigställda och
tidpunkten ftir avrapportering redan har passerats:


Översyn upphandlingsverksamheten, fürlåings från höst 2016 till
20t7


Ta fram rutiner ftjr hållbarhetsanalyser, ft)rlåings från april 2017 till
oktober 2017


Ta fram en folkhälsoplan, ffirlängs från 2016 till december 2017


Utreda sko gsfasti gheterna organisatori ska tillhöri ghet, ftirlängs från
december 2016 till hösten 2017


Utreda olika taxenivåer i lokaltrafiken, ftirlängs från mars 2017 till
höst 2017


Följande utredningsuppdrag füreslås oftirändrade i strategisk plan 2018-2020
enligt nedan


Ta fram modell ftir kvalitets- och serviceftirklaringar, klar 15 april
2018


Uppftiljning kostpolicy, klar april 2017


Följande nya utredningsuppdrag läggs ut på nåimnder och styrelser i strate-
gisk plan 2018-2020 enligt nedan:


Samtliga nämnder/styrelser Ër i uppdragatt ta fram en plan ftir jäm-
ställdhetsintegrerad verksamhet, redovisas i delårsbokslutet efter au-
gusti 2018


Kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning får i uppdr ag att í
samarbete med övriga nämnder/ftirvaltningar aktualisera och köns-
uppdela uppgifterna i verksamhetsberättelsens verksamhetsfakta, re-
dovisas till årsredovisningen 2018


Kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning får i uppdrag att
göra en utvärdering och översyn av politisk organisation, redovisas i
mars 2018


Kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning får i uppdrag att till-
sammans med tekniska ta fram en plan ftir minskade utsläpp till Bo-
densjöarna, redovisas i april2019
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6 Uppdrag till nämnder/styrelser (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
Kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning får i uppdragatt undersöka
möjligheten att endast upphandla miljöklassade fordon, redovisas i
april2018


Socialnämnden får i uppdrag atttafram en plan beträffande framti-
dens behov av platser inom omsorgen, redovisas hösten 2018
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7. Serviceförklaringar


Beredningens förslag
S ervicefiirklaringarna fastställs enligt fi)rslag.


Beskrivning av ärendet
Bodens kommun har serviceftirklaringar i syfte att visa den service medbor-
gamakan ftirvåinta sig av kommunen och på sikt stimulera till engagemang
fran medborgare och kunder i utvecklingen av kommunens service. I den
strategiska planen finns gemensamma serviceftirklaringar som gäller ftir
samtliga nåimnder och styrelser. Punkten om att telefonväxeln svarar inom


frra signaler ffireslås åindras till att det är medborgarservice som svarar inom


ffra signaler.


I nÊimndernas verksamhetsplaner finns dessutom serviceflorklaringar ftir re-
spektive verksamhetsområde.
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8. Ägardirektiv till bolag och inriktning till stiftelsen
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Beredningens förslag
1. Ägardirektiv till bolagen och inriktning till stiftelsen fastställs enligt ftir-


slag


Beskrivning av ärendet
Agardirektiv till bolagen och inriktning till stiftelsen ftireslås i enlighet med
strategisk plan20l7-2019 med åindringen att nedanstående direktiv styrks.


o Bodens Kommunföretag AB - "I syfte att stärka bostadsmarknaden i
Boden får VD:n i uppdrag att presentera ftirslag på ftirändrad bolags-
ordning och ägardirektiv till Centrumfastigheter i Boden AB. Upp-
draget ska redovisas under hösten 2016"


o Bodens Uneckling AB (inklusive dotterbolagen) - "Bolaget ska fullt
ut finansieras med intäkter från egen verksamhet".


S¡g
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9 U ppföljningsplan


Beredningens förslag
l. Uppftiljningsplan fastställs enligt ñrslag.


Beskrivning av ärendet
Strategiska planen innehåller en tidplan for de särskilda kvalitetsuppfttlj-
ningar som ska redovisas till kommunfullmåiktige under kommande ar. Syf-
tet med uppftiljningarna är att bidra till kvalitetsftirbättringar i verksamheten.
Uppftljningamaska utgå fran de mål och de inriktningar som angivits av
fullmáktige men även av det som är reglerat i lagar och füreskrifter. Upp-
ftiljningen ska avgränsas så att den fångar väsentligheter utan att bli allt ftir
omfattande och resurskrävande. Efter ftirslag från nämnder/styrelser ftireslås
ftiljande plan ftlr vilka kvalitetsuppftiljningar som ska lämnas till fullmäkti-
ge:


- Delårsrapport och årsredovisning efter augusti respektive december
2018.


- Arbetslöshet, redovisas i november 2017.


- Jåimställdhet inom kultur-, fritids- och ungdomsverksamheten, redo-
visas i april2018


Personalomsättning inom socialnämnden, redovisas april 2018


Medborgarservice, redovisas i juni 2018


Förorenade områden, redovisas i juni 2018


Blomdalen, redovisas i oktober 2018


- Färdtjrinst, redovisas i december 2018


w
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10. Löne- och prisantaganden


Beredningens förslag
Följande löne- och prisantaganden fastställs ftir strategisk plan och budget
2018-2020:


2018 2019 2020
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Personalkostnader
Intäkter, varor och tjänster
Köp av verksamhet
Internråinta
Interna hyror*
Lokalvård/verksam-
hetsservice


3,5 o/o 3,3 o/o


2,6 Yo 2,6 Yo


3,2Vo 3,1Yo
1,75 Yo 1,75 Yo


4,0 o/o 3,8 o/o


3,4 yo


2,4yo
3,I yo


1,75 0/o


1,4 yo


2,9 Yo 3,1Yo 3,0 Yo


* Vid beräkningen är fastighetsförvaltningens kostnader minskade med 459 tkr per år med
anledning av kommunfullmäktiges beslut $ l3l20l7 och $ 3612017 avseende omffirdelning
av medel till bilpool samt inrättande av medborgarservice. I enlighet med kommunfullmäk-
fige $ 3412017 ingâr dessutom en utökning med 2 500 tkr per år från 201 9 och framåt avse-
ende ökade kostnader med anledning av inlorandet av komponentavskrivning. Se även
ärende 20 om fastighetsnämndens driftram.


Beskrivning av ärendet
Ekonomisk driftram für respektive styrelse/nämnd beräknas genom att ftire-
gående ars driftram råiknas upp med fullmåiktiges fastställda antaganden om
prisutvecklingen. Den ekonomiska ramen justeras därefter med särskilda
beslut som påverkar ramens storlek samt eventuella sparkrav. Kostnader ftir
löneökningar budgeteras i en central pott inom finansftirvaltningen i enlighet
med det som anges under avsnittet lönebildning i strategisk plan.


I strategisk plan20l7-2019 gäller ftiljande antaganden ftir löne- och prisut-
vecklingen ftir aren 2018 och 2019:.


2018 2019


Personalkostnader
Intäkter, varor och tjåinster
Köp av verksamhet
Intemränta
Interna hyror
Lokalvard/verksam-
hetsservice


3,60/0 3,7 Vo


3,4 o/o 3,0 o/o


3,5 o/o 3,5 o/o


1,75 o/o 1,75 o/o


2,4 o/o 2,2 o/o


3,5 o/o 3,4 o/o


Signatur
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10. Löne- och prisantaganden (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
Dessa ftireslås ersättas av ftiljande nya antaganden:


2018 2019 2020


Personalkostnader
Intåikter, varor och tjänster
Köp av verksamhet
Internränta
Interna hyror*
Lokalvard/verksam-
hetsservice*


3,5 Yo 3,3 Yo


2,6 o/o 2,6 Yo


3,2Yo 3,1o/o
I,75 Yo 1,75 Yo


4,0 o/o 3,8 Yo


3,4 o/o


2,4yo
3,1yo


1,75 0/o


1,4 0/o


2,9 Yo 3,1 Vo 3,0 Yo


* Vid beräkningen är fastighetsfdrvaltningens kostnader minskade med 459 tkr per år med
anledning av kommunfullmäktiges beslut $ l3l20l7 och $ 3612017 avseende omfordelning
av medel till bilpool samt inrättande av medborgarservice. I enlighet med kommunfullmäk-
tige $ 3412017 ingär dessutom en utökning med 2 500 tkr per år från 2019 och framåt avse-
ende ökade kostnader med anledning av införandet av komponentavskrivning. Se även
ärende 20 om fastighetsnämndens driftram.
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11. Kommunrev¡s¡onens driftram


Beredningens förslag
1. I awaktan på presidiets förslag till kommunrevisionens budget ligger


kommunrevisionens budget 2018-2019 oftiråindrad i forhållande till stra-
tegisk plan ftlr 2017-2019. Budget 2020 luppgâtr till2 327 tkr.


Beskrivning av ärendet
Kommunrevisionen har meddelat attman inte vill åindra sin budget i ftirhål-
lande till den budget som finns i strategisk plan20l7-2019 där budgeten
uppgår till22l5 tkr ftir 2018 och rill2270 tkr2019.


I awaktan på presidiets ftirslag till budget ftir revisorema ftireslås att reviso-
remas budget 2018-2019ligger ofürändrad i ftirhållande till strategisk plan
2017-2019.För 2020 ftireslå budgeten 2019 uppräknas med 2,5 o/o tiil till
2327 t]rJ.
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2018
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2019 2020


500
200


2 000
2700
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12.


Bodens kommun


Kommunfullmäktiges pott Íìir oÍÌirutsedda utgifter
Kommunstyrelsens pott ftir oÍÌirutsedda utgifter
Pott for EU-projekt
Summa


Ks- kom m unled n ingsförvaltn i ngens d riftram


Beredningens förslag
1. Driftramen für kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning utökas


med


- I 761tkr år 2018 och 880 tkr 2019 eftersom tidigare beslutat spar-
krav minskas med 1,6 yo fttr 2018 och 0,8olo 2019 vilket innebär att
sparkravet utgar helt ftir 2018 samt minskas frän2,4 % till 1,6 %o für
2019.


- 4 000 tkr arligen från och med 2018 i ett generellt tillskott. Det ska
täcka medel ftir verksamheten i Rådet ftir trygghet och hälsa samt
drift bidrag till stiftelsen Kyrkkläppen med 50 tkr for 2018-2019.


- 409 tkr från och med 2018 med anledning av att påslaget ftir kollek-
tivavtalad pension i arbetsgivaravgifterna höjs med 0,87 procenten-
heter från och med 2018, d v s fran 6,83 Vo till7,70 yo.


2. Driftramen ftir kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning minskas
med I 072 avseende kommunfullmåiktiges och kommunstyrelsens oft)r-
utsedda utgifter samt eu-projekt. Dessa budgeteras enligt nedan:


500


200
2 000
2700


Beskrivning av ärendet
I strategisk plan20l7-2019 f,rnns sparkrav utlagda på samtliga nämnder med
totalt | ,6 % 2018 och med 2,4 yo från och med 201 9. Med de ekonomiska
ftirutsättningar som ftirelåg när de kommungemensamma planeringsft)rut-
sättningarna presenterades für budgetberedningen i mars 2017 hade samtliga
nämnder/styrelser i uppdrag att lämna in och presentera ett budgetftirslag ftir
åren 2018-2020. Budgetförslaget skulle tas fram med utgångspunkt från
oftirändrade ramar med tillägget att det generella sparkravet skulle lindras
med 0,6 o/o 2018, d v s från I ,6 o/o till I %. Dessutom skulle hänsyn tas till
minskat flyktingmottagande samt att hela det tillfülliga flyktingstödet är ut-
ftirdelat och att tillftilliga insatser ska awecklas senast 2018.


/ Expedierat S¡gnatur lut
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100


550


Verksam hetsförändringar/Of inans ierat
Nuvursnde verksamhet
Kommungemensam rekrytering personalenheten


Allmänt val
EU parlamentsval


Nyvaldutbildning
Bidrag Kyrkkläppen
ökade It kostnader


Effekter øv demograJV voly mförlÍndrìngør


Upphandlare


Plqner och progrøm
Tillvåixtfrämjande inkl samverkansprojekt boden-luleå
Planarkitekt
Markexploateringsingenj ör
Bygglovshandläggare
Driftkostnader exploateringar
Driftkostnader markköp


AmbitÍonshöjningar
Råd ftir trygghet och hälsa


0,2 arbetsmilj öingenj ör
Drift kostnader nytt arkivutrymme
Dokumenthanteringsproj ekt


Summa (tkr)
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12. Ks- kommunledningsförvaltningens driftram (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
Ks- kommunledningsfürvaltningen har lämnat ftiljande budgetfürslag inftir
arbetet med strategisk plan 2018-2020:


Arseffekt jmf med 2017
2018 2019 2020


550


170


50


240


100


650


100


650


8 547


240
50


240


650


000


650
6s0


2


J


2 000


650


650


650


910


175


2 000
650


6s0
650


2 t35
210123


7 593


I 000


180


82


I 000


180


82


400
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2017-05-30


Budgetberedningen


12. Ks- kommunledningsförvaltningens driftram (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
Med anledning av att de ekonomiska forutsättningarna ytterligare ffirbättrats
ftireslås att det tidigare sparkravet ftir 2018 utgår helt samt att sparkravet
2019 minskas från 2,4yo till 1,6 Yo.För kommunstyrelsens kommunled-
ningsftirvaltning innebär ovanstående en utökning av driftramen med I 761


tkr 2018 och 880 tkÍ 2019.I övrigt ft)reslås att kommunledningsftirvaltning-
en får ett generellt tillskott på 4 000 tkr årligen für aren 2018-2020.


Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19, $ 145, att bifalla motionen om
årligt driftbidrag till stiftelsen Kyrkkläppen. I anvisningarna infÌir arbetet
med budgetftirslaget fi ck kommunstyrelsens kommunledningsfürvaltning i
uppdrag att ftjra en dialog med Stiftelsen kyrkkläppen och sedan redovisa
storleken på årligt driftbidrag. I budgetftirslaget finns upptaget ett bidrag på
50 tkr ftir åren 2018-2019. Ett årligt driftbidrag till stiftelsen Kyrkkläppen
ftir 2018-2019 ska inrymmas i det ftireslagna tillskottet.


När kommunfullmfütige 2017-02-20, 5 11, beslutade att anta reglementet für
Rådet für trygghet och hälsa beslutades samtidigt att medel ft)r rådets verk-
samhet skulle inarbetas i strategisk plan2018. Kommunstyrelsens kommun-
ledningsftirvaltning har i sitt budgetftirslag ansett att rådet behöver 1 000 tkr
ftir sin verksamhet. Medel ftir rådets verksamhet ska inrymmas i ftireslaget
tillskott.


Av miljö- och byggnämndens budgetftirslag framkommer behov av utökning
med I GlS-mätingenjör för att klara det behov av tillsyn och kontroll som
nämnden fastställt. I och med att verksamheten utförs av kommunstyrelsens
kommunledningsförvaltning füreslås att dettafër varaen del bland övriga
prioriteringar inom kommunledningsft)rvaltningens budgetftirslag vid ftr-
delning av det generella tillskottet.


Påslaget ftir kollektivavtalad pension i arbetsgivaravgifterna höjs med 0,87
procentenheter från och med 2018, d v s fran 6,83 o/o till T ,70 o/o, enligt Sve-
riges kommuner och landstings preliminära ftirslag. Föreslås att kommunsty-
relsens kommunledningsfìirvaltning ram därmed höjs med 409 tkr fran och
med 2018.


I driftramen fü r kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning fi nns fiilj an-
de medel avsatta ftir oftirutsedda utgifter samt ftir medfinansiering av eu-
projekt:


2018 201 9


Side
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Kommunfu llmäktiges pott for ofÌirutsedda utgifter
Kommunstyrelsens pott fÌir ofÌirutsedda utgifter
Pott fdr EU-projekt
Summa


I 500


2t2
2 060
3772


I 500


212


2060
3772
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12. Ks- kommunledningsförvaltningens driftram (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
Föreslås att anslagen lor ofürutsedda utgifter från kommunfullmäktige mins-
kas fran I 500 tkr till 500 tkr per år 2018-2020 samt att en mindre avrund-
ning görs av anslagen ftir kommunstyrelsens oftirutsedda utgifter samt potten
ftir EU-projekt så att de budgeteras till200 tkr respektive 2 000 tkr per år
2018-2020.


Sedan strategisk plan20l7-2019 fastställdes har nedanstående beslut inarbe-
tats i strategisk plan 2018-2020:


¡ kommunstyrelsen beslut 2016-11-18, $ 173, om att utöka ks- kommun-
ledningsftirvaltnings driftram med92 tkr respektive 95 tkr ftir 2018 och
2019 med anledning av tecknat avtal med Nonbottensteatem om teater-
loreställningar.


o kommunfullmåiktigesbeslut


- 2017-02-20, $ 13, om att fran och med 2017 omftirdela 36 tkr från
ks- kommunledningsftirvaltningen till ks- tekniska ftirvaltningen für
att sluta med internfakturering av bilpoolsverksamheten.


- 2017-04-03, $34, om att minska ks- kommunledningsftirvaltningens
driftram med 502 tkr fran och med 2018 med anledning av att kom-
ponentavskrivning inftirts på fastigheter med därpå minskade hyror.
Med anledning av att planerat underhåll samtidigt flyttas fran drift till
investering utökas ramen med 82 tkr per âtr2018-2020. Utökningen
ftir åren 2019-2021är inrÈiknad i den arliga uppräkningen av intern-
hyran.


- 2017-04-03, $ 36, om att från nÈimnder och styrelser omftlrdela2 700
tkr till ks- kommunledningsft)rvaltningen ftir inrättandet av medbor-
garservice. För 2017 uppgick motsvarande omflordelningen till947
tkr.


- 2017-05-15, $ 79, om att flytta tjänsten trafikplanerare från kommun-
styrelsens tekniska ftirvaltning till kommunledningsftirvaltningen. Av
kommunstyrelsens ftirslag framgår att 512,9 tkr flytas över mellan
ftirvaltningarna. Eftersom beloppet endast avser 11 månader omftjr-
delas 600 tkr mellan ftirvaltningarna ftir helårseffekten samt kring-
kostnader.
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13. Ks- tekniska förvaltningens driftram


Beredningens förslag
I Driftramen ftir kommunstyrelsens tekniska ftlrvaltning utökas med


I 752 tkr 2018 och 876 tkr 2019 ftir att tidigare beslutat sparkrav mins-
kas med I,6Vo fttr 2018 och 0,8olo 2019 vilket innebåir att sparkravet ut-
går helt ftir 2018 samt minskas från 2,4 Yo till 1,6 Yo for 2019.


2 233 tkr från och med 2018 med anledning av att påslaget ftir kollektiv-
avtalad pension i arbetsgivaravgiftema höjs med 0,87 procentenheter
från och med 2018, d v s från 6,83 yo till T ,70 Yo.


Beskrivning av ärendet
I strategisk plan2017-2019 frnns sparkrav utlagda på samtliga nämnder med
totalt 1,6 %2018 och med 2,4 yo från och med 2019. Med de ekonomiska
fü rutsättningar som ftirelåg nåir de kommungemensamma planeringsfürut-
sättningarna presenterades ftir budgetberedningen i mars 2017 hade samtliga
nämnder/styrelser i uppdrag att lämna in och presentera ett budgetftirslag för
åren 2018-2020. Budgetförslaget skulle tas fram med utgångspunkt fran
oftiråindrade ramar med tillägget att det generella sparkravet skulle lindras
med 0,6 yo 2018, d v s från I ,6 o/o till I %. Dessutom skulle hänsyn tas till
minskat flyktingmottagande samt att hela det tillfÌilliga flyktingstödet är ut-
ftirdelat och att tillfÌilliga insatser ska awecklas senast 2018.


Kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning har lämnat ftilj ande budgetftirslag
inftir arbetet med strategisk plan 2018-2020:.


Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Bodens kommun


Budgetberedningen


13. Ks- tekniska förvaltningens driftram


Beredningens förslag


Verksam hetsförä nd ri n gar/Of i nans ierat
Ambítíonshöjnìngar
UF KS $ 130 Anpassa busstider efter antalet resande


Parker gm personal I mkr + 0,6 L-ing utv Boden
Nuvarande vetksamhet


Karttjänster
Driftandel LTN
Planer och program


Jämställdhetsarbete indata/statistik resurser


Gatudrift (barmark mer yta högre krav ex kantsten, brunnar)
Personalram gata utv Boden Väg-proj, TP rådgivare


Lokalø míIjömål
Ökat resande lokaltrafiken
Vinterväghållning ny upphandling, miljökrav maskiner


Naturreservat ökning 3 till6,5Yo
Utredning/plan lor minskade utsläpp i Bodensjöarna


Vattensþddsområden
Gatubelysning utbyte till LED
Komponentavs hrívníng ømbílíonshöjníng
Strandskoning


Lekplatsunderhåll
Broar, räcken


Komponentavs krívníng Planer & prugram


Ogräsrensning & beskärning


Tillgänglighet - lagkrav ALM enligt PBL
S laghackning utöver infarter
Komponenløvskrìvníng, Lo kalu míIjömål & Borgmästøravtøl


Vinterunderhåll
Dagvatten, brunnar och trummor
Allmän renhållning


Atgärder
Sparkrav, översyn av ambitionsnivåer m.m.


Summa (tkr)


3 000


1 600


3 000


I 600


3 000


l 600


850


280


500


240
I 260
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s00
240
260I


8s0


280


400


730
500


800


400


8s0


\þ


850


280


800


400
850


s00


240
t 260


-2 616


12694


400


730
400
730


s00


500


250


s00
s00
250


500


250


400
500


300


400


500


300


450
200
300


450


200
300


l 800


400


850


400


500


300


450


200
300


-r 090 -2 6t6


14220 12694


Med anledning av att de ekonomiska ftirutsättningarna ytterligare ftirbättrats
ftireslås att det tidigare sparkravet ftir 2018 utgår helt samt att sparkravet
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13. Ks- tekniska förvaltningens driftram (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
2019 minskas från 2,4 yo till 1,6 o/o.För kommunstyrelsens tekniska ftlrvalt-
ning innebär ovanstående en utökning av driftramen med I 752 tkr 2018 och
876 tkr 2019.


Med anledning av två motioner från ungdomsfullmäktige gav kommunsty-
relsen 2016-09-05, $$ 130-131, tekniska utskottet i uppdrag att utreda beho-
vet och redovisa miljömässiga och ekonomiska konsekvenser für att anpassa
tätheten på bussarnas avgångar efter antalet resande samt att sätta in fler bus-
sar vid tider när det Èir många resenärer. Av tekniska utskottets budgetftirslag
framgår att en sådan anpassning kräver extra resurser i form av dubbelt antal
bussar och ftirare under dimensionerade tider då alla bussar nyttjas. En an-
passning skulle bidra till uppffllande av miljömåI, ökat resande och bättre
service ftir resenärer. Vidare framgår att utökningen inte ryms inom befint-
ligt avtal och har i budgetfÌirslaget kostnadsberÈfünats till 3 000 tkr. Föreslås
att ingen justering görs av driftramen ftir kommunstyrelsens tekniska ftir-
valtning med anledning av ovanstående motioner med motivet att det ftir
närvarande inte f,rnns utrymme ftir kostnadsökningen.


Påslaget ftir kollektivavtalad pension i arbetsgivaravgifterna höjs med 0,87
procentenheter från och med 2018, d v s fran 6,83 o/o till7,70 o/0, enligt Sve-
riges kommuner och landstings preliminåira ftirslag. Föreslås att kommunsty-
relsens tekniska ftirvaltnings ram därmed höjs med 233 tkr från och med
201 8.


Sedan strategisk plan2017-2019 fastställdes har nedanstående beslut av
kommunfu llmäktige inarbetats i strategisk plan 20 I 8 - 2020 :


o 2016-12- 1 9, $ 1 56, om att med anledning av 2016 års löneöversyn utöka
ks- tekniska ftirvaltningens driftram med 126,5 tkr från och med 2017.
För 2016 uppgick motsvarande belopp till 84,3 tkr.


o 2017-02-20, ç 13, om att omfürdela 800 tkr fran nämnder och styrelser
till ks- tekniska ftirvaltningen für att sluta med internfakturering av bil-
poolsverksamheten från och med20l7. Av omfürdelat belopp svarar ks-
teknisk ftirvaltningen själv ftir 33 tkr.


o 2017-02-20,514, om att omftirdelal362 tkr till ks- tekniska fiirvalt-
ningen med anledning av att ansvaret für transporter till och fran daglig
verksamhet överfl yttas från ks- arbetsmarknadsfürvaltningen fran och
med20l7.


Utdragsbestyrkande / Expedierat
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13. Ks- tekniska förvaltningens driftram (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
o 2017-04-03, $34, om att minska ks- tekniska ftirvaltningens driftram med


5 200 tkr med anledning av att komponentavskrivning inftirts på gator
och vägar fran och med2017. Med anledning av att komponentavskriv-
ning även inftirts på fastigheter och kommer att påverka hyran minskas
ramen med 563 tkr fran och med 2018. Eftersom planerat underhåll på
fastigheter samtidigt flyttas fran drift till investering utökas ramen med
128 tkr per år 2018-2021. Utökningen ftir 2019 och framåt är inräknad i
den årliga uppräkningen av internhyran.


o 2017-04-03, $ 36, om att minska driftramen für kommunstyrelsens tek-
niska ftirvaltningen med 590 tkr med anledning av inrättandet av med-
borgarservice. För 2017 tppgick motsvarande belopp till 208 tkr.


o 2017-05-15, $ 79, om att flytta tjåinsten trafikplanerare från kommunsty-
relsens tekniska ftirvaltning till kommunledningsförvaltningen. Av
kommunstyrelsens ftirslag framgar att 512,9 tkr flyttas över mellan ftir-
valtningarna. Eftersom beloppet endast avser 11 månader omftirdelas
600 tkr mellan ftirvaltningama ftir helårseffekten samt kringkostnader.
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14. Ks- räddn¡ngs- och beredskapsförvaltningens driftram


Beredningens förslag
1. Driftramen für kommunstyrelsens räddnings- och beredskapsfÌirvalt-


ningens utökas med


- 427 tkr 2018 och2l4 tkr 2019 ftir att tidigare beslutat sparkrav mins-
kas med l,6yo fttr 2018 och 0,8olo 2019 vilket innebär att sparkravet
utgår helt ñr 2018 samt minskas från 2,4 yo till 1,6 % for 2019


- 1 000 tkr årligen ftir 2018 och framåt i ett generellt tillskott. I detta
inryms organisationsftirändrin gama med anledning av rapporten om
trygghet och säkerhet


- 156 tkr från och med 2018 med anledning av att påslaget ftir kollek-
tivavtalad pension i arbetsgivaravgiftema höjs med 0,87 procentenhe-
ter från och med 2018, d v s fran 6,83 o/o till T ,70 yo.


Beskrivning av ärendet
I strategisk plan2017-2019 finns sparkrav utlagda på samtliga nåimnder med
totalt 1,6 %2018 och med 2,4yo fran och med 2019. Med de ekonomiska
ftirutsättningar som ftirelåg när de kommungemensamma planeringsftirut-
sättningarna presenterades ftir budgetberedningen i mars 2017 hade samtliga
nåimnder/styrelser i uppdrag att låimna in och presentera ett budgetftirslag för
åren 2018-2020. Budgetftirslaget skulle tas fram med utgångspunkt fran
oftiråindrade r¿ìmar med tillägget av att det generella sparkravet skulle lindras
med 0,6 yo 2018, d v s fran I ,6 o/o till I %. Dessutom skulle hänsyn tas till
minskat flyktingmottagande samt att hela det tillfrilliga flyktingstödet åir ut-
ftirdelat och att tillfrilliga insatser ska awecklas senast 2018.


Kommunstyrelsens räddnings- och beredskapsfürvaltning har lämnat ftiljan-
de budgetftirslag inftir arbetet med strategisk plan 2018-2020:


Arseffekt jmf med 2017
2018 20t9 2020


Ve rksam hetsförä n d ri n ga r/Ofi nansierat
Säkerhetssamordnare
Säkerhetssamordnare


OH-kostnader
Lokalft)rändringar


633


633
126


633
633
126


633


633


126


Summa (tkr) 1 392 1 392 1 392


Med anledning av att de ekonomiska ftirutsättningarna ytterligare ftirbättrats
füreslås att det tidigare sparkravet ftlr 2018 utgår helt samt att sparkravet
2019 minskas från 2,4 o/o till 1,6 %o.För kommunstyrelsens räddnings- och
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14. Ks- räddnings- och beredskapsförvaltningens driftram
(forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
beredskapsftlrvaltning innebär ovanstående en utökning av driftramen med
427 tkr 2018 och 2I4tkr2019.


När kommunstyrelsen 2017-02-13, $ 16, antog rapporten om trygghet och
säkerhet beslutades att tillftira füreslagna resurser som processledare für att
klara utveckling, samordning, uppftiljning och ftirvaltning av delprocesserna
internt skydd och trygghetsskapande. Eftersom inga medel anvisats fick
kommunstyrelsens räddnings och beredskapsftirvaltning i uppdrag att i bud-
getftirslaget beakta effekterna av forslagen i rapporten. I budgetftirslaget
finns medtaget I 266 tkr ftir två sÈikerhetssamordnare. Föreslås att driftramen
utökas med I 000 tkr årligen ftir att tillsammans med minskat sparkrav täcka
upp ftir nämnda organisationsftirändringar.


Påslaget ftjr kollektivavtalad pension i arbetsgivaravgifterna höjs med 0,87
procentenheter från och med 2018, d v s fran 6,83 o/o till7 ,70 o/o, enligt Sve-
rigens kommuner och landstings preliminära ftirslag. Föreslås att kommun-
styrelsens räddnings- och beredskapsftirvaltnings ram därmed höjs med 156
tkr från och med 2018.


Sedan strategisk plan20l7-2019 fastställdes har nedanstående beslut av
kommunfullmåiktige inarbetats i strategisk plan 20 1 8-2020 :


o 2016-12-19 och 2017-02-20, $$ 156 och 10 , om att med anledning av
2016 ärs löneöversyn utöka ks- räddnings- och beredskapsfìirvaltningens
driftram med 159,5 tkr respektive 131 tkr från och med 2017. För 2016
uppgick motsvarande belopp till 106,3 tkr respektive 88 tkr.


o 2017-02-20, ç 13, om att fran och med 2017 omftlrdela l0 tkr till kom-
munstyrelsens tekniska förvaltning ftir att intemfakturering av bilpools-
verksamheten ska upphöra.


o 2017-04-03, $34, om att minska driftramen ftir kommunstyrelsens rädd-
nings- och beredskapsftirvaltning med 394 tkr fran och med 2018 med
anledning av att komponentavskrivning inftirts på fastigheter med därpå
minskade hyror. Med anledning av att planerat underhåll samtidigt fl¡tas
från drift till investering utökas ramen med 73 tkr per åtr 2018-2021.Ut-
ökningen for 2019 och framåt åir inråiknad i den arliga uppråikningen av
internhyran.


o 2017-04-03, $ 36, om att minska driftramen ftir kommunstyrelsens rädd-
nings- och beredskapsftirvaltning med 60 tkr med anledning av inrättan-
det av medborgarservice. För 2017 uppgick motsvarande belopp till2l
tkr.


/ Expedierat Signatur


l,aw







Sammanträdes protokoll
Sammanträdesdetum


2017-05-30


Sida


27(51)
Bodens kommun


Budgetberedningen


15. Ks- arbetsmarknadsförvaltn i n gens d riftram


Beredningens förslag
1. Driftramen für kommunstyrelsens arbetsmarknadsftjrvaltning utökas med


- 426 tkr 2018 och 213 tkr 2019 ftir att tidigare beslutat sparkrav mins-
kas med 1,6 yo ftir 2018 och 0,8olo 2019 vilket innebär att sparkravet
utgar helt ftir 2018 samt minskas från 2,4 yo till 1,6 Yo for 2019.


- I 000 tkr arligen ftir 2018 och framåt i ett generellt tillskott


- 344 tkr fran och med 2018 med anledning av att påslaget ftir kollek-
tivavtalad pension i arbetsgivaravgifterna höjs med 0,87 procentenhe-
ter från och med 2018, d v s från 6,83 Vo till7 ,70 yo.


Beskrivning av ärendet
I strategisk plan2017-2019 finns sparkrav utlagda på samtliga nämnder med
totalt 1,6 %2018 och med 2,4Vo fran och med 2019. Med de ekonomiska
ftirutsättningar som ftirelåg när de kommungemensamma planeringsftirut-
sättningarna presenterades ftir budgetberedningen i mars 2017 hade samtliga
nåimnder/styrelser i uppdrag att lämna in och presentera ett budgetftirslag för
åren 2018-2020. Budgetftirslaget skulle tas fram med utgångspunkt fran
oftirändrade ramar med tillägget att det generella sparkravet skulle lindras
med 0,6 o/o 2018, d v s från I ,6 o/o till I %. Dessutom skulle hänsyn tas till
minskat flyktingmottagande samt att hela det tillfülliga flyktingstödet är ut-
ftirdelat och att tillftilliga insatser ska awecklas senast 2018.


Kommunstyrelsens arbetsmarknadsftjrvaltning har lämnat ftilj ande budget-
ftirslag inftir arbetet med strategisk plan 2018-2020:
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15. Ks- arbetsmarknadsförvaltn i ngens d riftram


Beskrivning av ärendet (forts)


Arseffekt jmf med 2017


2018 2019 2020


Verks am hetsfö ränd rin g arlOfina nsi erat
Omftirdelning budget till medborgarservice
Generell neddragnining bb$ I 8/ I 5


Förändring schablonersäüning PUT , minskad intäkt


A m biti onshöjni ng / v b flykti ngstiSd 201 7
l, 0 åa administratör(via fl yktingstridet 20 I 7)
1,0 åa specialpedagog vuxenutbild ning


1,0 åa sfi-samordnare
2,0 åa sfi-lärare
0,5 åa språkinlärning inom vård & omsorg+kringko$nad
Effekt Lag om anvisning ftir bosättning
Integrationsproj ekt
Satsning jobbspår


Summa (tkr)


Atgärder
Avveckling verksamhetsltvecklæetjänst 1,0 åa


Ej tillsätta dänst arbetsmarknadskonsulørt 1,0 aa


Ej tillsätta gruppledare /ny vht 1,0 åa


Avveckla 0,5 lärare gymvw Sv/eng
Avveckla tjänster skollagsanställda lära¡e


Minskad budget arbeßmarknadsåtgärder


Justering irfåiksbudget syselsättring & a¡bete
Ökade inøkær statsbidrag/ extem finansiering
Summa (tkr)


66s
530


435


280
485


I 600


600
750


5 345


665
530


435


280
970


I 600


600
750


s 830


66s
530


435


280
| 940
I 600


600
750


6 800


120
266


500


t20
639


I 000


120
639


I 500


500
600


520
980


750
600
500


r 600


6936


500
600


520
980


750
300
500


I 600


7 509


s00
600


520
980


750
300
500


I 600


8 009


Summa ofinansierat I 591 I 679 I 209


* Rosam arkerat=fina n sierat via tillfä llig a flykting stdd et 20 17


Med anledning av att de ekonomiska fürutsättningarna ytterligare lorbättrats
ftireslås att det tidigare sparkravet ftir 2018 utgår helt samt att sparkravet
2019 minskas från 2,4yo till 1,6 o/o.För kommunstyrelsens arbetsmarknads-
ftirvaltning innebåir ovanstående en utökning av driftramen med 426 tlrr
2018 och 213 tkr 2019.I övrigt ffireslås en generell utökning med 1 000 tkr
per ar fttr 2018-2020. Med anledning av den rådande osäkerheten kring flyk-
tingmottagandet och hur stor del som kommer att nyttjas av det tillfÌilliga
flyktingsstödet under 2017 ftireslås inga övriga justeringar
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15. Ks - a rbets ma rkn adsfö rva ltn i n gens d riftram (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
Påslaget ftlr kollektivavtalad pension i arbetsgivaravgiftema höjs med 0,87
procentenheter från och med 2018, d v s fran 6,83 yotill7,70 oá, enligt Sve-
riges kommuner och landstings preliminära ftirslag. Föreslås att kommunsty-
relsens arbetsmarknadsftirvaltnings ram därmed höjs med 344 tkr från och
med 2018.


Sedan strategisk plan2017-2019 fastställdes har nedanstående beslut av
kommunfu llmtiktige inarbetats i strategisk plan 20 1 8 -2020 :


o 2016-12-19, $ 151, om utökning av ramen ftir kommunstyrelsens ar-
betsmarknadsftjrvaltning med 1 510 tkr 2017 samt I 456 tkr från och
med 2018 med anledning av regeringens budgetproposition for 2017.


o 2016-12-19, $ 156, om att med anledning av 2016 års löneöversyn utöka
ks- arbetsmarknadsfÌirvaltningens driftram med 135,8 tkr fran och med
2017. För 2016 uppgick motsvarande belopp till 90,5 tkr,


o 2017-02-20, ç 13, om att från och med 2017 omftirdela29 tkr till kom-
munstyrelsens tekniska förvaltning ftir att internfakturering av bilpools-
verksamheten ska upphöra.


o 2017-02-20, ç 14, om att omfürdelal362 tkr till ks- tekniska ftirvalt-
ningen med anledning av att ansvaret ft)r transporter till och fran daglig
verksamhet fl yttas från kommunstyrelsens arbetsmarknadsftirvaltning
fran och med2017.


o 2017-04-03, $34, om att minska driftramen für kommunstyrelsens ar-
betsmarknadsftirvaltning med 846 tkr från och med 2018 med anledning
av att komponentavskrivning inftirts på fastigheter med därpå minskade
hyror. Med anledning av att planerat underhåll samtidigt flyttas från drift
till investering utökas ramen med 120 tkr per är 2018-2021. Utökningen
for 2019 och framåt är inräknad i den årliga uppräkningen av internhy-
ran.


o 2017-04-03, $ 36, om att minska driftramen ftir kommunstyrelsens ar-
betsmarknadsftirvaltning med 120 tkr med anledning av inrättandet av
medborgarservice. För 2017 uppgick motsvarande belopp till4l tkr.
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16. Utbildningsnämndens driftram


Beredningens förslag
1. Utbildningsnåimndens driftram utökas med


8 771 tkr 2018 och 4 385 tkr 2019 ft)r att tidigare beslutat sparkrav
minskas med 1,6 Volor 2018 och 0,8yo2019 vilket innebåir att spar-
kravet utgår helt fttr 2018 samt minskas från 2,4 oÁ till 1,6 Yo for
20t9.


7 000 tkr ftir 2018 samt 13 400 tkr fran och med 2019 i ett generellt
tillskott. Tillskottet ska täcka tillkommande kostnader med anledning
av utbyggnad av Björkdungens fürskola med2 avdelningar men även
digitaliseringen.


2 537 tkr från och med 2018 med anledning av att påslaget ftir kol-
lektivavtalad pension i arbetsgivaravgifterna höjs med 0,87 procent-
enheter fran och med 2018, d v s från 6,83 o/otill7,70 Vo.


Beskrivning av ärendet
I strategisk plan2017-2019 finns sparkrav utlagda på samtliga nÈimnder med
totalt 1,6 %2018 och med 2,4o/o från och med 2019. Med de ekonomiska
ftirutsättningar som ftirelåg nåir de kommungemensamma planeringsfürut-
sättningarna presenterades ftir budgetberedningen i mars 2017 hade samtliga
nåimnder/styrelser i uppdrag att låimna in och presentera ett budgetlorslag för
åren 2018-2020. Budgetförslaget skulle tas fram med utgångspunkt fran
ofüråindrade ramar med tillagget att det generella sparkravet skulle lindras
med 0,6 %2018, d v s från l,6Yotill I %. Dessutom skulle hänsyn tas till
minskat flyktingmottagande samt att hela det tillftilliga flyktingstödet åir ut-
ftirdelat och att tillftilliga insatser ska awecklas senast 2018.


Utbildningsnåimnden har lämnat ftiljande budgetftirslag inftir arbetet med
strategisk plan 201 8-2020:
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16. Utbild n i ngsnäm ndens d riftram


Beskrivning av ärendet (forts)


Verksamhetsförändringar/Ofi nansierat


Användning ¡v beslutad ramökning enligt startegisk plan 2018-2020
Ramökning 2018-2020
Sparkrav
Begäran om utökning av ram för ått täcka sparkravet 2018-2020


Utökat rambehov, medel saknas
Eleçeng 1,5


Blomdalen
Utökat rambehov inom gymnasiet för att nå budget i balans


Fattade beslut
Nya livsmedelsavtal


Vaccination


Ambitionshöjning
Digitalisering
Kompetensutveckling digitalisering
Rekr¡ering/marknadsft iring
Gymnasiet leasing av fordon till transport- och bygg/anläggning
Föräldrastödsinsaster tillsammans med Socialnämnden


Förskola utredning:
Björkdungen 2 avd, start I januari 2019
Sanden 8 avd start I augusti 2020


Gollkullen 2 avd start I augusti 2020
Kostnadsökning fristående fürskolor 15 pl/avd


11 000
-13 156


2 ts6


I 600
3 500


6 500


ll 000
-13 156


2 ls6


I 600
3 500


6 500


2 900
200


I 600
4 800


6 500


I 500
200


2200
200


3 500


3 200
850
900


688


7 000


3 200
850
900


688


7 000


3 200
850
900


688


6 900


I 900


3 500
l 400


-3 500
-8 900
l9 300


6 900


Korrigering tr'örskoleutredning 2017 -04-04
Golfl<ullen 2 avd start I augusti 2020, verkställs ej
Golfl<ullen läggs ned, - 4 avd fromjanuari202D
Nybyggnation Högvalla (Sävastområdet) I avd start I januari 2020


Summa (tkr) 32220 42 694 64 os4l


Med anledning av att de ekonomiska ftirutsättningarna ytterligare ftirbättrats
ftireslås att det tidigare sparkravet fttr 2018 utgår helt samt att sparkravet
2019 minskas från 2,4Vo till 1,6 Yo.För utbildningsnåimnden innebär ovan-
stående en utökning av driftramen med 8 77 | tl<r 201 8 och 4 3 85 tkr 2019 .


Utdragsbestyrkande / Expedierat
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16. Utbildningsnäm ndens driftram (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
Av budgetftirslaget framgår att nämnden har en utmaning att bland annat
klara den kommande digitaliseringen samt ökade driftkostnader fnir ombygg-
nationer av ftirskolor och skolor med anledning av fürskoleutredningen. Fö-
reslås att utbildningsnämndens driftram utökas med 7 000 tkr 2018 och
l3 400 tkr fran och med 2019 framät i ett generellt tillskott. Tillskottet ska
täcka driftkostnader ftir ombyggnation av Björkdungens ft)rskolamed2 av-
delningar samt den kommande digitaliseringen.


Inga övriga justeringar ft)reslås med anledning av den rådande osåikerheten
kring flyktingmottagandet och hur stor del som kommer att nyttjas av det
tillftilliga flyktingsstödet under 2017 .


Påslaget ftir kollektivavtalad pension i arbetsgivaravgifterna höjs med 0,87
procentenheter från och med 2018, d v s fran 6,83 o/o till7,70 0/o, enligt Sve-
rigens kommuner och landstings prelimin?ira ftirslag. Föreslås att utbild-
ningsnåirnndens ram därmed höjs med 2 537 tkr fran och med 2018.


Sedan strategisk plan2017-2019 fastställdes har nedanstående beslut av
kommunfullmåiktige inarbetats i strategisk plan 20 1 8-2020 :


o 2016-12-19, $ 151, om utökning av utbildningsnämndens ram med 84 tkr
2017 sarnt 392 tl<r från och med 201 8 med anledning av regeringens
budgetproposition for 2017 .


o 2016-12-19 och 2017-02-20, $$ 156 och 10, om att med anledning av
201 6 års löneöversyn utöka utbildningsnåimndens driftram med 283,2 tlir
respektive 8 tkr från och med 2017. För 2016 uppgick motsvarande be-
lopp till 188,8 tkr respektive 5 tkr.


o 2017-02-20, S 13, om att från och med 2017 omfürdela275 tkr till kom-
munstyrelsens tekniska förvaltning ftir att internfakturering av bilpools-
verksamheten ska upphöra.


o 2017-04-03, $34, om att minska utbildningsnämndens driftram med
13 320 tkr från och med 2018 med anledning av attkomponentavskriv-
ning inftirts på fastigheter med därpå minskade hyror. Med anledning av
att planerat underhåll samtidigt flyttas från drift till investering utökas
ramen med 1 251tkr per år 2018-2021. Utökningen ñr 2019 och framåt
är inråiknad i den årliga uppräkningen av internhyran.


o 2017-04-03, $ 36, om att minska utbildningsnämndens driftram med 595
tkr med anledning av inrättandet av medborgarservice. För 2017 uppgick
motsvarande belopp till208 tkr.
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17. Socialnämndens driftram


Beredningens förslag
l. Socialnämndens driftram utökas med


- 10 837 tkr 2018 och 5 419 tl<r 2019 ftir att tidigare beslutat sparkrav
minskas med 1,6 o/o for 2018 och 0,8o/o 2019 vilket innebåir att spar-
kravet utgår helt ñr 2018 samt minskas från 2,4 yo till 1,6 Yo for
2019.


- 2 500 tkr ftir 2018,5 000 tkr 2019 samt 10 000 tkr 2020 och framåt
avseende 20 nya korttidsplatser. För 2018-2019 bidrar även det
minskade sparkravet till att täcka kostnaden.


- 3 524 tkr från och med 2018 med anledning av att påslaget ftir kol-
lektivavtalad pension i arbetsgivaravgiftema höjs med 0,87 procent-
enheter fran och med 2018, d v s fran 6,83 Yo tíll7 ,70 o/o.


Beskrivning av ärendet
I strategisk plan2017-2019 finns sparkrav utlagda på samtliga nämnder med
totalt 1,6 %2018 och med 2,4yo fran och med 2019. Med de ekonomiska
ftirutsättningar som ftirelåg nåir de kommungemensamma planeringsftirut-
sättningarna presenterades ftir budgetberedningen i mars 2017 hade samtliga
nåimnder/styrelser i uppdrag att låimna in och presentera ett budgetftirslag für
åren 2018-2020. Budgetförslaget skulle tas fram med utgångspunkt fran
oftjr?indrade ramar med tillägget att det generella sparkravet skulle lindras
med 0,6 Vo 2018, d v s från I ,6 o/o till I %. Dessutom skulle hänsyn tas till
minskat flyktingmottagande samt att hela det tillfülliga flyktingstödet är ut-
ftirdelat och att tillftilliga insatser ska awecklas senast 2018.
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17. Socialnämndens driftram (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
Socialnämnden har lämnat ftlljande budgetftirslag inftir arbetet med strate-
gisk plan 2018-2020:


Arseffekt jmf med 2017


Verksam hetsfö rän d ri nga r/Of i nans ierat
Ny servicebostad (Fagernäs)


Driftbudget avs nya ersättningsboenden (SOL/LSS)
Lag om samverkan vid utskivning från slutenvård
(betalningsansvar)


Föräldrautbildning ABC - samverkan med UBN
Digitalisering inom socialfÌirvaltningen 2 åa


Nytt verksamhetssystem Socialtj änsten


Personalstrateg I åa


IFO Behov av handläggare, inriktning nyanlända (8aa)
EKB (underfinansiering)
Fadderprojekt - Nyanlända i vård och omsorg
Medfi nansiering medborgarservice
Nerdragning kompensation löneökningar timanställda
Stimulansmedel ökad bemanning äldreomsorgen
Generellt sparkrav
Omställningskostnader "Nytt äldreboende"


Atgärder
Aweckling gruppbostad (fdrtätning)
Verksamhetsbidrag föreningar
Dagverksamhet dementa
Anpassning maxtaxa äldreomsorg (riksdagsbeslut)


Höjning taxa trygghetslarm I 50


Avgift hemsjukvårdsabonnemang 50
Omftirdelning ekonomiskt bistånd
Aweckling - handläggare, inriktning nyanlåinda
Aweckling fadderproj ekt
Aweckling servicebostad


600


?
,)


-t600


?


2


600


2


?


J


600


4 480


5 000
1 200


500


I 000


680
I 200


500


600


4 480


4 000
I 200


500


I 000


6 700
16 200


680
I 200


680


I 200
500


600


4 480


3 000


I 200
s00


I 000


6 800


t6 200
2r1')


-3 000
-l 200


-3 600
-l 000
-l 000


-300
-l 000
-4 480
-l 200
-3 600


6 750


-l 200
-3 600
-l 000
-1 000


-300


-l 000
-4 480
-t 200
-3 600


-3 000
-l 200
-3 600
-l 000
-l 000


-300
-1 000
-4 480


-t 200
-3 600


Summa (tkr) 7 630 20 280 r9 380


Med anledning av att de ekonomiska fiirutsättningarna ytterligare ftirbättrats
ftireslås att det tidigare.sparkravet fttr 2018 utgår helt samt att sparkravet
2019 minskas från 2,4o/o till 1,6 Yo.För socialnämnden innebär ovanstående
en utökning av driftramen med 10 837 tkr 2018 och 5 419 tkr 2019.
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17. Socialnämndens driftram (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
Med anledning av utökat betalningsansvar och stort behov av korttidsplatser
har socialnämnden hos kommunfullmåiktige begärt en utökning med l5 000
tkr (helarseffekt) ftir ytterligare20 platser. I kommunstyrelsens ftirslag från
2017-05-15, ç 76, ft)reslås att socialnåimndens driftram utökas med 7 500 tkr
2017 sarnt att kommande år behandlas i strategisk plan 2018-2020. För utök-
ning av korttidsplatser ffireslås att socialnåimndens driftram utökas med
2 500 tkr 2018 och 5 500 tkr 2019 som tillsammans med det minskade spar-
kravet ska täcka kommande kostnadsökningar. Från och med2020 ftireslås
att ramen utökas med l0 000 tkr per år.


Inga övriga justeringar foreslås med anledning av den rådande osfüerheten
kring flyktingmottagandet och hur stor del som kommer att nyttjas av det
tillftilliga flyktingsstödet under 2017 .


Påslaget ftir kollektivavtalad pension i arbetsgivaravgifterna höjs med 0,87
procentenheter från och med 2018, d v s från 6,83 yotill7,70 oá, enligt Sve-
riges kommuner och landstings preliminära ftirslag. Föreslås att socialnämn-
dens ram dåirmed höjs med 3 524 tkr fran och med 2018.


Sedan strategisk plan2017-2019 fastställdes har nedanstående beslut av
kommunfu llmäktige inarbetats i strategisk plan 20 I 8- 2020 :


o 2016-12-19 och 2017-02-20, $$ 156 och 10, om att med anledning av
2016 års löneöversyn utöka socialnåimndens driftram med 8 712,2,2 tkr
respektive 918 tkr från och med20I7. För 2016 uppgick motsvarande
belopp till 5 808,1 tkr respektive 612 tkr.


o 2017-02-20, ç 13, om att fran och med 2017 omffirdela 378 tkr till kom-
munstyrelsens tekniska fürvaltning ftir att internfakturering av bilpools-
verksamheten ska upphöra.


o 2017-04-03, $34, om att minska socialnämndens driftram med 1 007 tkr
fran och med 2018 med anledning av att komponentavskrivning inftirts
på fastigheter med därpå minskade hyror. Med anledning av att planerat
underhåll samtidigt fl¡tas från drift till investering utökas ramen med
146 tkr per ar 2018-2021. Utökningen ñr 2019 och framåt är inråiknad i
den årliga uppråikningen av intemhyran.


o 2017-04-03, $ 36, om att minska socialnämndens driftram med 595 tkr
med anledning av inrättandet av medborgarservice. För 2017 uppgick
motsvarande belopp till208 tk.


Utdragsbestyrkande / Exped¡erat Signatur
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18. M¡ljö- och byggnämndens driftram


Beredningens förslag
1. Miljö- och byggnämndens driftram utökas med 11 tkr 2018 och 5 tkr


201 9 ftir att tidigare beslutat sparkrav minskas med 1 ,6 Yo for 201 8 och
0,8yo2019 vilket innebär att sparkravet utgar helt ftir 2018 samt minskas
îrân2,4%till l,6Yo ftir 2019.


Beskrivning av ärendet
I strategisk plan2017-2019 finns sparkrav utlagda på samtliga nåimnder med
totalt I ,6 % 2018 och med 2,4 yo från och med 20 1 9. Med de ekonomiska
ftirutsättningar som ftirelåg när de kommungemensamma planeringsfürut-
sättningarna presenterades für budgetberedningen i mars 2017 hade samtliga
nåimnder/styrelser i uppdrag att lämna in och presentera ett budgetftirslag för
åren 2018-2020. Budgetförslaget skulle tas fram med utgangspunkt från
oftirändrade ramar med tillägget att det generella sparkravet skulle lindras
med 0,6 yo2018, d v s fran l,6o/otill I %. Dessutom skulle hänsyn tas till
minskat flyktingmottagande samt att hela det tillftilliga flyklingstödet åir ut-
ft)rdelat och att tillfülliga insatser ska awecklas senast 2018.


Miljö- och byggnämnden har lämnat ftiljande budgetftirslag inftir arbetet
med strategisk plan 2018-2020:


Arseffekt jmf med 2017
2018 2019 2020
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Verksam hetsförändri ngar/Ofinansierat
GIS mätingenjör 600 600 600


Summa 600 600


Med anledning av att de ekonomiska ftirutsättningar ytterligare frirbättrats
ftireslås att det tidigare sparkravet ftir 2018 utgår helt samt att sparkravet
2019 minskas från 2,4yo till 1,6 %. För miljö- och byggnämnden inneblir
ovanstående en utökning av driftramen med 11 tkr 2018 och 5 tkr 2019.


Av miljö- och byggnåimndens budgetftirslag framkommer behov av utökning
med I GlS-mätingenjör för att klara det behov av tillsyn och kontroll som
nåimnden fastställt. I och med att verksamheten utförs av kommunstyrelsens
kommunledningsftirvaltning ftireslås att detta får vara en del bland övriga
prioriteringar inom kommunledningsftirvaltningens budgetftirslag vid ftir-
delning av resterande generella tillskott.


600
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19. Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens driftram


Beredningens förslag
1. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimndens driftram utökas med


a. I 204 tkr 2018 och 602 tkr 2019 ftjr att tidigare beslutat sparkrav
minskas med 1,6 o/o for 2018 och 0,8yo 2019 vilket innebåir att spar-
kravet utgår helt ftir 201 8 samt minskas från 2,4 o/o till I ,6 Yo for
2019.


b. I 000 tkr årligen ftir 2018 och framåt i ett generellt tillskott. Det ska
bland annat täcka ökad hyra ftir planerat underhåll med 198 tkr årli-
gen samt driftkostnader ftir brandåtgeirder i Hildursborg, renovering
av Ridhuset i flera etapper samt utredning och projektering av Björk-
näshallen/ishallen.


c. 202 tkr fran och med 2018 med anledning av att påslaget ftir kollek-
tivavtalad pension i arbetsgivaravgifterna höjs med 0,87 procentenhe-
ter från och med 2018, d v s fran 6,83 o/otill7,70 yo.


Beskrivning av ärendet
I strategisk plan2017-2019 finns sparkrav utlagda på samtliga nämnder med
totalt 1 ,6 % 2018 och med 2,4 yo fran och med 2019 . Med de ekonomiska
fürutsättningar som ftirelåg nåir de kommungemensamma planeringsftirut-
sättningarna presenterades ftir budgetberedningen i mars 2017 hade samtliga
nåimnder/styrelser i uppdrag att lämna in och presentera ett budgetftirslag för
åren 2018-2020. Budgetförslaget skulle tas fram med utgangspunkt från
oft)råindrade ramar med tillagget att det generella sparkravet skulle lindras
med 0,6 yo2018, d v s fran 1,6 yotill I %. Dessutom skulle hänsyn tas till
minskat flyktingmottagande samt att hela det tillfÌilliga flyktingstödet åir ut-
ftirdelat och att tillftilliga insatser ska awecklas senast 2018.


Kultur- fritids- och ungdomsnämnden har lämnat ftiljande budgetftirslag
inffir arbetet med strategisk plan 2018-2020:


þ/
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Sammanträdesdatum
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752


Verksam hetsföränd ri n gar/Of i na ns ierat
Generellt Spar


Nuvu¡ønde verksamhet
Hyra Bibliotekelny konsthall
Biblioteket - utöka med en tjänst
Justering int¿iktsfiirväntningar Nordpoolen
Pagla nytt nyttj anderättsavtal
Aktivitetsvecka Höstlov/läslov
Ambitionshi)jningør
Kapitaltj åinstkostnader nyinvesteringar
Drift av nya omklädningsrum Träfþunkten
F inansiering Medborgarservice
Höjning mediaanslag biblioteket
Sportotek


Atgärder
Nuvarande ve¡hsamhet


Föreningsservice en tjåinst mindre
Förändring i driftorganisation
Webbbokningssystem fiir bättre nyttjande av hallar
Uppsägring hyresavtal gamla konsthallen
Avskrivna anläggningar som ej ska reinvesteras
Folketshus ftirändring avtal
Aweckling Airdome
Aweckling Pjäshallen


Uppsägning drift avtal rastplatser


Planer och Progrøm
Konvertering Ellj usspår LED
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens driftram (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
2018 2019 2020


457


500


60
250


300


50


I 000


I 327


190


300


100


l 000


-457
-680
-100


-89


-tl7
-600


-457


-680
-150


-89


-418


-600
-895


-350
-90


l 805


388


457


500


60
250


1 805


388


457


500


60


250


188 I 443


190


300
100


-457
-680
-150


-89


-578
-600
-89s
-350


-90


-50 -50 -50


Summa (tkr) 1 2 598 r 5541


Med anledning av att de ekonomiska fiirutsättningama ytterligare ftirbättrats
ftireslås att det tidigare sparkravet fttr 2018 utgår helt samt att sparkravet
2019 minskas från 2,4Vo till 1,6 o/o.För kultur, fritids och ungdomsnåimnden
innebär ovanstående en utökning av driftramen med 1 204 tkr 201 8 och 602
tkr 2019. I övrigt ftireslås nämnden få en generell utökning med 1 000 tkr
från och med 2018.


Utdragsbestyrkande i Expedierat
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19. Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens driftram (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
Nämnden har tillsammans med fastighetsftirvaltningen i budgetftirslaget
visat på att driftutrymme saknas med 198 tkr årligen ftir planerat underhåll i
fastigheterna. Dessutom saknas medel ftjr tillkommande kostnader med an-
ledning av brandåtgtirder i Hildursborg, renovering av ridhuset i flera etapper
samt utredning och projektering av Björknäshallen/ishallen. För dessa ätgär-
der saknas 727 tkr 201 8, I 254 tkr 20 1 9 samt I 442 tkr 2020. Del av kostna-
den beråiknas täcka av tillskottet på 700 tkr med anledning av inftirande av
komponentavskrivning i enlighet med kommunfullmåiktiges beslut 2017 -0 4 -
03, $ 34. Resterande del ft)reslås ingå i det generella tillskott på I 000 tkr ftir
2018 och framåt.


Påslaget flor kollektivavtalad pension i arbetsgivaravgiftema höjs med 0,87
procentenheter från och med 2018, d v s från 6,83 Vo till T ,70 %, enligt Sve-
rigens kommuner och landstings preliminåira ftirslag. Föreslås att kultur-
fritids- och ungdomsnämndens ram därmed höjs med202 tkr fran och med
2018.


Sedan strategisk plan2017-2019 fastställdes har nedanstående beslut av
kommunfullmåiktige inarbetats i strategisk plan 20 1 8-2020 :


o 2016-12-19 och 2017-02-20, $$ 156 och 10, om att med anledning av
2016 åns löneöversyn utöka kultur, fritids och ungdomsnämndens drift-
ram med 207 ,2 tkr respektive 20 tkr fran och med 2017 . För 201 6 upp-
gick motsvarande belopp till 138,1 tkr respektive 13 tkr.


o 2017-02-20, ç 13, om att fran och med 2017 omfordela2} tkr till kom-
munstyrelsens tekniska förvaltning ftir att intemfakturering av bilpools-
verksamheten ska upphöra.


o 2017-04-03, $ 33, om att fran och med 2018 utöka kultur, fritids och
ungdomsnämndens driftram med 85 tkr ftir ökade kapitalkostnader med
anledning av inköp av en mobil skatepark.


o 2017-04-03, $34, om att minska kultur, fritids och ungdomsnämndens
driftram med 3 795 tkr fran och med 2018 med anledning av att kompo-
nentavskrivning inftirts på fastigheter med därpå minskade hyror. Med
anledning av att planerat underhåll samtidigt flyttas fran drift till inve-
stering utökas ramen med 700 tkr per åtr 2018-2021. Utökningen ftir 2019
och framåt åir inräknad i den årliga uppråikningen av internhyran.


o 2017-04-03, $ 36, om att minska kultur, fritids och ungdomsnåimndens
driftram med 300 tkr med anledning av inrättandet av medborgarservice.
För 2017 uppgick motsvarande belopp till 104 tkr.


Ë,







Verksam hetsföränd ri n ga r/Of i nans ierat
Borgmästaravtalet, åtgärder


LEK3-projekt
Upphandling lokalvård


Atgärder
Sänkta kostnader ftir media
Minskade drift kostnader


Sänkta intäkter lor lokalvård


Summa (tkr)
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20. Fasti g hetsnäm ndens d riftram


Beredningens förslag
1 . Fastighetsnämndens driftram utökas med 5 8 tkr 201 8 och 29 tkr 201 9 fttr


att tidigare beslutat sparkrav minskas med 1,6 o/o för 2018 och 0,8 yo


2019 vilket innebtir att sparkravet utgår helt fÌir 2018 samt minskas från
2,4 o/o till 1,6 Yo for 2019.


Beskrivning av ärendet
I strategisk plan2017-2019 finns sparkrav utlagda på samtliga nåimnder med
totalt 1,6 %2018 och med 2,4yo från och med 2019. Med de ekonomiska
ftirutsättningar som ftrelåg när de kommungemensamma planeringsftirut-
sättningarna presenterades ftir budgetberedningen i mars 2017 hade samtliga
nämnder/styrelser i uppdrag att låimna in och presentera ett budgetftirslag för
åren 2018-2020. Budgetförslaget skulle tas fram med utgångspunkt fran
ofiirändrade ramar med tillägget att det generella sparkravet skulle lindras
med 0,6 % 2018, d v s fran 1,6 yo till I %. Dessutom skulle hänsyn tas till
minskat flyktingmottagande samt att hela det tillfÌilliga flyktingstödet åir ut-
ftirdelat och att tillfÌilliga insatser ska awecklas senast 2018.


Fastighetsnämnden har lämnat ftiljande budgetftirslag inftr arbetet med stra-
tegisk plan 2018-2020:


Arseffekt jmf med 2017
2018 2019 2020


-120
-100


3 000


-120
-100


3 000


0


Med anledning av de ekonomiska ftirutsättningarna ytterligare ftirbättrats
ftireslås att det tidigare sparkravet fttr 2018 utgår helt samt att sparkravet
2019 minskas från 2,4oÁ till 1,6 %o.För fastighetsnämnden innebär ovanstå-
ende en utökning av driftramen med 58 tkr 2018 och 29 tkr2019.
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20. Fasti g hetsnäm ndens d riftram (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
Sedan strategisk plan20l7-2019 fastställdes har nedanstående beslut av
kommunfu llmdktige inarbetats i strategisk plan 20 I 8 -2020 :


o 2017-02-20, ç 13, om att fran och med 2017 omftirdela2} tkr till kom-
munstyrelsens tekniska förvaltning ftir att internfakturering av bilpools-
verksamheten ska upphöra. Minskningen Èir beaktad vid beräkning av
uppräkningsfaktorn frir internhyra enligt ärende nr 10


c 2017-04-03, $ 34, om ökade driftkostnaderna med 2 500 tkr per år med
anledning av att totalt l0 000 tkr av planerat underhåll flytas fran drift
till investeringar. Utökningen från och med 2019 åir beaktad vid beråik-


ning av uppräkningsfaktorn ftir intemhyra enligt ärende nr 10.


o 2017-04-03, $ 36, om att minska fastighetsnåimndens driftram med 440
tkr med anledning av inrättandet av medborgarservice. För 2017 uppgick
motsvarande belopp till 154 tkr. Minskningen är beaktad vid beräkning
av uppråikningsfaktorn for internhyra enligt åirende nr 10


pUtdragsbestyrkande / Expedierat
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21. Overförmynda rnäm ndens d riftram


Beredningens förslag


Överftirmyndarnämndens driftram utökas med 64 tkr 2018 och 32 tkr
2019 ftjr att tidigare beslutat sparkrav minskas med 1,6 Vofür 2018 och
0,8yo 2019 vilket innebär att sparkravet utgår helt ftir 2018 samt minskas
frën2,4%till l,6yo ftir 2019.


2. 53 tkr fran och med 2018 med anledning av att påslaget ftir kollektivav-
talad pension i arbetsgivaravgifterna höjs med 0,87 procentenheter från
och med 2018, d v s från 6,83 o/otill7,70 o/o


Beskrivning av ärendet
I strategisk plan2017-2019 finns sparkrav utlagda på samtliga nåirnnder med
totalt I ,6 % 2018 och med 2,4 yo från och med 20 19. Med de ekonomiska
ftirutsättningar som ftirelåg n?ir de kommungemensamma planeringsftirut-
sättningarna presenterades für budgetberedningen i mars 2017 hade samtliga
nämnder/styrelser i uppdrag att lämna in och presentera ett budgetftirslag för
aren 2018-2020. Budgetförslaget skulle tas fram med utgångspunkt fran
oftirändrade ramar med tillägget att det generella sparkravet skulle lindras
med 0,6 o/o2018, d v s fran l,6yotill I %. Dessutom skulle håinsyn tas till
minskat flyktingmottagande samt att hela det tillftilliga flyktingstödet är ut-
ftirdelat och att tillftilliga insatser ska awecklas senast 2018.


Överftirmyndarnämnden har lämnat ftiljande budgetftirslag inftir arbetet med
strategisk plan 201 8-2020:


Arseffekt jmf med 2017
2018 2019 2020


Verksam hetsföränd ringar/Of inansierat
Arvoden och kostnadsersâttningar god man fcir EKB
Utökad ram för handlaggare


Högre drift skostnad för verksamhetssystem


)2 2 700
3s0
150


3


1


Summa (tkr) 3 200 3 200 3 200


Med anledning av de ekonomiska ftirutsättningarna ytterligare ftirbättrats
ftireslås att det tidigare sparkravet fttr 2018 utgår helt samt att sparkravet
2019 minskas från 2,4yo till 1,6 Yo.För överfürmyndarnämnden inneb¿ir
ovanstående en utökning av driftramen med 64 tkr 2018 och32 tkr 2019.
Inga övriga justeringar ftireslås med anledning av den rådande osäkerheten
kring flyktingmottagandet och hur stor del som kommer att nyttjas av det
tillfÌilliga flyktingsstödet under 2017 .
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21. överförmyndarnämndens driftram


Beskrivning av ärendet
Påslaget ftir kollektivavtalad pension i arbetsgivaravgifterna höjs med 0,87
procentenheter från och med 2018, d v s fran 6,83 o/otill7,70 oá, enligt Sve-
riges kommuner och landstings preliminåira ftirslag. Föreslås att överftir-
myndarnåimndens ram därmed höjs med 53 tkr från och med 2018.
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22. Skattesats 2018


Beredningens förslag
1 . Skattesatsen ftir 20 I 8 är oftiråindr ad, 22,60 %o


Beskrivning av ärendet
Skattesatsen ftir 2017 är 22,60 %o.


Utdragsbestyrkande / Expedierat
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23. Ks- fi nansförvaltn i n gen


Beredningens förslag
Kommunstyrelsens fi nansftirvaltning budgeteras enligt nedan for 201 I -2020 :


Pensioner


PO-påslag, avtalspensioner


Semesterlöneskuld/okomp övertid
Interna räntor
Skatter och utjämning
Finansiella intäkter & kostnader


Central lönepott 2018-2020 &. del av 2017


Summa


Pensioner


PO-påslag, avtalspensioner
Semesterlöneskuld/okomp övertid
Intema räntor
Skatter och utjÈimning
Tillflilligt stöd fdr flyktingsituationen
Finansiella intäkter & kostnader


Central lönepott 2017-2019 & del av 2016
Summa


2018
tt3 372
-66282


3 000
-25 703


-1807 5'79


-730


6t 982
-t 721940


2019
119 372
-68 393


3 000
-25 703


-t 846 655


970
100 126


-t 7t7 283


2020
132 987


-70 454


3 000
-25 703


-1892209
| 926


137 542
-l 712 gtl


Beskrivning av ärendet
I strategisk plan2017-2019 är budgeten 2018-2019 ftir kommunstyrelsens
finansftirvaltning enligt nedan:


2018


lll0l5
-s6 s06


3 000
-24128


-l 805 657
0


-l 000


77 947
-1695329


2019
124 089
-58 652


3 000
-24128


-t 837 928
0


2300
tt9 619


-l 671 700


Pensionsftirvaltarens prognos fran april 2017 ligger till grund ffir ftirslag till
strategiska plan 2018-2020.I ftirhållande till planen 2017-2019 är pensions-
kostnaderna 2 357 tkr högre 201 8 samt 4 7 17 tkr lägre ftir 2019.
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23 Ks- fi nansförvaltn i n gen (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
Skatte- och utjämningsintåiktema i strategisk plan 2017-2019 baseras på Sve-
riges kommuner och landstings senaste prognos över skatte- och utjämnings-
intfüterna från slutet av april 2017 (cirkulär 2017:18), justerad med kommu-
nens egen befolkningsframskrivning. I ovanstående cirkulär ingar den del av
regeringens tidigare satsning på 10 miljarder som fördelas lika i kronor per
invånare till alla kommuner. Den del som fürdelas i ftirhållande till antal
asylsökande och nyanlåinda beråiknas i enlighet med Sveriges kommuner och
landstings prognos frän2017. För 2018 beråiknas bidraget uppgå till drygt 32
miljoner ftir att sedan successivt sjunka till knappt 14 miljoner kronor nåir


bidraget år 202I helt ftirdelas i kronor per invånare.


Finansiella intäkter och kostnader utgår från prognosen efter april 2017 samt
baseras i övrigt på ftireslagen nivå på resultat, langfristig upplåning, langfris-
tiga fordringar samt ny prognos på räntan. Fram till och med 2019 beräknas
ingen avkastning på likvida medel. Råintekostnaden ber¿iknas på liknande
villkor som gäller für nuvarande lån.


Budget ftir semesterlöneskuld/okompenserad övertid ftjreslås oftirändrad.
Övriga poster grundar sig på verksamhetsplaner 2017-2019 och/eller pro-
gnos 2017 korrigerad med aktuella uppr?ikningar. Central lönepott budgete-
ras i enlighet med fiireslaget antagande om löne- och prisutveckling. I bud-
geten ingar den del av anslaget for 2017 års löneöversyn som åinnu inte ut-
ftirdelats till nämnderna på grund av att löneöversynen inte slutforts.


Påslaget ftir kollektivavtalad pension i arbetsgivaravgifterna höjs med 0,87
procentenheter från och med 2018, d v s från 6,83 yo till T ,70 0/o, enligt Sve-
riges kommuner och landstings preliminära ftirslag. Föreslås att kommunsty-
relsens finansftirvaltnings ram därmed sänks med 7 458 tkr från och med
2018. I ovanstående paragrafer är ftireslaget att nämndernas/styrelsernas
ramar höjs med totalt sett s¿ìmma belopp, vilket inneb¿ir att detta inte blir
någon resultatpåverkan.


Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Beredningens förslag
1. Nedanstående investeringsramar reinvesteringar, pott ftlr nyinvestering-


ar samt budget für re- och investeringar ftir afftirsdrivande verksamhet
fastställs for 2018-2020 :


2018 2019 2020


Reinvesteringar
Ks-kommunledningsftirvaltning


Ks-tekn isk forvaltn ing


Ks-räddnings- o beredskapsftirv


Ks-arbetsmarknadsftlrvaltn ing


Utbildningsnämnd


Socialnämnd


Kultur-, fritids- och ungdomsnämnd


Fastighetsnämnd


Sum ma reinvesteringar (tkr)


17 150


40 000


800


200


l2 500


5 500


| 200


66 000


143 350


17 150


40 000


1 150


200


I 000


5 500


600


60 000


132 600


17 150


40 000


l0 000


200


7 500


5 500


0


50 000


130 350


Ks pott ftir nyinvesteringar 140 000 1r5 000 126 000


Affärsdrivande (re- och ny) s6 s00 72 s00 88 s00


TotaIt 339850 320 100 344 850


Beskrivning av ärendet
Tidigare ar har en total investeringsram, ftir både re- och nyinvesteringar,
ftirdelats till nämnder/styrelser. I strategisk plan 2018-2020 ftireslås endast
en ram ftir reinvesteringar ftirdelas ut till nämnder/styrelser. När det gäller
nyinvesteringar foreslås dessa istället läggas i en gemensam pott hos kom-
munstyrelsen. Via gemensamma prioriteringar från kommunledningsgruppen
sker därefter anvisning av medel ur potten. Investeringar i fastigheter och
lokaler ska i enlighet med riktlinjerna ftir internhyressystemet anvisas direkt
till fastighetsnåimnden. Tillsammans med ansökan från potten ska effekten på
driftkostnaderna samt finansieringen redovisas.


Den affrirsdrivande verksamheten inom kommunstyrelsens tekniska ftirvalt-
ningen tilldelas som tidigare en total investeringsram.


/ Expedierat
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Beredningens fürslag
2018 2019 2020


24. I nvesteri n gs ram a r fö r näm nde r/styre lser (forts)
I strategisk plan 2017 -20 1 9 ftlrdelades investeringsramama ftir 2018-2019
enligt ftiljande:


2018 2019


Ks-kommunledningsforvaltning


Ks-teknisk forvaltning


Ks-räddnings- o beredskapsft)rv


Ks-arbetsmarknadsforvaltning


Utbildningsnämnd


Socialnämnd


Kultur-, fritids- och ungdomsnämnd


Fastighetsnämnd


Summa (tkr)
varav afftirsdrivande verksamhet


Reinvesteringar
Ks-kommunledningsftirvaltning


Ks-teknisk ftirvaltning
Ks-räddnings- o beredskapsfürv


Ks-arbetsmarknadsforvaltning


Utbildningsnämnd


Socialnämnd


Kultur-, fritids- och ungdomsnämnr


Fastighetsnämnd


Summa reinvesteringar (tkr)


17 150


93 000


1 lsO


200


8 000


5 s00


600


60 000


185 600


t7 ts0
40 000


l0 000


200


7 500


5 500


0


50 000


130 3s0


17 150


70 000


l 050


160


14 500


2 000


9 500


79 000


193 360


40 000


17 150


l l0 000


r 150


6 160


26 000


2 000


I 500


50 000


2t3 960


80 000


I tabellen nedan anges de investeringsbehov som framgår av respektive
nåimnd/styrelses budgetfürslag samt beredningens fürslag :


Nämnders/styreslsers förslag
2018 2019 2020


17 150


73 000


800


200


l2 500


5 500


I 200


66 000


176 3s0


l7 150


82 000


l0 000


200


7 500


s 500


0


50 000


172 350


17 150


40 000


800


200


12 s00


5 500


I 200


66 000


143 350


t7 150


40 000


I 150


200


I 000


5 500


600


60 000


132 600


Ks pott för nyinvesteringar 141340 1t5220 166 340 140 000 lls 000 126 000


Affärsdrivande (re- och ny) 60 300 81 800 98 800 s6 s00 72 500 88 500


Totalt 377990 382620 437 490 339 850 320 100 344 850
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24. I nveste ri n gs rama r fö r näm nde r/styre lser (fo rts)


Beskrivning av ärendet (forts)
Alla nämnder/styrelser, utom kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning, ftire-
slås Ë en reinvesteringsram i enlighet med deras respektive ftirslag. För tek-
niska ftirvaltningens skattefinansierade verksamheter ftireslås en lägre rein-
vesteringsram eftersom budgetftirslaget bland annat innehåller många ambi-
tionshöj ande åtgåirder.


Kommunstyrelsens pott für nyinvesteringar baseras på summaÍr av nåimnder-
nas/styrelsernas ft)rslag till nyinvesteringar.


Investeringsnivån ftir den affÌirsdrivande verksamheten inom kommunstyrel-
sens tekniska ftirvaltning utgår fran budgetftirslaget och innehåller bland
annat vattentäkt Kusön, kapacitetsökning av VA-strfü samt VA-system.


I samband med att kommunfullmåiktige 2016-10-17, $ 108, fastställde an-
läggnings- och lokalutredning av kultur- och fritidsanläggningar överlåimna-
des utredningen till kommunstyrelsen für beaktande i arbetet med komman-
de strategiska planer då även framtida lokalisering av fritidsanläggningar ska
analyseras. Kommunstyrelsen har därefter,2017-05-15, $ 99, gett kultur-,
fritids- och ungdomsnåimnden i uppdrag i samråd med fastighetsftirvaltning-
en analysera den tidigare fastställda planen och lämna ftirslag på i vilken
prioritetsordning anläggningarna ska utvecklas, avvecklas eller ersättas.


I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2015-10-05, $ 168, behandlades
medborgarftirslaget om att utveckla äventyrsstigen strandpromenaden, d v s
en fÌirlängning av rampen under järnvägsbron, i strategisk plan2017-2019.
Tekniska utskottet fick då i uppdrag att utreda frågan vidare och har 2017-
05-02, $ 19, ftireslagit att det åir mest ftirdelaktigt att anlägga en gångbro
under järnvägsbron som då sammanlåinkar gång- och cykelvägama som går
låings Bodån, vilket också överensståimmer med medborgarftirslaget. Vidare
ft)reslar de att beslut om utfürande fattas efter att medel har blivit tilldelade i
strategiska planen. I ftirslag till strategisk plan 2018-2020 avsätts inga rikta-
de medel fiir åiventyrsstigen. Ett eventuellt genomförande får prioriteras mot
övriga investeringar i den ftireslagna potten für nyinvesteringar.
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25 Upplåning och långfristiga fordringar


Beredningens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under âr 2017-2020


har räft att nyupplana, d v s öka kommunens skulder under åren2017-
2020 med totalt 837 000 tkr, ftirdelat med 105 000 tkr âr 2017,267 000
tkr år 2018, 240 000 tkr år 201 9 respektive 225 000 tkr âr 2020.


2. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under åren 2018-
2020 har rät| att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp
på de lan som ftirfaller till betalning under åren 2018-2020.


Beskrivning av ärendet
Kommunen har ftir närvarande ett lån på 38 000 tkr som lorfaller under
20t9.


Frän2017 och framåt f,rnns det stora investeringsbehov. Med utgangspunkt
från prognoser efter april månad ftir resultatet samt investeringsnivåerna
behövs nyupplaning ftir att klara målet om en betalningsberedskap pâ20
dagar. Behovet uppgar till 105 000 tkr 2017,205 000 tkr 2018, 195 000 tkr
2019 respektive 225 000 tkr 2020.


I strategisk plan20l7-2019 ingån en beråiknad utlåning till Trafikverket av-
seende Riksväg 97, delen Sävast-Boden, på 103 500 tkr ftir perioden 2017-
2019. Enligt Trafikverkets senaste prognos från hösten 2017 befükrras den
totala utlåningen till 107 000 tkr. Ombyggnationen beräknas genomftiras
under perioden 2018-2019. Utlaningen ftirdelar sig på 62 000 tkr 2018 samt
45 000 tkr 2019.


Med det befintliga lanet innebtir ovanstående upplaning en total låneskuld år
2020 pâ 875 000 tkr.
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26 Budgetberedn¡ngens förslag till strategisk plan och
budget 2018-2020


Beredningens förslag
Budgetberedningen:


fastställer forslag till strategisk plan 2018-2020 enligt $$ 3-25, samt


lämnar öppet fÌlr samtliga partigrupper att ta beslut om det behövs
extra partigruppmöten angående beslut om strategisk plan 2018-
2020.


Olle Lindström (m), Maria von Schantz(m), Daniel Rönnbäck (m), Lili-
Marie Lundström (c) och Bernt Drugge (sd) lämnar blank reservation.


Beskrivning av ärendet
Beredningen har upprättat ett fÌirslag till strategisk plan ñr 201 8-2020 enligt


$$ 3-2s.


a


a
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