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Bodens kommun Sammanträdesdatum
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Fullmäktigesalen, kl 14.00 - 18.30, paus 15.33 - 15.45, 17.45-18.05

Ledamöter

Enligt bilagd närvarolista

Ersättare

Enligt bilagd närvarolista

Tjånstepersoner
Kommunjurist Daniel Bergh, kommunsekreterare lngelina Edström

Sonia Harr (S) och Henrik Wikström (M)

Kansli och informationskontoret 20 16-06-22

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Övriga närvarande

ngens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Organ

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp
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Bodens
kommun

NÄRVARO- OCH oMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2016-06-20
Tid 14.00-18.30 (paus 15.33-15.45, 17.45-18.05)

$ $ $ $ $ $

LEDAMOTER R:röstber
E:ersåittare

Ja / Nej

$83
Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej

S Inge Andersson R J

M Olle Lindström R J

S Béatrice Öman R J

M Johan Sellin R J

SD Bernt Drugge

S Glenn Blom R J

V Bosse Strömbäck R N

M Rigmor Äström

S Sonia Harr R J

S Margit Hannu-Dyrander R J

M Maria von Schantz R J

SD Jeff Ahl

NS Kenneth Backgård R J

S Lars Nilsson

MP Catarina Ask R J

M Daniel Rönnbäck Rtomg32
kl16.42

S Anna-Karin Nylund

V Inger Westman Arvesen R N

S Leif Pettersson R J

M Göran Ahlman R J

SD Göran Ä.ström

S Eivy Blomdahl Rtomg32
kl t7.45

M Linda Isaksson

C Lili-Marie Lundström

S Torbjörn Lidberg RtomgS3
kl 18.25

J

L Hendrik Andersson R J

KD Anders Pettersson R J

M Egon Palo Rtomg32
kI17.29

S Britt-Marie Loggert-Andrén R J

SD Robert Lund Rtomg32
kl17.45

S Ingemar Karlsson R J
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Bodens
kommun

NÄRvARo- ocH OMRöSTNINGSLISTA KOMMIINF'ULLMÄKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2016-06-20
Tid 14.00-18.30 (paus 15.33-15.45, 17.45-18.05)

$ $ $ $ $ $

2 (3)

LEDAMÖTER R:röstber
E:ersättare

Ja / Nej
$83

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

M Bo Hultin R J

NS Anders Sundström R J

V Bo Englund R N

S Lena Goldkuhl

MP Gösta Eriksson R J

M Henrik Wikström R J

S Kurt Pettersson R J

M ,Äke Eltoft R J

SD Susanne Ström R J

S Veronica Svalenström

S Arne Pettersson

M HelenaNordvall R J

S Inger Mattsson

V Rasmus Joneland R N

M Hans B Nilsson R J

S Lennart Synnergren R J

SD Arne Gustaßson R J

S Berit Ekervhén R J
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Bodens
kommun

NARVARO- OCH OMROSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMAKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2016-06-20
T¡d 14.00-18.30 (paus 15.33-15.45, 17.45-18.05)

$ $ $ $ $ $

3 (3)
Ja / Ne1ERSATTARE R:röstber

E:ersättare
Ja / Nej

$83
Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej

S Christer Carlsson R J

S Tomas Lund

S Evelina Harr

S Urban Sundbom R J

S Anna-Karin Aaro Rtom$83
kl 18.25

J

S ,4sa Lindström R J

S Robert Andersson R J

S Magdalena Ek R J

S Ann-Christin Pretty

S Johan Lund E, R from $

83 kl 17.4s
J

M Göran Höglund

M Henrik Lindqvist

M Ove Simonsson

M Knut Larsson R J

M Eberth Gustafson R J

M Per-Ulf Sandström E, R from $

83 kl 16.42

J

M Äke Carlsson E, R from $

83 kI17.29
J

SD Elvira Östvall

SD Christer Fjellström R J

SD Sven-Göran Fellermark R J

V Inga-Lill Engström-Öhman E

V Gunnel Notelid

NS Erika Sjöö E

NS Tina Kotkaniemi

MP Agneta Granström

MP Mats Nordström E

C Eva Larsson R J

C Jenny Engström

L Johanna Karlberg

L Lars Karlsson

KD Annika Berglund

KD Maria Selin
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Kommunfullmäktige

Arendelista
$ 74 lnledning..........

$ 75 Revisorerna informerar.

$ 76 Delgivningar

$ 77 Utökad borgensram och återställd borgensavgift för stiftelsen
Bodenbo...

$ 78 Motion från Egon Palo (M) om införskaffande och tillhandahållande av
mobila trygghetslarm ............

$ 79 Lokaler fastighetsförvaltningen ...........

$ 80 Begäran om investeringsmedel- ombyggnation före detta
Sandenskolan.............

S 81 Trafikstrategiför Luleåregionen med fokus på arbets- och
studiependling ...........

$ 82 Medborgarförslag. lnför likvärdig debitering av vatten och avlopp

$ 83 Strategisk plan 2017-2019

$ 84 Nya motioner...

$ 85 Nya medborgarförslag .........
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Kommunfullmäktige

S 74 lnledning

Musik framftird av kyrkomusiker Pernilla Sehlberg Östlund.
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)

Kommunfullmäktige

S 75 Revisorerna informerar

Följ ande information låimnas :

o Information om Förstudie - Beredskap ftir ökat flyktingmottagande
201 6. Kommunrevisionens ordfiirande Inger Lundström (M).

)

)

)

/ Expedierat Signatur
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Kommunfullmäktige

s76 Delgivningar

Beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av delgivningama under perioden
201 6-04-07 - 20 1 6-05 -26 inklusive partiemas redovisningar av partistödet
till handlingarna.

)

)
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Utdragsbestyrkande / Exped¡erat
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Delgivning
Utskriftsdatum: 2016-06-16

td

Datum

Ärendenummer

Utskriven av: lngelina Edström

l/U/K Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Diarieenhet:

Riktning:

Datum:

Notering:

Kommunstyrelsen

Alla

201 6-05-26 - 201 6-06-1 6

Delges kf

2016.1197

2016-06-01

KS 20161287

Antagande av utbildningsnämndens lokala
krisberedskapsplan

Utbildningsnämnden

Beredskapsplaner

lngelina Edström

Kansliet

2016.1324

201 6-06-1 0

KS 2016i300

Redovisning av partistöd - Vänsterpartiet
2015

Vänsterpartiet

Redovisning av användningen av partistöd
2015

Daniel Bergh

Kansliet

2016.1337

201 6-06-1 3

KS 2016i300

Redovisning av partistöd från Nya
Moderanterna

Nya Moderaterna (M)

Redovisning av användningen av partistöd
2015

Daniel Bergh

Kansliet

2016.1341

2016-06-13

KS 2016/300

Redovisning av partistörd från Folkpartiet
Liberalerna Boden

Folkpartiet Liberalerna Boden

Redovisning av användningen av partistöd
2015

lngelina Edström

Kansliet

2016.1351

2016-06-15

KS 2016/367

Förstudie - Beredskap för ökat
f lykti ngm ottagande. Kom m unrevisionen.

Kommunrevisionen

Förstudie - Beredskap för ökat
flyktingmottagande.

lngelina Edström

Kansliet

201 6.1 361

201 6-06-1 5

KS 2016/300

Redovisning av partistöd -

Socialdemokraterna i Boden

Socialdemokraterna i Boden

Redovisning av användningen av partistöd
201 5

Daniel Bergh

Kansliet

2016.1365

201 6-06-1 6

KS 2016/300

Redovisning partistöd 2015 - Miljöpartiet de
gröna i Boden

Miljöpartiet de gröna i Boden

Redovisning av användningen av partistöd
2015

Daniel Bergh

Kansliet

Sidan 1 av 1
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Kommunfullmäktige

s77 Utökad borgensram och återställd borgensavgift för
stiftelsen Bodenbo
KS 2011/351

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka borgensramen ftir stiftelsen

Bodenbo och att såsom för egen skuld ingå borgen ft)r stiftelsen
Bodenbos låneftirpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 460
miljoner kronor.

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva kommunfullmfütiges beslut
2014-12-15 $ 128 i finanspolicyn gällande utökad borgensavgift med
0,25 procentenheter ftir stiftelsen Bodenbo. Borgensavgiften ftir
stiftelsen återgår därmed till 0,3 Yo från och med 2014.

Anna-Karin Aaro (S), Daniel Rönnbäck (M), Anders Sundström (NS) och
Anders Pettersson (KD) anmäler jäv.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 20ll-06-20 $ 66 beslutat om en borgensram ftir
stiftelsen Bodenbo på 31 1 miljoner kronor. Ett kommunalt borgensåtagande
innebär att kommunen såsom für egen skuld ingår borgen ftjr stiftelsens
laneftirpliktelser. Enligt skrivelse 201 6-05 -17 från stiftelsen Bodenbo
uppgick den 30 april2016 deras totala låneportftilj till37 | miljoner kronor,
varav 301 miljoner kronor med kommunal borgen. Stiftelsen avser att under
2017 inftirskaffa nya fastigheter till ett värde av uppskattningsvis 80 miljoner
kronor. Stiftelsen ftireslår därftir att kommunens borgensr¿Ìm utökas till460
miljoner kronor. En sådan borgensram omfattar hela stiftelsens nuvarande
låneportfolj samt planerade låneportñlj . Ekonomikontoret ftireslår i
tj änste skrivelse 2 0 1 5 -0 5 - 17 att kommunful lmäkti ge beslutar att utöka
borgensramen ftir stiftelsen Bodenbo och att såsom ftir egen skuld ingå
borgen für stiftelsen bodenbos låneflorpliktelser upp till ett totalt högsta
belopp om 460 miljoner kronor.

Kommunfullmfütige har 2014-12-15 $ 128 beslutat om en utökad
borgensavgift från 0,3 Yo till 0,55 o/o for stiftelsen Bodenbo.
Ekonomikontoret skriver 2016-06-08 att höjningen berodde på avveckling av
avtal och andra mellanhavanden. De diskussioner som därefter pägåút mellan
kommunen och stiftelsen har resulterat i en överenskommelse om att beslutet
om en ftirhöjd borgensavgift upphävs och att borgensavgiften därmed återgår
till 0,3 o/o fränoch med 2014. Överenskommelsen innebåir att fordran på
stiftelsen ftlr den ftlrhöjda delen av borgensavgiften lor 2014 och 2015 utgår.
Resultatet 20 1 6 påverkas negativt med 77I 000 kronor. Detta motsvarar
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Kommunfullmäktige

fordran ftir ett års borgensavgift eftersom den andra delen värdereglerades i
bokslut 2015.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-05-31 $ 67 med tillägget fran ekonomikontoret 2016-06-08.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensst?immer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkande och beslutsgång
Bosse Strömbäck (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens ftirslag.

Ordftjranden ställer Bosse Strömbäcks (V) yrkande mot kommunstyrelsens
ftirslag och finner att kommunfullmfütige beslutar enligt kommunstyrelsens
ftirslag.

För kännedom
Stiftelsen Bodenbo

För genomfärande
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret

/ Expedierat Sionatur /
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Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-06-20

Kommunfullmäktige

S 78 Motion från Egon Palo (M) om införskaffande och
tillhandahållande av mobila trygghetslarm
K520151742

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen då socialnämnden prioriterat andra
teknikområden inom RemoAge-proj ektet.

Reservationer
Olle Lindström (M), Johan Sellin (M), Knut Larsson (M), Maria von Schantz
(M), Daniel Rönnbäck (M), Eberth Gustafson (M), Egon Palo (M), Bo
Hultin (M), Henrik Wikström (M), A.ke Eltoft (M), HelenaNordvall (M),
Hans B Nilsson (M), Göran Ahlman (M), Bosse Strömbäck (V), Inger
Vestman Arvesen (V), Rasmus Joneland (V), Bo Englund (V), Eva Larsson
(C), Sven-Göran Fellermark (SD), Robert Lund (SD), Christer Fjellström
(SD), Susanne Ström (SD) och Arne Gustafsson (SD) reserverar sig mot
beslutet.

Beskrivning av ärendet
Egon Palo (M) har 20I5-lI-23Lämnat in en motion om införskaffande och
tillhandahållande av mobila trygghetslarm i Boden. Palo (M) ftjreslår att
kommunfullmäktige ger socialft)rvaltningen i uppdrag att snarast ta fram ett
mobilt trygghetslarm till en rimlig kostnad som underlag för beslut. I
motionen beskrivs att det finns många personer som är beviljade
trygghetslarm, men som inte vill vara låsta till sitt hem utan skulle vilja
kunna röra sig utanfür bostaden eller i dess närområde.

Motionen skickades på remiss till socialnämnden som 2016-05-17 $ 68
beslutade att füreslå kommunfullmäktige att avslå motionen då nämnden
prioriterat andra teknikområden inom RemoAge-proj ektet.

Kommunen erbjuder idag ett trygghetslarTn som är avsedd att skapa trygghet
i bostaden. För att infüra en tjänst med GPS-funktion finns det flera frågor
att ta ställning till. Det behöver utredas vilka brukare som ska beviljas den
här tjåinsten, var larmet kan användas och vilken organisation som ska ta
hand om inkommande larm. Regler och rutiner som kvalitetssäkrar
utftirandet av insatsen behöver upprättas och hänsyn måste tas till de etiska
aspekterna och personernas integritet. Det krävs att den som ska båira en
GPS-klocka med eventuell påftiljande spårning själv kan ge sitt samtycke till
insatsen.

Socialnämnden medverkar i RemoAge-projektet vars uppdrag är att inftira
nya arbetssätt genom digitala lösningar och tjänster. Bodens kommun deltar
genom test av dag- och nattillsyn på distans, test av multiprofessionellt stöd
på distans samt test av anhörigstöd på distans.

Side

8(28)
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Kommunfullmäktige

Övertorneå kommun ingår i projektet och kommer under sex månader att
testa insatsen med användande av GPS-klocka. Övriga kommuner i länet
kommer attfâtadel av resultatet fran Övertorneås test, vilket medfür att
socialnämnden kan bevaka utvecklingen inom området.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets fü rslag
2016-05-31 $ 68.

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmtiktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Egon Palo (M), Bosse Strömbäck (V), Daniel Rönnbäck (M) och Robert
Lund (SD) yrkar bifall till motionen.

Béatrice Öman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens fiirslag.

Ordft)randen ställer kommunstyrelsens ftirslag med bifall av Béatrice Öman
(S) mot Egon Palos (M) med fleras yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Egon Palo (M)

,til &
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Kommunfullmäktige

S 79 Lokaler fastighetsförvaltningen
KS 20161317

Beslut
1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att fürvärva

fastigheten Torpgärdan 4 : 3 8.

2. Kommunfullmäktige anvisar 3,5 miljoner kronor under 2016 till
kommunledningsftirvaltningens investeringsram för förvärv av
fastigheten.

3. Kommunfullmäktige anvisar 2 miljoner kronor under 2016 till
fastighetsnämndens investeringsram ftir en lokalanpassning av
fastighetsftirvaltningens lokaler.

Daniel Rönnbäck (M) anmäler jäv

Beskrivning av ärendet
Fastighetsftirvaltningen är idag lokaliserad till två olika platser.
Administrationen och en del av driftavdelningen finns i en externt inhyrd
lokal och övrig del av driftavdelningen hnns på Ässjan. Fastighetsnämnden
skriver 2016-05-18 $ 17 att det hela tiden uppstår diskussioner om
gränsdragningslista für egna och externt inhyrda lokaler.
Fastighetsftirvaltningen har fått fler ärenden att hantera under 2016, eftersom
ftirvaltningen även hanterar alla inhyrda lokaler. Förvaltningen är trångbodd
och nya lokaler behövs innan stora brister uppstår i arbetsmiljön.
Förvaltningen bedömer att de behöver cirka 700 kvadratmeter.

Lokalbehovet ftir fastighetsftirvaltningen har utretts under en längre tid.
Första alternativet var en ombyggnation av fastigheten Pilen 6, men då
marken är förorenad med perkloretylen kan inte fastigheten utvecklas på det
sätt som Bodens kommun avsett.

Förvaltningen har studerat olika alternativ ftjr att lösa lokalfrågan:

1. Bygg ut Ässjans personalbyggnad med en hel övervåning. Detta går inte
att genomfüra utan omfattande stomförstärkning, vilket påverkar
investeringskostnaden. Alternativet ftirutsätter evakuering av nuvarande
hyresgäster.

2. Bygg nytt på Ässjan, eller bygg ut nuvarande kontorsbyggnad i vinkel.
Här finns svårigheter att erhålla en bra fysisk planering och
nyproduktionskostnaden ligger på cirka 25 000 kronor per kvadratmeter
samt tillkommande markarbeten. Uppskattad totalkostnad är cirka 19

miljoner kronor.

II
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Kommunfullmäktige

3. Köp Torpgärdan 4:38 och genomför en ombyggnation. Förutsättningarna
für en ombyggnation åir goda och läget är strategiskt bra. Det finns även
möjligheter att dela resurser på Ässjan.

Fastighetsftirvaltning bedömer att ftiljande kan omftirdelas inom beslutad
investeringsbudget:

Bedömda kostnader ffir lokalanpassning och ftirvärv av fastighet:

Behov av ytterligare investeringsmedel: 5,5 miljoner.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-05-3r $ 69.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkande och beslutsgång
Anders Pettersson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För genomftirande
Kommunstyrel sen/ekonomikontoret
Fastighetsnämnden

Undercentral Torpgärdsskolan flyttas
till2019

3,5 miljoner

Atgärder energiåtgärder och Pilen 6
(redan klart)

0,5 miljoner

Ospecificerade investe ringa r 2,0 miljoner

Överskott rivning Lundagård, Sävast

6:4I
ca 1,5 miljoner

Summa 7,5 miljoner

Köp av fastighet ca 3,5 miljoner

Ombyggnation ca 9,5 miljoner

Summa ca 13 miljoner

it JLY &
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Kommunfullmäktige

s80 Begäran om ¡nvesteringsmedel - ombyggnation före
detta Sandenskolan
KS 20161t73

Beslut
1. Kommunfullmäktige anvisar 17,9 miljoner kronor i investeringsbudget

till fastighetsnämnden ft)r nödvändiga renoverings- och
anpassningsåtgärder av före detta Sandenskolan för att inrymma
kommunens hemtj änstgrupper samt hälso- och sjukvårdspersonal.

2. Kommunfullmäktige anvisar 2,1 miljoner kronor i investeringsbudget till
socialnämnden ftir inventarier och utrustning till de nya lokalema.

3. Kommunfullmäktige överftir 450 000 kronor från kommunens lokalbank
till socialnämnden ftir täckande av hyreskostnader till de nya lokalerna.

4. Kommunfullmäktige anvisar 780 000 kronor till tekniska fürvaltningen
ftir investering enligt alternativ 3 i deras dänsteskrivelse: Grindar över
gång- och cykelbanan.

5. Kommunfullmäktige beslutar att kostnader für carport beaktas i arbetet
med Strategisk plan.

Reservationer
Olle Lindström (M), Johan Sellin (M), Knut Larsson (M), Maria von Schantz
(M), Daniel Rönnbäck (M), Eberth Gustafson (M), Egon Palo (M), Bo
Hultin (M), Henrik Wikström (M), Åke Eltoft (M), HelenaNordvall (M),
Hans B Nilsson (M), Göran Ahlman (M), Bosse Strömbäck (V), Inger
Vestman Arvesen (V), Rasmus Joneland (V), Bo Englund (V), Eva Larsson
(C), Sven-Göran Fellermark (SD), Robert Lund (SD), Christer Fjellström
(SD), Susanne Ström (SD) och Ame Gustafsson (SD) reserverar sig mot
beslutet.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har beslutat om "Ny organisation Hemtjänst" 2016-02-02 ç
9. Den nya organisationen innebär att fem hemtjänstdistrikt slås samman till
tre områden, samt samlokaliseras i nya lokaler. Förutom en tydligare
ansvarsdelning avseende personal/ekonomi samt brukare kvalitet ska
ftirändringen möjliggöra en smidigare omftirdelning av personal mellan
hemtjänstområden utifrån ftirändringar i beviljad tid.

Socialnämnden skriver 2016-03-08 $ 28 att en fürutsättning ftir
implementering av den nya organisationen är infl¡tning i gemensamma
lokaler. Den lokal som funnits tillgänglig och även ansetts lämplig ñr

5ù



Bodens kommun
Sam manträdes protokol I

Sammanträdesdatum

2016-06-20

441tkr

715 tkr

450 tkr

1 606 tkr

Sida

13(28)

Kommunfullmäktige

Avlämnande av externt ftirhyrda lokaler

I nuläget internt ftirhyrda lokaler

Övertagande från lokalbank Sanden

Totalt nuvarande kostnader

ändamålet är delar av gamla Sandenskolan, som idag finns inom kommunens
lokalbank. För att möjliggöra en infl¡tning kommer det att krävas ett
renoverings- och ombyggnadsarbete ftir att anpassa lokalerna. Utöver
hemtjänstgrupperna kommer även hälso- och sjukvårdspersonal att
inrymmas i lokalerna.

Fastighetsftirvaltningen har genomftirt kalkyler avseende nödvändigt
investeringsbehov.

Renovering och anpassning av lokaler 17,0 mkr

Inventarier och övrig utrustning 2,1mþ,r

Hyresnivån efter nödvändiga ombyggnationer är beräknad av
fastighetsft rvaltningen till 1,5 67 milj oner kronor. Internränta och
avskrivning på inventarier och utrustning uppgår till ca 260 000 kronor.

Finansiering av internhyra och kapitaltjänstkostnader efter ombyggnationen,
enligl ftiljande:

Ny internhyra | 692 tkr

Inventarier och utrustning (kaptj) 260 tkr

Kostnader totalt I 952 tkr

Ekonomisk driftskonsekvens på grund av lokalftirändringen:

| 952fkr - 1 606tkr:346 tkr

Kommunstyrelsens ftirslag 2016-04-04 $ 55:

1. Kommunfullmåiktige anvisar 17,9 miljoner kronor i investeringsbudget
till fastighetsnämnden för nödvändiga renoverings- och
anpassningsåtgärder av före detta Sandenskolan för att inrymma
kommunens hemtj änstgrupper samt hälso- och sjukvårdspersonal.

2. Kommunfullmäktige anvisar 2,1 miljoner kronor i investeringsbudget till
socialnämnden ftjr inventarier och utrustning till de nya lokalerna.

3. Kommunfullmäktige överfür 450 000 kronor från kommunens lokalbank
till socialnämnden für täckande av hyreskostnader till de nya lokalerna.

Utdragsbestyrkande i Expedierat 'i;[il
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4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snabbutreda
trafiksituationen och återrapportera tänkbara trahklö sningar ti ll
kommuntullmäktige 20 | 6-06-20 .

5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snabbutreda
möjligheten att bygga tak över personalens parkeringsplatser och
återrapportera till kommunfullmäkti ge 20 T 6 -0 6 -20 .

6. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa
skillnader i driftskostnader med anledning av fl¡ten och återrapportera
till kommunfullmäktige 201 6-06-20.

Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-18 $ 37
där det återremitterades med motiveringen att trafiklösningen inte är klar och
kalkylen över kostnader inte är fullt redovisad.

Nu har remissinstansema återkommit med trafiklösning och kostnadskalkyl.

I tjänsteskrivelse daterad 2016-05-19 redogör tekniska ftirvaltningen ftir
olika trafiklösningar. De konstaterar att utfarten vid Sandenskolan
/Kyrkgatan är riskfylld då den korsar en gång- och cykelbana i backe och
sikten åir skymd. Utan åtgärd bedömer de kollisionsrisken som mycket hög.

Alternativ I Betongbro. En betongbro byggs över gång- och cykelbanan som
sänks under utfarten. En ny överbyggnad av in- och utfart byggs. Detta leder
till att kollisionsrisken mellan oskyddade trafikanter och fordon minskas
eller fürsvinner helt. Livslängden på en betongbro är cirka 120-150 är.
Kostnad ftjr sänkning av gång- och cykelväg,ny överbyggnad och
beläggning samt flytt av befintliga och nya dagvattenledningar für bro
beräknas kosta cirka 6,5 miljoner kronor.

Alternativ 2 Stålrörbro. En stålrörbro byggs över gång- och cykelbanan som
sänks under utfarten. En ny överbyggnad av in- och utfart byggs. Detta leder
till att kollisionsrisken mellan oskyddade trafikanter och fordon minskas
heller fürsvinner helt. Livslängden på en stålrörsbro är cirka 50 år. Kostnad
för sänkning av gärng- och cykelvã5, ny överbyggnad och beläggning samt
flytt av befintliga och nya dagvattenledningar ftir bro beräknas kosta cirka
4,26 miljoner kronor. Detta alternativ upplevs som mindre tryggt och åir

svårare att ljussätta.

Alternativ 3 Grindar. Grindar sätts upp över gång- och cykelbanan som höjs.
Det behövs även en ny överbyggnad och beläggning samt grindar och
justering av dagvatten och ny belysning. Beräknad kostnad ftir detta
alternativ uppgår till 780 000 kronor.

Detta sänker cyklisternas hastighet, men den upplevda säkerheten kan öka
olycksrisken. Grindar ftirsvårar für personer med funktionsnedsättning,
fotgängare med barnvagn och cyklister med cykelkärra. Dessutom ftirsvåras

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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drift så som snöröjning, sopning och sandning, vilket leder till ökade
kostnader. Grindar brukar också utsättas ftir klotter och skadegörelse. Risken
är överhängande att cyklister istället väljer att cykla på den västra sidan om
Kyrkgatan som inte har nägra hinder. Detta gör att de leds in på högt
trafikerad väg. Enligt Trafikverkets krockvåldskurva innebär en kollision i
50 km/h für en fotgängare att denna löper 80 procents risk att dödas.
Traf,rkkorsningen är olycksdrabbad redan idag. Frågor om lutning och höjd
av gång- och cykelbanan behöver utredas vidare.

Tekni ska förvaltningen föreslår att kommunfullmäkti ge beslutar enli gt
alternativ 1 Betongbro. Detta är den enda lösning som ftirvaltningen kan
rekommendera ur trafi ksäkerhetssynpunkt och långsiktigt
hållbarhetsperspektiv.

Socialnämnden beslutade 2016-05-17 $ 66 att lämna tjänsteskrivelse daterad
2016-05-10 som sitt remissvar. I skrivelsen redovisas skillnader i
driftskostnader med anledning av flytten.

Målsättningar med investeringen i nya lokaler är utöver vad som ovan
nämnts:

4. Att uppnå ändamålsenliga och verksamhetsanpassade lokaler såväl ftir
hemtjänstens verksamhet som ftir hälso- och sjukvården.

5. Förbättrade ekonomiska forutsättningar genom reducerade kringtider i
form av exempelvis effektivare nyckelhantering och bilhantering.

6. Minskade kostnader für verksamheten genom ökad samverkan mellan
hemtj änstgrupperna och därigenom minskad vikarieanskaffning. Detta
torde utöver direkt reducerade kostnader även kunna frirbättra situationen
avseende inkonvertering av personal.

För socialnämnden kommer investeringen i lokalerna och flytten till
detsamma att kortsiktigt öka kostnadema med ca 350 000 kronor. De
ekonomiska effekterna som kommer uppstå enligt målsättningarna ovan är
svåra att beräkna exakt. Som exempel kan nämnas att de ökade kostnaderna
motsvarar en sänkning av budgeten für korttidsvikarier med ca 4 procent. De
största effekterna kommer dock troligtvis att uppnås genom effektivisering
av kringtider samt höjd kvalitet och status i verksamheterna.

Genomftirs investeringen i carports så kommer kostnaden att ytterligare öka
med 312 000 kronor per år. Detta skall i så fall ställas mot ytterligare
effektivisering av kringtider avseende bilhantering.

Fastighetsñrvaltningen har lämnat in en tjänsteskrivelse daterad 2016-04-27
dar de bedömer investeringskostnaden für att bygga en carport till4,052
miljoner kronor. Hyreskostnaden blir 312 000 kronor per år
(kapitalkostnaden uppgår till I92 000 kronor). Hyreskostnad per plats och
månad blir 650 kronor.

Beredningens ftirslag:

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur,
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1. Kommunfullmäktige anvisar 17,9 miljoner kronor i investeringsbudget
till fastighetsnämnden ftir nödvändiga renoverings- och
anpassningsåtgärder av före detta Sandenskolan för att inrymma
kommunens hemtj änstgrupper samt hälso- och sjukvårdspersonal.

2. Kommunfullmäktige anvisar 2,1 miljoner kronor i investeringsbudget till
socialnämnden ftir inventarier och utrustning till de nya lokalema.

3. Kommunfullmäktige överfür 450 000 kronor från kommunens lokalbank
till socialnämnden ftir täckande av hyreskostnader till de nya lokalema.

4. Kommunfullmäktige anvisar 780 000 kronor till tekniska fürvaltningen
ftir investering enligt alternativ 3 i deras tjänsteskrivelse: Grindar över
gång- och cykelbanan.

5. Kommunfullmdktige beslutar att kostnader fiir carport beaktas i arbetet
med Strategisk plan.

Arbetsutskottet lämnade ärendet utan yttrande 2016-05-31 $ 70.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Olle Lindström (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens ftirslag och att:
Kommunfullmäktige ger fastighetsnämnden i uppdrag att kontakta stiftelsen
Bodenbo med ftirfrågan om atthyra G4S lokaler på SveafÌiltet så att
hemtjänsten kan flytta dit.

Anders Pettersson (KD), Inge Andersson (S), Béatrice Öman (S) och Berit
Ekervhén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Bosse Strömbäck (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens ftrslag.

Ordftiranden ställer kommunstyrelsens ftirslag med bifall av Anders
Pettersson (KD) med flera, Olle Linströms (M) avslagsyrkande med ny att-
sats och Bosse Strömbäcks (V) avslagsyrkande mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens ft)rslag.

För genomfïirande
KommunstyrelserVekonomikontoret och tekniska ft)rvaltningen
Fastighetsnämnden
Socialnämnden

\-I

Utdragsbestyrkande
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s81 Trafikstrategi för Luleåregionen med fokus på arbets-
och studiependling
K520161323

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar dokumentet Tillsammans framåt -

Trafikstrategi ftir Lulearegionen.

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordfürande uppdrag att
underteckna överenskommelsen om samverkan avseende trafikfrågor i
Luleåregionen med fokus på daglig arbets- och studiependling.

3. Kommunfullmäktige beslutar att fran 2016bidraga med 100 000 kronor
per år under tre år i projektet SARETS Samverkan Regional
Trafikstrategi. Beslutet gäller under ftirutsättning att även Kalix, Luleå,
Piteå och Älvsbyns kommuner, lämnar bidrag enligt füreslagen
fordelningsmodell.

Beskrivning av ärendet
Kommunala trafikstrategier har under senare ar blivit ganska vanligt
ftirekommande i Norrbotten. I takt med erfarenheterna från dessa har
insikten ökat om behovet aflhantera många frågeställningar i ett vidare
perspektiv än enbart inom den egna kommunen. Med detta som bakgrund
har ett pilotprojekt under ledning av Trafikverket Region Nord genomftirts.

Medverkande har fürutom Trafikverket Region Nord varit kommunema i
Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn, Länsstyrelsen Norrbotten,
Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten och Norrbottens läns
landsting. Syftet har varit att utarbeta en regional trafikstrategi med fokus på
hållbart och effektivt resande für arbete och studier inom Luleåregionen.
Pilotprojektet har avgränsats till Luleåregionen med ftirhoppningen att
övriga kommuner inom länet ska ftilja efter. Projektet har benämnts
SARETS - Samverkan regional trafikstrategi. Arbete har utfürts med en
arbetsgrupp bestående av tjänstemän och en politisk styrgrupp med
representanter från kommunerna.

Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med tekniska utskottets ñrslag
20r6-0s-31 $ 38.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.
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Yrkanden och beslutsgång
Olle Lindström (M) och Inge Andersson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens ftirslag.

OrdfÌiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För genomfìirande
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret och tekniska ftirvaltningen

)

/ Expedierat
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s82 Medborgarförslag. lnför likvärdig debitering av vatten
och avlopp
KS 20161t49

Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarftirslaget om att ändra debiteringen av
VA-taxa.

Det beslut som fattades av kommunfullmäktig2}}3 med att infüra mätarlösa
taxor samt övergångsregeln som inftirdes, kvarstår. De hushåll som berörs av
regeln minskar fortlöpande.

Reservationer
Bosse Strömbäck (V), Inger Vestman Arvesen (V), Rasmus Joneland (V)
och Bo Englund (V).

Beskrivning av ärendet
2004 inftirde Bodens kommun mätarlösa avgifter ftir vatten och avlopp.
Ändring genomfürdes für villafastigheter. Taxan har sedan dess regleras med
antal boende skrivna på adressen. En vuxen antas förbruka 75 kubik och ett
barn (under 13 år) antas förbruka25 kubik.

I samband med genomfürande inftirdes en övergångsregel där de som avvek
mot ovan nämnd uppbyggnad fick behålla (snitt förbrukning tre år füre
inftirande) sin tidigare ftlrbrukning. Detta innebåir att de som bodde i sitt hus
innan kommunen inftirde en mätarlös avgift fick behålla samma tariff
(förbrukning) som de låg på ftire genomfiirandet. Deras avgifter har
fürändrats i likhet med andra när avgifterna har höjts, men däremot ligger
den uppskattade ftirbrukningen på samma nivå som den gjorde vid
uppmätningen für drygt 10 år sedan (om ftirändring har skett på antal boende
skrivna på adressen har avgiften ändrats).

Exempelvis fick en fastighet med en vuxen och där ftirbrukningen var 60
kubik behålla sin ftirbrukning, istället ftir att betala avgift pä75 kubik som är
den uppskattade ftjrbrukningen für en vuxen. Nyinfl¡tade får alltid betala
enligt den uppskattade ftirbrukning och beroende av hur många som bor i
huset.

Beslutet att genomftira mätarlösa avgifter togs politiskt i september 2003.
Fördelen med fasta tariffer är att både kostnaderna ftir administrationen och
ftir inköp av mätare minskar.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med tekniska utskottets ftirslag
20r6-0s-31 $ 39.

È¿
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Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ft)rslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkande och beslutsgång
Rasmus Joneland (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens ftirslag.

Ordftiranden ställer kommunstyrelsens ftirslag mot Rasmus Jonelands (V)
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Kommunstyrelsen/tekniska utskottet
/.-7.4./^ Ua.r,fÇ^
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s83 Strategisk plan 2017 -2019
KS 20161240

Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer budgetberedningens ftirslag till strategisk

plan ftir 2017-2019 enligt $$ 6-28 i budgetberedningens protokoll.

2. Direktiv till Bodens kommunfüretag AB: I syfte att stärka
bostadsmarknaden i Boden får VD:n i uppdrag att presentera ftirslag på
ftirändrad bolagsordning och ägardirektiv till Centrumfastigheter i Boden
AB. Uppdraget ska redovisas under hösten 2016.

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med Luleås
kommunledning, ta fram ett ft)rslag till en avsiktsfürklaring ftir ett
ftirdjupat samarbete.

4. Kommunstyrelsen far i uppdrag att utreda skogsfastigheternas
organisatoriska tillhörighet i kommunen.

5. Budget fnir kommunrevrslonen

Budget tor2017:2 161 200 kronor.

Budget ftjr 2018: 2215 300 kronor.

Budget ftir2019: 2270 300 kronor.

Reservationer
Olle Lindström (M), Johan Sellin (M), Knut Larsson (M), Maria von Schantz
(M), Per-Ulf Sandström (M), Eberth Gustafson (M), Åke Carlsson (M), Bo
Hultin (M), Henrik Wikström (M), Åke Eltoft (M), HelenaNordvall (M),
Hans B Nilsson (M), Göran Ahlman (M), Bosse Strömbäck (V), Inger
Vestman Arvesen (V), Rasmus Joneland (V), Bo Englund (V) reserverar sig
mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Den strategiska planen innehåller fullmäktiges styrning av nämnderna och
bolagen/stiftelsen samt resurstilldelningen till nämnderna.
Utvecklingsplanen, som anger visionen ftir år 2025 samt vad som är viktigt
für att nå utveckling och framgång, ligger till grund ftjr den strategiska
planen. Strategisk plan 2017 -20 1 9 innehåller nedanstående delar:

1. Planeringsforutsättningar

2. Kommunövergripande styrkort med

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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a

- Kommungemensamma utvecklingsområden

- Målindikatorer som mäter måluppfyllelsen für kommunen som helhet

3. Nämndernas verksamhetsnära styrkort med

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

- Uppdragen från fullmäktige

4. Gemensamma servicefürklaringar

5. Ägardirektiv till bolagen och inriktning till stiftelsen

6. Ekonomisk översikt

7. Budget for 2017-2019

- Resultat-, kassaflödes- och balansbudget med noter

- Ekonomisk ram per nämnd ftir drift respektive investering samt de
justeringar som görs av driftramarna.

8. Uppftljningsplan 2017

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

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

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med ekonomikontorets fürslag
20t6-06-01.

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer budgetberedningens ft)rslag till strategisk
plan för 2017-2019 enligt $$ 6-28 i budgetberedningens protokoll.

Yrkanden och beslutsgång
Inge Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag tillsammans
med ñljande tilläggsyrkanden:

o Direktiv till Bodens kommunfüretag AB: I syfte att stärka
bostadsmarknaden i Boden får VD:n i uppdrag att presentera ftirslag på
ftirändrad bolagsordning och ägardirektiv till Centrumfastigheter i Boden
AB. Uppdraget ska redovisas under hösten 2016.

Kommunstyrelsen fär i uppdrag att, tillsammans med Luleås
kommunledning, ta fram ett forslag till en avsiktsftjrklaring ft)r ett
ftirdjupat samarbete.

t4
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o Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda skogsfastigheternas
organisatoriska tillhörighet i kommunen.

Olle Lindström (M), Bosse Strömbäck (V), Kenneth Backgård (NS), Maria
von Schantz(M), Anders Pettersson (KD), Hendrik Andersson (L), Catarina
Ask (MP), Britt-Marie Loggert-Andrén (S) och Béatrice Öman (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens ft)rslag med Inge Anderssons (S)

tilläggsyrkanden.

Susanne Ström (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Olle Lindström (M) lämnar följande tilläggsyrkanden:

Sidan 22 Kommunövergripande styrkort

o Att en kort- och långsiktig tillväxtstrategi arbetas fram och redovisas till
kommunfullmäktige under 2017 .

Nåimndernas styrkort

o Kommunledningsftirvaltningen ges i uppdrag att utarbeta en
investeringsplan som löper fram till2025.

o Med anledning av den positiva utvecklingen i Sävst/Sävastön bör en
beredskapsplan aktualiseras. Äldreboende, fürskola, skola och övrig
infrastruktur måste gå hand i hand med byggandet.

. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att utreda möjlighetema att
effektivi sera nyttj andet av Bj örknäs gymnasiets lokaler.
Utbildningsft)rvaltningens administration bör kunna lokaliseras på
Björknäs.

o Ks-tekniska ges i uppdrag att aktualisera planeringen och eventuell
investering i Nylandsleden. Trafikverkets nya järnvägsstrategi kan
innebära stängning av j ärnvägsövergången vid Hermelinsgatan.

o Utbildningsnämnden ges i uppdrag att inftira sommarlovsskola/lovskola
ftir samtliga barn och ungdomar.

o Socialnämnden ges i uppdragatt öka resurserna till omsorgen till de

äldre.

Ks-tekniska ftirvaltningens driftram

. Tekniska ftirvaltningen tillftirs 500 000 kronor für subventionerade
busskort till pensionärer i likhet med det fÌjr ungdomar.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens driftram

o Nämnden tillftirs 300 000 kronor per år für verksamhetsstöd till
pensionärsorgani sationerna.
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Kommunfullmäktige

a Utbildningsnämnden ges i uppdrag attprioritera små barngrupper med
ökat pedagogiskt inslag med inriktning på l6-barnsavdelgningar senast
åff 2020.

o Tekniska utskottet ges i uppdragaft utvåirdera om ombyggnad av gator
och vatten/avlopp med upplanade medel skulle vara mer ekonomiskt än
dagens höga drifts- och underhållskostnader.

o Samhällsbyggnadskontoret ges i uppdragatt ta med Gamisonsområdet i
arbetet med översiktsplanen.

Föreslagna ökade driftskostnader får regleras i kommunens resultat.

Bosse Strömbäck (V) lämnar foljande tilläggsyrkanden:

o Att i ett ftirsta steg återgå till 16 platser inom ftirskolan från och med
hösten 2017 medmålsättning attnà 15 platser fore2020.

o Att inftira en vegetarisk dag i veckan inom kommunens kostverksamhet.

Inom socialnåimndens ansvarsområde

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 2017-09-01.

Vidare yrkar Bosse Strömbäck (V):

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

o Att upprätta en graffrtivägg i samråd med ungdomskulturen.

o Att webbsåinda framtida kommunfullmåiktigesammanträden.

o Att infüra ett kommunalt jåimställdhetsråd.

o Fri kollektivtrafik ftir alla.

Susanne Ström (SD) lämnar ftiljande tilläggsyrkanden:

o Bodens kommun ska halvera partistöden.

o Anställning av drogsamordnare under fu 2017.

o Tillagningskök ftir alla äldreboenden. Boende delaktiga i matlagningen.

o Att kommunen vid upphandlingar har sÊirskild åtanke päattvarorna ska
vara härproducerade och om möjligt ekologiska.

o Minskning av konsultkostnader i kommunen, bättre uppftiljning och
prioritering.
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o Slopa HBTQ-certihering. Håinsyn ska tas till alla, sexuell läggning är en
privatsak.

o Anställd personal av Bodens kommun ska ha rätt till heltid.

o Att kommunen utreder de socioekonomiska konsekvenser som blir till
ftljd av att man centraliserar mer och mer till tätort.

Bosse Strömbäck (V) yrkar avslag till uppdraget i strategiska planen att
pröva möjligheten att konkurrensutsätta nytt äldreboende. Susanne Ström
(SD) yrkar bifall till Olle Lindströms (M) yrkande om att
utbildningsnämnden ges i uppdrag att inft)ra sommarlovsskola/lovskola ftjr
samtliga barn och ungdomar. Hon yrkar även bifall till Bosse Strömbäcks
(V) yrkande om att heltid ska vara en rättighet. Maria von Schantz (M) yrkar
bifall till Olle Lindströms (M) yrkanden. Hendrik Andersson (L) yrkar
avslag till Bosse Strömbäcks yrkande om graffitivägg. Béatrice Öman (S)
yrkar avslag till Olle Lindströms (M) yrkande om att socialnämnden ges i
uppdrag att öka resurserna till omsorgen till de äldre. Hon yrkar även avslag
till Bosse Strömbäcks (V) yrkande om att infüra ett kommunalt
jämställdhetsråd.

Göran Ahlman (M) yrkar att kommunfullmäktige godkänner revisorernas
begäran om utökad ram enligt:

Budget for2017:2 161 200 kronor

Budget ftir 201 8:2 215 300 kronor

Budget för2019:2270 300 kronor

Ordftiranden lägger fram kommunstyrelsens ft)rslag med Inge Anderssons
tre tilläggsyrkanden som ett grundförslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller ftirslaget.

Därefter läser ordftiranden upp Olle Lindströms (M), Bosse Strömbäcks (V)
och Susanne Ströms (SD) tilläggsyrkanden och finner att
kommunfullmäktige avslår samtliga. Votering begärs gällande Bosse
Strömbäcks (V) avslagsyrkande till uppdraget i strategiska planen att pröva
möj ligheten att konkurrensutsätta nytt äldreboende. Votering genomfü rs.
Avslagsyrkandet avslås med 43 röster mot 4. Hur var och en av ledamöterna
röstat framgår av bilagd närvaro- och omröstningslista.

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige bifaller Göran Ahlmans (M)
yrkande om utökad ram för revisorerna.

För genomftirande/kännedom
Samtliga nämner, bolag och stiftelser.

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatury
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S 84 Nya motioner

Kommunfullmäktige beslutar att remittera ftiljande motioner till
kommunstyrelsen.

I Motion fran Rigmor Äström (M) och Johan Sellin (M) Inftirande av obligatoriskt
skolval i Bodens kommun (20161363).

Motion från Lili-Marie Lundström (C) Kommunal handlingsplan ftir
suicidprevention (20 1 6/3 08).

Motion från Bernt Drugge (SD) Minskning av antalet ledamöter i
kommuntullmäkti ge (20 I 6 I 3 62).

)
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Erbjud fristad till ftirfattare (20161360)
Inlåimnat av: Magnus'Winther
Beslut : Kommunfu llmåikti ge be slutar i ärendet.

För kännedom
Magnus Winther
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
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6 Arenden överlämnade till budgetberedningen


Budgetbered ningens förslag
1. Kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning får i uppdrag att utreda frågan


vidare om att utveckla äventyrsstigen strandpromenaden.


2. Ärlig driftbudget ftir tillkomnavägar och gatljus behandlas under ärendet
om driftram ftir kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning, d v s under
ärende nr 1 1.


3. Det är für närvarande inte möjligt att ta ställning till vilka ekonomiska
insatser som skulle krävas für att uppnå en andel ekologisk mat om minst
30 o/o iwøn utbildningsnämnden i april 2017 avrapporterat sitt uppdrag
om hur kostpolicyn efterlevs och inköpen sker till lägsta möjliga kostnad.


4. Tillsättande av tjänst ftir bättre tillgänglighet, behandlas under ärendet
om driftram für kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning, d v s
under ärende nr 10.


5. Ätenapportering av uppdraget om omfürdelning av resurser mellan
kommunledningsförvaltningen och arbetsmarknadsftirvaltningen behand-
las under ärendet om respektive driftram, d v s under ärende nr 10 re-
spektive nr 13


6. De synpunkter som lämnats vid samråd med Kommunala pensionärsrå-
det och Kommunala rådet ftir funktionsnedsatta samt de som lämnats in i
efterhand har funnits med som en del i beredningen av den strategiska
planen, bland annat tillkommer ett nytt uppdrag om lokaltrafiken, se


ärende nr 4.


7. Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens över- och underskottsfond som
överstiger fyra procent behandlas i samband med kultur-, fritids- och
ungdomsnämndens driftram, d v s under ärende nr 17.


8. Investeringsvolym für att byggaupp en fysisk testplats och verksamhets-
ytor vid Brännkläppen behandlas under ärendet om investeringsramar ftir
samtliga nämnder och styrelser, d v s under ärende nr 22


9. Investeringar och driftkostnader med anledning av exploatering av Brän-
nan behandlas dels under driftramen ft)r kommunstyrelsens kommunled-
ningsftirvaltning och tekniska fürvaltning samt under investeringsramar
ftr samtliga nämnder och styrelser, d v s under ärendena nr 10, 1l och
22.
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6 Ärenden överlämnade till budgetberedningen (forts)


Bud getbered nin gens förslag (forts)
10. Överftiring av driftramen avseende brukare med särskild anpassad sys-


selsättning behandlas i samband med driftramen für kommunstyrelsens
arbetsmarknadsfürvaltning respektive socialnåimnden, d v s under ären-
den nr 13 och l5


Beskrivning av ärendet
Till budgetberedningen har ftiljande åirenden överlämnats frir behandling i
den strategiska planen 2017-2019


1 . Medborgarforslag om att utveckla äventyrssti gen strandpromenaden
genom att ftirlänga rampen under järnvägsbron så att den fortsätter
under vägbron vid Gamisonsgatan, für att sedan ansluta till äventyrs-
stigen/strandpromenaden på andra sidan ån med en gångbro, ks $
t66lts


2. Begäran om årlig driftbudget på 968 tkr ftir tillkomna vägar och gat-
ljus av ks- tekniska fürvaltningen med anledning av att man ej blivit
kompenserad i samband med övertagande av mark eller vid nyexplo-
atering, ks $ 180/15


3. Avrapportering av utredningsuppdrag om ekologisk mat dåir mer-
kostnaden ftir att under mandatperioden nå en andel om minst 30 o/o


grovt uppskattas till 5-6 mkr per år, kf $ 6/16


4. Skrivelse från DHR Boden från 2015-10-08 om tillsättande av tjänst
ftir bättre tillgänglighet i Bodens kommun


5. ,A.terrapportering av uppdraget att omfürdela resurser mellan kom-
munledningsftirvaltningen och arbetsmarknadsfürvaltningen ftir att
stärka arbetet med att arbetsmarknadsförvaltningens grunduppdrag
samt füreslå hur tillväxt- och näringslivsarbetet ska bedrivas i fort-
sättningen, ks $ 67116


6. Minnesanteckningar fran samråd med Kommunala pensionärsrådet
och Kommunala rådet ftir funktionsnedsatta samt de synpunkter som
låimnats in från DHR samt Kommunala pensionärsrådet.


7. Den del av kultur-, fritids- och ungdomsnämndens över- och under-
skottsfond som överstiger minus fina procent i bokslut 2015, kf $
3Ut6


8. Investering i Brännkläppens avfallsanläggning och deponi for att
bygga upp en fysisk testplats och verksamhetsytor vid Bråinnkläppen,
kf$ 3el16


9. Investeringar och driftkostnader med anledning av exploatering av
Brännan, kf $ 43116


M
Utdragsbestyrkande / Expedierat
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6 Arenden överlämnade till budgetberedningen (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
10. Överfiiring av driftramen for 2,3 årsarbetare avseende brukare med


särskild anpassad sysselsättning fran socialnämnden till kommunsty-
relsens arbetsmarknadsftirvaltning, fortsättning till Kf 20 I 5- 1 2-2 I $
194.
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7 Kom m u növerg ri pande styrkort


Budgetberedningens förslag
1. Kommunövergripande styrkortet, fastställs enligt ñrslag


Beskrivning av ärendet
Det kommunövergripande styrkortet grundar sig på styrkortet som ingick i
strategisk plan20t6-2018 och fastställdes av fullmäktige 2015-06-15, $ 100,
med nedanstående justeringar. Vid nytillkoÍrna indikatorer sätts målnivåer
ftir åren 2017-2018.


Utvecklingsområdet "En uppdaterad verksamhet" byter namn till "Kontinu-
erlig verksamhetsutveckling" med undertexten Ständiga ftirbättringar till
nytta ftir medborgarna. Orsaken till namnb¡et åir att arbetet med BodenRa-
keten ligger i chefernas normala uppdrag att arbetamed kvalitetsledning,
verksamhetsutveckling och ständiga frrbättringar.Lean är ett metodstöd och
inte ett måI. En mening tas därmed bort i brödtexten om BodenRaketen. De
två befintliga indikatorerna om BodenRaketen och äldreomsorg stryks och
ersätts med nöjd-medborgar-index fiir alla verksamheter.


En ny målindikator om andelen arbetslösa bland unga läggs till under ut-
vecklingsområdet "Boden är en plats fÌir ftiretagsamma".


Under utvecklingsområdet "En trivsam växande småstad" ändras målnivåer-
na på indikatorema om elftirbrukning i fastigheter samt om fiärrvärmefcir-
brukning i fastigheter. Målnivåerna ändras eftersom energitunga fastigheter
såsom Nordpoolen, ishallen och airdome ska exkluderas i och med att für-
brukningen ftiljer nyltjandet av anläggningarna.


Indikatorn om redovisad kostnad jämftlrt med standardkostnad tas bort under
"En kommun med långsiktigt stabil ekonomi". Fokus ska istället varapäatt
analysera awikelsen mot standardkostnaden für att dåirefter kunna vidta
eventuella åtgärder.


u-
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I Näm nder/styrelsers styrkort


Budgetberedningens förslag
Nämndemas/styrelsernas styrkort fastställs enli gt förslag.


Beskrivning av ärendet
Nämndernas/styrelsernas styrkort grundar sig på styrkorten som ingick i stra-
tegisk plan20l6-2018 och som fastställdes av fullmäktige 2015-06-15, $
100, med nämndernas füreslagna justeringar. Hänsyn har tagits till närings-
livs- och arbetsmarknadsutskottets ändrade ftirslag. Vid nytillkomna indika-
torer sätts målnivåer ftjr åren 2017-2018. Nedan anges större justeringar av
nämndernas förslag.


Eftersom det kommunövergripande styrkortet ändrats byter utvecklingsom-
rådet "En uppdaterad verksamhet" namn till "Kontinuerlig verksamhetsut-
veckling" i alla nämnder som har det i sitt styrkort. I samband med det utgår
även indikatom om BodenRaketen. I styrkortet ft)r kommunstyrelsens kom-
munledningsft)rvaltning har texten till utvecklingsområdet reviderats.


I utbildningsnämndens styrkort behålls utvecklingsområdet "Boden en plats
für füretagsamma" med anledning av att samverkan med näringslivet är vik-
tigt.


I miljö- och byggnämndens utvecklingsområde "En trivsam växande små-
stad" stryks texten om att verka ftir minskad biltrafik och utökad kollektiv-
trafik, eftersom det inte ingår i nämndens ansvarsornråde. Texten om luft-
kvalitet med tillhörande indikator stryks eftersom den åir lämpligare i nämn-
dens verksamhetsplan.


Följande målindikatorer har lagts till
Kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning, Sjukfrånvaro är högst, %


- Miljö- och byggnämnden, Luftmätningar i centrala Boden, antal


Följ ande målindikatorer utgår


För alla nämnder/styrelser, Indikator om BodenRaketen


Kommunstyrelsens tekni ska ftirvaltning, Sj ukfrånvaro exklusive
långtidsfrånvaro àr högst, o/o


Milj ö- och byggnämnden, PM 1 6 vinterhalvårsmedelvåirde, pgl m3


I filljande målindikatorer har målnivån ändrats


Kommunstyrelsens kommunledningsÍÌirvaltning, Sålda tomter, antal


Kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning, Anställda, andel tillsvidare
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9 Uppdrag till nämnder/styrelser


Bud getberedn i ngens förslag
1. Följande uppdrag utgår i strategisk plan2017-2019


Plan ftir landsbygdsutveckling i strandnära områden.


Utvärdering av befintliga servicepunkter.


2. Tidigare uppdrag ändras enligt nedan:


Ta fram en ftirdjupad översiktsplan, forlängs från 1 januari 2016 till
att en plan ftir samråd överlåimnas till kommunstyrelsen december
2017. Efter slutftjrd planprocess behandlas planen av kommunfull-
mäktige.


Översyn upphandlingsverksamheten, ftirlängs frän 201 5 till höst
2016.


Uppdaterade lokala miljömåI, ftirlängs från 15 april2016 till utgång-
enav 2016.


Samordning av kommunala transporter, forlängs frâ.ri'2015 till de-
cember 2016.


Åtgarder ftir minskad arbetslöshet, fürl2ings från januari till septem-
ber 2016.


Måltidskvalitet enligt måltidsmodellen omformuleras till att omfatta
uppftiljning av kostpolicyn, klar april2017.


Utveckling av idrottsliga representationsanläggningar, ftirlängs från
15 april till hösten 2016.


Utveckling av kulturella stödjepunkter, fürlåingas från 15 april2016
till hösten 2016.


Utvärdering av genomftird bokmässa, ftirlängs från våren 2016 till
våren 2017.


3. Uppdrag som füreslås ofürändrade i Strategisk plan 2017-2019


- Rutiner fitr hållbarhetsanalyser, klar 15 april2}t7


- Ta fram en folkhälsoplan,klar 2016


- Genomfüra medborgardialog, klar vid utgången av 2016.


- Framtida modell ftir kvalitets- och servicefürklaringar, klar 15 april
2018.


- Plan für personal- och kompetensftirsörjning, klar 15 april2017.


- Genomfürandeplan utfarts- och vägbelysning, klar 2016.


yf
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I Uppdrag till nämnder/styrelser (forts)


Budgetberedn ingens förslag (forts)
4. Nya uppdrag som läggs ut på nämnder/styrelser


- Ta fram ett ftirslag till trafik- och parkeringsstrategi ftir samråd över-
lämnas till kommunstyrelsen senast mars 2018. Efter samråd behand-
las strategin av kommunfullmäktige.


- Pröva möjligheten att konkurrensutsätta det nya äldreboendet med
omsorgsverksamhet, drift år 2020.


- Utreda olika taxenivåer i lokaltrafiken, klar mars2017.


- Utveckling av gymnasiala yrkesprogram i nära samarbete med re-
spektive bransch, klar oktober 2016.


Beskrivning av ärendet
Strategiska planen innehåller de utredningsuppdrag som fullmäktige ger åt
nämnderna/styre I s erna.


Följande uppdrag har avrapporterats till kommunfullmäktige sedan strategisk
plarr 201 6-20 1 8 fastställdes :


- Inrätta ett integrationsråd, kf december 2014 och inrättat under 2015


- Öka andelen ekologisk mat, kf februari20l6


- Utreda solceller på kommunens byggnader, kf april 2016


Följ ande utredningsuppdrag füreslås utgå i strategisk plan 2017 -2019 :


Plan ftjr landsbygdsutveckling i strandnära områden ftireslås utgå på
grund av att uppdraget redan ingår som en del i arbetet med den nya
översiktsplanen.


Utvärderingen av befintliga servicepunkter füreslås utgå i och med
att den redan är genomfürd och har behandlats av nåiringslivs- och
arbetsmarknadsutskottet20l6-05-11, $ 59, och kommer att behandlas
på kommunstyrelsen 201 6-06-13


Följande utredningsuppdrag ftireslås förskjutas i tid eller ändras i strategisk
plan2017-2019 med anledning av att uppdragen inte är ftirdigställda och
tidpunkten für avrapportering redan har passerats:


Fördjupad översiktsplan, ftireslås ftirlängas från 1 januari 2016 till att
en plan für samråd överlämnas till kommunstyrelsen december 2017.
Efter slutförd planprocess behandlas planen av kommunfullmäktige.


lr/tb
M
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9 Uppdrag till näm nder/styrelser (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)


Översyn av upphandlingsverksamheten, fiireslås förlängas frân 2015
till hösten 2016.


Uppdaterade lokala miljö, ftireslås ftirl?ingas från 15 april till utgang-
enav 2016.


Samordning av kommunala transporter, füreslås förlängas frän2015
till december2016.


Åtgärder ftir minskad arbetslöshet, ftireslås ftirlåingas fran januari
2016 till september 2016.


Utveckling av idrottsliga representationsanläggningar, ftireslås für-
längas fran 15 apríl2016 till hösten 2016.


Utveckling av kulturella stödjepunkter, füreslås fürlängas fran 15


april2016 till hösten 2016.


UtvÈirdering av genomftlrd bokmässa, füreslås ft)rlÊingas från våren
2016 till våren 2017 .


Utredningsuppdraget om måltidskvalitet enligt Måltidsmodellen omformule-
ras och ska omfatta uppfoljning av kosþolicyn som fastställdes av kommun-
tullmäktige 2016-02-15. Uppdraget ska i enlighet med tidigare tidplan redo-
visas april 2017.


Följande utredningsuppdrag füreslås oftiråindrade i strategisk plan 2017-2019
enligt nedan


Rutiner for hållbarhetsanalyser, klart 15 april 2017.


Ta fram en folkhälsoplan, klrt20l6.
Genoftlra medborgardialog, klar vid utgången av 2016.


Framtida modell ftir kvalitets- och servicefürklaringar, klar 15 april
2018.


Plan ftir personal- och kompetensflorsörjning, klar l5 april 2017.


Genomforandeplan utfarts- och vägbelysning, lúar 2016


h+
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I Uppdrag till nämnder/styrelser (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
Följande nya utredningsuppdrag läggs ut på nämnder och styrelser i strate-
gisk plan 2017-2018 enligt nedan:


Kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning får i uppdrag att utreda olika
taxenivåer i lokaltrafiken, uppdraget ska redovisas senast i mars
20t7.


Kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning fär i uppdra g att ta
fram ett ftirslag till traf,rk- och parkeringsstrategi ftr samråd som
överlämnas till kommunstyrelsen senast mars 2018. Efter samråd be-
handlas strategin av kommunfullmåiktige.


Kommunstyrelsens kommunledningsñrvaltning får i uppdr ag att
pröva möjligheten att konkurrensutsätta det nya äldreboendet med
omsorgsverksamhet som ska varui drift år 2020.


Utbildningsnämnden får i uppdrag attpresentera en plan für utveck-
ling av gymnasiala yrkesprogram i nära samarbete med respektive
bransch, uppdraget ska redovisas i oktober 2016.


Signatur


ï/e M
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10. Serviceförklaringar


Bud getberedningens förslag
Serviceftirklaringarna fastställs oftiråindrade.


Beskrivning av ärendet
Bodens kommun har serviceftirklaringar i syfte att visa den service medbor-
gamakan forvänta sig av kommunen och på sikt stimulera till engagemang
fran medborgare och kunder i utvecklingen av kommunens service. I den
strategiska planen finns gemensaÍrma servicefürklaringar som gäller ftir
samtliga nåimnder och styrelser. Dessa ftjreslås oförändrade.


I nämndernas verksamhetsplaner fi nns serviceftirklaringar fü r respektive
verksamhetsområde.


t#
Signatur
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11. Agardirektiv till bolag och inriktning till stiftelsen


Budgetberedningens förslag
1. Ägardirektiv till bolagen och inriktning till stiftelsen fastställs enligt flor-


slag


Beskrivning av ärendet
Ägardirektiv till bolagen och inriktning till stiftelsen ftireslås i enlighet med
strategisk plan 201 6 -20 1 8 med ftilj ande ändringar:


allmänna direktivet om att VD ska delta i kommunens ledningsgrupp och
övriga projekt eller uppdrag utgår eftersom de inte behöver finnas med i
ägardirektiven.


nytt direktiv till Bodens Energi AB att de ska bidra med sin kompetens
till utredning av tillgangen till laddstationer ftjr eldrivna fordon


direktivet till Bodens Utveckling AB om att bidra till utveckling och till-
växt i Boden ändras till att det gäller Boden som helhet och inte främst
genom att arbeta med etablering av datacenter i Boden.


inriktningen till stiftelsen BodenBo om vakansgrad ändras från att inte
överstiga 4%rill att ligga mellan 2-4%.


Utdragsbestyrkande i Expedierat


WJW
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12. Uppföljningsplan


Budgetberedningens förslag
1. Uppfüljningsplan fastställs enligt ft)rslag.


Beskrivning av ärendet
Strategiska planen innehåller en tidplan fiir de särskilda kvalitetsuppfttlj-
ningar som ska redovisas till kommunfullmäktige under kommande år. Syf-
tet med uppfoljningamaär att bidra till kvalitetsftirbåittringar i verksamheten.
Upploljningarna ska utgå från de mål och de inriktningar som angivits av
fullmäktige men även av det som åir reglerat i lagar och ftireskrifter. Upp-
ftiljningen ska avgråinsas så att den fangar väsentligheter utan att bli allt ftir
omfattande och resurskrävande. Efter fürslag från ntimnder/styrelser foreslås
ftilj ande kvalitetsuppftiljningar lämnas till fullmäktige :


Delårsrapport och årsredovisning efter april samt december 2017.


Gymnasieskolan, redovisas i februari 2017.


Arbetet med intern kontroll, redovisas imaj 2017.


Hälso- och sjukvård, redovisas i september 2017.


Underhållskostnader i fastigheterna, redovisas i november 2017.


- Färdtjänst, redovisas i december 2017.


û
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13. Löne- och prisantaganden


Budgetberedningens förslag
Följande löne- och prisantaganden fastställs ftir strategisk plan och budget
20t7-20t9:


2017 2018 2019


Sida
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Personalkostnader
Intäkter, varor och tjänster
Köp av verksamhet
Intemränta
Interna hyror*
Lokalvård/verksam-
hetsservice*


3,6Yo 3,7 o/o


3,4 Vo 3,0 Yo


3,5 o/o 3,5 Yo


1,75 o/o 1,75 Yo


2,4o/o 2,2Yo


3,4 yo


1,6 yo


2,9 yo


1,75 o/o


0,7 0/o


-6,4 Yo 3,5 o/o 3,4 Yo


* Vid beräkningen har 2 000 tkr omfürdelats från lokalvård till planerat fastighetsunderhåll i
enlighet med fìirslaget till fÌirändring av fastighetsnämndens driftram under ärende nr 18.


Beskrivning av ärendet
Ekonomisk driftram ft)r respektive styrelse/nämnd beräknas genom att fore-
gående års driftram räknas upp med fullmdktiges fastställdaantaganden om
prisutvecklingen. Den ekonomiska ramen justeras därefter med särskilda
beslut som påverkar ramens storlek samt eventuella sparkrav. Kostnader für
löneökningar budgeteras i en central pott inom finansfijrvaltningen i enlighet
med det som anges under avsnittet lönebildning i strategisk plan.


I strategisk plan20t6-2018 gäller fiiljande antaganden for löne- och prisut-
vecklingen für aren 2017 och2018:


2017 2018


Personalkostnader
Intäkter, varor och tjänster
Köp av verksamhet
Internränta
Interna hyror
Lokalvard/verksam-
hetsservice 3,4 o/o 3,3 o^


3,4 yo


3,3 Vo


3,4 yo


2,4 o/o


2,1o/o


3,5 o/o


3,0 o/o


3,4yo
2,4yo
2,0 yo


Utdragsbestyrkande / Expedierat


\,<g lÚ
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t3. Löne- och prisantaganden (forts)


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


2017 2018 2019


Personalkostnader
Intäkter, varor och tjåinster
Köp av verksamhet
Internränta
Interna hyror*
Lokalvård/verksam-
hetsservice*


3,6Yo 3,7 Yo


3,4Yo 3,0Yo
3,5 Vo 3,5 Vo


1,75 Yo 1,75 Yo


2,4Vo 2,2Vo


3,4 0/o


l,6yo
2,9 o/o


t,75 Yo


0,7 yo


-6,4Yo 3,5 o/o 3,4Yo


* Vid beräkningen har 2 000 tkr omfördelats från lokalvård till planerat fastighetsunderhåll i
enlighet med fürslaget till fträndring av fastighetsnämndens driftram under ärende nr 18.


ú-
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14. Kommunrevis¡onens driftram


Budgetberedningens förslag
1. I awaktan på presidiets ftlrslag till kommunrevisionens budget ligger


kommunrevisionens budget 2017-2019 oftirändrad i fttrhållande till stra-
tegisk plan ftir 2016-2018.


Beskrivning av ärendet
Kommunrevisionen har ltimnat sitt budgetftirslag ftir ånen2017-2019. Bud-
getfürslaget uppgår till2 16l bkr 2017,2 215 tkr 2018 och till 2 270 tkr
2019.


I jämftirelse med strategisk plan20l6-2018 samt prognos for 2019 innebär
fürslaget en utökning med 98 tkr 2017 , 124 tlir 2018 samt 179 tkr 2019.1
budgetftirslaget har hänsyn tagits till den granskning av kommunal kontroll
och styrning av "budgetfinansierad verksamhet" som pakallats. I budgetftir-
slaget påtalas också att antalet revisorer fran och med2016 åir nio, att jämfö-
ra med pågående mandatperiod då antalet var fem.


I avvaktan på presidiets förslag till budget ftlr revisorerna ftireslås revisorer-
nas budget 2017-2019ligga oftirändrad i fürhållande till strategisk plan
2016-2018.


S¡da


17(4e)


/ Expedierat


l,<g M
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15. Ks- kommunledningsförvaltningens driftram


Budgetbered n i n gens förs lag
1. Driftramen ftir kommunstyrelsens kommunledningsft)rvaltning utökas


med 880 tkr per är 2017 och 2018 med anledning av att tidigare beslutat
sparkrav minskas med 0,8 Yo per år ftir 2017 och 2018 innebåirande att
sparkravet utgår helt for 2017 samt minskas från 2,4 Vo till 1,6 Yo for
2018.


2. Inom kommunstyrelsens kommunledningsft)rvaltning budgeteras medel
für kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ofürutsedda utgifter
samt för eu-projekt enligt nedan:


2017 2018 2019
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Kommunfullmäktiges pott ftir oftrutsedda utgifter
Kommunstyrelsens pott ftir ofdrutsedda utgifter
Pott fdr EU-projekt
Summa


1 500


212
2 060
3772


I 500
212


2 060
3772


I 500


212
2 060
3772


3. Efter ianspråktagande av frigjort ekonomiskt utrymme 2017 och20l8
utökas driftramen ftir kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning
med 958 tkr 2018 samt med I 614 tkr från och med 2019 ftir att från och
med20l7 finansiera:


- samordnare für rådet fiir trygghet och hälsa inklusive samordning av
tillgängligheten med 600 tkr


- tillkommande kostnader vid exploatering av Bråinnan på 200 tkr


ftirståirkning av exploateringsverksamheten med 600 tkr


- genomfürande av arbetsmiljömässa med 100 tkr


- tillkommande driftkostnader vid infrirande av Visma V/indow och
Winlas schema med 114 tkr


4. För att stärka arbetet med sysselsättningsåtgärderna minskas driftramen
ftir kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning med 750 tkr ftir
2016 samt I 800 tkr fran och med 2017 genom omftirdelning av motsva-
rande resurser till kommunstyrelsens arbetsmarknadsforvaltning. Om-
ftirdelningen motsvarar 3 årsarbetare.
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600


600
200


100


tt4
I 614


1 614


Ks- kommunledningsförvaltningens driftram (forts)


Budgetberedningens förslag (forts)
5. Driftramen for kommunstyrelsens kommunledningsforvaltning utökas


med 550 tl<r fran och med 2018 ftir finansiering av ytterligare en miljö-
inspektör.


Beskrivning av ärendet
I strategisk plan20l6-2018 genomftirdes en generell neddragning av samtli-
ga nämnder/styrelser driftramar med -0,8 %2017 samt med -2,4 o/o från och
med 2018. Detta ftir att närma sig de resultatmål som satts upp. Med anled-
ning av att de ekonomiska fürutsättningarna nu fürbättrats füreslås att tidiga-
re beslutat sparkrav minskas med 0,8 Yo for ären2017 och 2018. För kom-
munstyrelsens kommunledningsfiirvaltning innebåir det en utökning av drift-
ramen med 880 tkr per är 2017 och 2018.


Med utgångspunkt fran de kommungemensaÍrma planeringsftirutsättningar
som presenterats ftir budgetberedningen i mars 2016hade därftir samtliga
nämnder/styrelser i uppdrag att låimna in och presentera ett budgetftirslag för
ären20l7-2019 med håinsyn till oftjråindraderamar med undantag ftir att det
generella sparkravet skjuts fram i tid.


Ks- kommunledningsfiirvaltningen har lämnat ftilj ande budgetftirslag inftir
arbetet med strategisk plan 2017-2019:


Arseffekt jmf med 2016


Verksamhetsförändringar/ ofinansierat
Samordnare ftir trygghet och hälsa


Förstärkning på kommunikationssidan
Förstärkning für genomfürande av exploateringar
Exploatering Brännan, driftkostnader (även 100 tk 2016)
Gemensam kundtjänst
Genomftjrande av arbetsmiljömässa
Visma Window och Winlas schema, driftkostnader
Summa verksamhetsförändringar (tkr)


Atgarder
Ekonomiskt utrymme
Summa åtgärder(tkr)


2017 2018 2019


600 600


Till viss del via Kommunforetag
600
200


600
200


Via omfördelning från


Totalt (tkr) 958


I driftramen für kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning fi nns ftilj an-
de medel avsaffa für oftirutsedda utgifter samt ftir medfinansiering av eu-
projekt:


0


/ Exped¡erat
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Ks- kommunledningsförvaltningens driftram (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
2017 2018


Kommunfullmäktiges pott ftir oftirutsedda utgifter
Kommunstyrelsens pott ftir oftirutsedda utgifter
Pott ftr EU-projekt
Summa


I 500


2t2
2 060
3772


I 500
212


2 060
3772


Föreslås att anslagen für ofürutsedda utgifter samt potten ftir EU-projekt
budgeteras på samma nivåer som i långstidsplanen samt att20l9 budgeteras
till samma nivå som 2018.


I enlighet med budgetfiirslaget ftireslås att driftramen ftir kommunstyrelsens
kommunledningsftrvaltning utökas med 958 tkr 2018 samt med I 614 tkr
från och med 2019 fÌir att från och med20l7 finansiera:


- samordnare frir rådet ftir trygghet och hälsa med 600 tkr, i det ingår
även samordning av kommunens tillgänglighetsarbete enligt intentio-
nen i skrivelsen från DHR daterad 2015-10-26


- tillkommande kostnader vid exploatering av Brännan på 200 tkr med
anledning av kommunfullmåiktiges beslut från 2016-04-18, $ 43, om
medel für exploatering av Brännan


florstärkning av exploateringsverksamheten med'600 tkr med anled-
ning av de tillväxtprojekt som genomftirs kopplat till nya bostads-
och verksamhetsområden


- genomfürandet av en arbetsmiljömässa med 100 tkr


- tillkommande driftkostnader vid inftirande av Visma V/indow och
Winlas schema med 114 tkr


Kommunstyrelsen gav 2016-04-04, $ 67, kommunchefen i uppdrag atlarbeta
fram ett ftirslag till omftirdelning av resurser mellan kommunstyrelsens
kommunledningsftirvaltning och arbetsmarknadsförvaltning ftir att stärka
arbetet med sysselsättningsåtgärder samt återredovisa uppdraget i processen
med strategisk plan 2017-2019. Föreslås att750 tl<r 2016 samt 1 800 tkr från
och med 2017, motsvarande 3 årsarbetare, omftirdelas fran kommunstyrel-
sens kommunledningsförvaltning till arbetsmarknadsftirvaltningen for att
stärka arbetet med sysselsättningsåtgÈirder.


/ Exped¡erat Signatur
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15. Ks- kommunledningsförvaltningens driftram (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
Av miljö- och byggnämndens budgetft)rslag framkommer behov av utökning
med 1 miljöinspektör fiir attklara det behov av tillsyn och kontroll som
nämnden fastställt. I och med att verksamheten utftirs av kommunstyrelsens
kommunledningsftirvaltning füreslås en utökning av driftramen från och med
2018 med 550 tkr avseende ftirstärkning med en miljöinspektör.


Sedan strategisk plan 20 I 6-20 I I fastställdes har kommunfullmäktige 201 5 -
12-21, ç 192, beslutat attfrån och med 2016 utöka driftramen med 9 tkr med
anledning av îyariktlinjer ftir internhyressystemet. I enlighet med delega-
tionsbeslut 2015-10-07 samt 2015-10-23 om fiirändrade ekonomiska ramar
med anledning av ny organisation har 2I34 tk (218 tk 2015) omfürdelats
från driftramen ftjr kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning till kul-
tur-, fritids- och ungdomsnämnden samt 339 tlü till utbildningsnämnden
(1 l3 tkr 2015). Samtliga beslut har inarbetats i strategisk plan 2017 -2019. I
strategisk plan20l7-2019 har även kommunstyrelsen ftirslag fran 2016-05-
24, $$ 79 och 78 om utökning av driftramen från och med 2017 med 90 tkr
respektive I314,7 tkr dels med anledning av uppdaterat samarbetsavtalet
med Norrbottens e-nåimnd dels på grund av utfallet i2016 års löneöversyn
ft)r alla avtalsområden ftirutom Kommunals medråiknats.


wt4







Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum


2016-05-31


Sida


22(4e)
Bodens kommun


Budgetberedningen


16. Ks- tekniska förvaltningens driftram


Budgetberedn in gens förslag
1. Driftramen ftir kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning utökas med


- 876 tkr per fu 2017 och 2018 med anledning av att tidigare beslutat
sparkrav minskas med 0,8 o/oper år ft)r 2017 och2018. Det innebär
att sparkravet utgår helt för 2017 sarrtt minskas frän 2,4 % till I ,6 yo


ftir 2018.


- 220 tkr 2017 samt med 400 tkr från och med 2018 ftir underhåll av
tillkommande gator med anledning av exploatering av Brännan


- 1 500 tkr fran och med 2017 for skötseln av infarterna till Boden.


2. Kommunstyrelsen tekniska ftirvaltning får i uppdrag att undersöka möj-
ligheten att anvåinda arbetsmarknadspolitiska åtgärder ftir att lösa det
ökade resursbehovet ftir den allmåinna renhållning främst i innerstaden.


Beskrivning av ärendet
I strategisk plan2016-2018 genomfürdes en generell neddragning av samtli-
ga nämnder/styrelser driftramar med -0,8 % 2017 samt med -2,4 yo från och
med 2018. Detta ftjr att nÊirma sig de resultatmål som satts upp. Med anled-
ning av att de ekonomiska fürutsättningama nu fürbättras foreslås att tidigare
beslutat sparkrav minskas med 0,8 Yo für ären20l7 och 2018. För kommun-
styrelsens tekniska ftirvaltning innebär det en utökning av driftramen med
876 tkr per år for2017 och 2018.


Med utgångspunkt fran de kommungemensaÍtma planeringsftlrutsättningar
som presenterats für budgetberedningen i mars 2016har därftir samtliga
nÈimnder/styrelser haft i uppdrugatt lämna in och presentera ett budgetftir-
slag for åtren20|7-2019 med hänsyn till oftirändraderartar med undantag
ft)r att det generella sparkravet skjuts fram i tid.


Kommunstyrelsens tekniska forvaltning har lämnat ftilj ande budgetftirslag
inftir arbetet med strategisk plan20l7-2019:


ú
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16. Ks- tekniska förvaltningens driftram (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
Arseffekt jmf med 2016


2017 2018 2019


I 739 I 839


Verksam hetsförändringar/Ofinans ierat
Allmänn renhållning ökade krav
Tillkommande gator, gatljus och anläggningar
Kunskapsöverforin g park
Kompetens grönytor
Planteringsyta uppståidning rabatter centrala stan.


Summa


300


539


I 000
500


300


639
500


100


200


300


739


s00
100


200


2339


Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-16, $ 180, att återremittera tekniska
utskottets ärende med begäran om utökad driftbudget med 968 tkr per år ftir
underhålloch skötsel av vâgar och gatljus som tillkommit sedan 2008. Av
inlämnat budgetftirslag 20 17 -20 1 9 framkommer att behovet reviderats till
539 tkr 2017,639 tkr 2018 samt 739 tkr från och med 2019. Vidare har
kommunfullmäktige 2016-04-18, $ 43, beviljat medel für exploatering av
Brännan samt utökat driftramen ftir kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning
med 100 tla ftir 2016. Följande års kostnadsökningar överlämnades till arbe-
tet med strategisk pIan2017-2019 där ftirslaget är att driftramen ftir kom-
munstyrelsens tekniska förvaltning utökas med220 tlç 2017 samt med 400
tkr från och med 2018 fttr de gator som tillkommit med anledning av exploa-
teringen av Brännan.


Kommunfullmäktige har 2015-12-21, S 193, beslutat att utöka driftramen för
kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning med I 500 tkr 2016 for skötseln av
infarterna till Boden med gräsklippning m m. För fortsatt arbete med infar-
terna ft)reslås att driftramen für kommunstyrelsens tekniska ft)rvaltning ut-
ökas med 1 500 tkr från och med 2017.


Av budgetftirslaget framgår vidare att det finns behov av utökade resurser
für den allmänna renhållningen, främst i innerstaden. Föreslås att kommun-
styrelsens tekniska ftirvaltning får i uppdrag att undersöka möjligheten att
använda arbetsmarknadspolitiska åtgärder ftjr ändamålet.
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Sammanträdesdatum
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Budgetberedningen


16. Ks- tekniska förvaltningens driftram (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
Sedan strategisk plan 201 6-20 I 8 fastställdes har kommunfullmäktige 201 5'
10-19, $ 143, utökat driftramen ftir kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning
med 130 tkr fran och med 2016 ftir drift- och underhåll av rid- och körvägar
För att möjliggöra utökad trafikering av linjerna 260,261 sartt262 utökade
kommunfullmtiktige 2015-11-23, $ 168, driftramen med 280 tkr per år fran
och med 2016. Vidare har kommunfullmäktige 2015-12-21, ç 192, utökat
driftramen med2 tkr fran och med 2016 med anledning av nyariktlinjer frir
intemhyressystemet. Samtliga beslut har inarbetats i strategisk plan 2017-
2019 . I strategisk plan 2017 -2019 har även kommunstyrelsen ftirslag fran
2016-05-24, $ 78, om utökning av driftramen med 248 tkr från och med
2017 med anledning av utfallet i2016 års löneöversyn ftir alla avtalsområ-
den fürutom Kommunals medräknats.
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2018 2019


300


300


Ks- räddn¡ngs- och beredskapsförvaltningens driftram


Budgetberedn ingens förslag
1. Driftramen für kommunstyrelsens räddnings- och beredskapsflorvalt-


ningens utökas med


- 214 tkr per åx 2017 och 2018 med anledning av att tidigare beslutat
sparkrav minskas med 0,8 o/oper år ftir 2017 och2018. Det innebär
att sparkravet utgår helt för 2017 sanrt minskas frän 2,4 % t:Jl I ,6 yo


fttr 2018.


- 300 tkr från och med 2017 for utökning av säkerhetssamordnartjäns-
ten med 50%-


Beskrivning av ärendet
I strategisk plan2016-2018 gjordes en generell neddragning av samtliga
nämnder/styrelser driftramar med -0,8 %2017 samt med -2,4yo från och
med 2018. Detta ftir att närma sig de resultatmål som satts upp. Med anled-
ning av att de ekonomiska fürutsättningarna nu ftirbättrats füreslås att tidiga-
re beslutat sparkrav minskas med 0,8 Yo for ëren20I7 och 2018. För kom-
munstyrelsens räddnings- och beredskapsftirvaltning innebåir det en utökning
av driftramen med 214 tkr per år for 2017 och 2018.


Med utgångspunkt från de kommungemensaÍrma planeringsftirutsättningar
som presenterats ftir budgetberedningen i mars 2016har därfor samtliga
nåimnder/styrelser haft i uppdrag att lämna in och presentera ett budgetftir-
slag för ären2017-2019 medhänsyn till oforändrade ramar med undantag
for att det generella sparkravet skjuts fram i tid.


Kommunstyrelsens räddnings- och beredskapsfürvaltning har lämnat ftilj an-
de budgetftirslag infür arbetet med strategisk plan 2017-2019:


Arseffekt jmf med 2016


Verksam hetsfö rä n d ri n gar/Of i na ns ierat
Kompetensutveckling
Säkerhetssamordnare


Summa (tkr)


300


300


250
300


550


Av budgetftirslaget framgår att det finns behov av aft utöka såikerhetssam-
ordningen i kommunen med ytterligare 50 %o ärsarbetare, bland annat med
anledning av utökat uppdrag fran statliga myndigheter. Utökningen beräknas
kosta 300 tkr per år från och med2017. Föreslås att driftramen für kommun-
styrelsens räddnings- och beredskapsftrvaltning utökas med 300 tkr från och
med20l7 ftir utökning av säkerhetssamordnartjänsten med 50 %.


Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum


2016-05-31


Ks- räddnings- och beredskapsförvaltningens driftram
(forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
I strategisk plan20l7-20l9har även kommunstyrelsen ftirslag från 2016-05-
24, ç 78, om utökning av driftramen med 190,8 tkr fran och med 2017 med
anledning av utfallet i2016 års löneöversyn für alla avtalsområden forutom
Kommunals medräknats.
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18. Ks- arbetsmarknadsförvaltn i n gens d riftram


Budgetberedningens förslag
l. Driftramen ftir kommunstyrelsens arbetsmarknadsfürvaltning utökas med


213 tl<l per år 2017 och 2018 med anledning av att tidigare beslutat spar-
krav minskas med 0,8 o/o per år for 2017 och 2018. Det innebär att spar-
kravet utgår helt for 2017 samt minskas från 2,4 yo till 1,6 o/o for 20 1 8.


2. För att stärka arbetet med sysselsättningsåtgärderna utökas driftramen ftir
kommunstyrelsens arbetsmarknadsftirvaltning med 750 tkr ftir 2016 samt
1 800 tkr fran och med2017 genom omftirdelning av motsvarande resur-
ser från kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning. Omftirdelning-
en motsvarar 3 årsarbetare.


3. Driftramen für 2,3 årsarbetare med totalt I 060 tkr avseende brukare med
särskild anpassad sysselsättning överftirs från socialnämnden till kom-
munstyrelsens arbetsmarknadsfürvaltning från och med l januari 2016.
Med överftiringen ftiljer även redovisade intäkter och kostnader ftir dessa


brukare fr o m l januari 2016.


Beskrivning av ärendet
I strategisk plan20l6-2018 gjordes en generell neddragning av samtliga
nåimnder/styrelser driftramar med -0,8 % 2017 samt med -2,4 o/o fran och
med 2018. Detta ftir att nåirma sig de resultatmål som satts upp. Med anled-
ning av att de ekonomiska ftirutsättningarna nu fürbättrats föreslås att tidiga-
re beslutat sparkrav minskas med 0,8 Yo for ären2017 och 2018. För kom-
munstyrelsens arbetsmarknadsftirvaltning innebåir det en utökning av drift-
ramen med213 tkr per år ftir 2017 och 2018.


Med utgångspunkt från de kommungemensam.ma planeringsftirutsättningar
som presenterats ftir budgetberedningen i mars 2016har därför samtliga
nämnder/styrelser haft i uppdrag att lämna in och presentera ett budgetftir-
slag ftir âren2017-2019 med hänsyn till oftirändrade ramar med undantag
ftir att det generella sparkravet skjuts fram i tid.


Kommunstyrelsens arbetsmarknadsftirvaltning har lämnat ftilj ande budget-
ftirslag inftir arbetet med strategisk plan2017-2019:
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18. Ks- a rbetsma rknadsförvaltn i n gens d riftram (fo rts)


Beskrivning av ärendet (forts)


Verksam hetsförändri ngar/Ofinansierat
Generell ramneddragning
3,0 åa Sysselsättning och arbete
Specialpedagog


Atgärder
Ätgarder für budget i balans


429
I 553


0


639
I 607


0


-429 -639


Summa (tkr) ofinansierat 1 500 1 553 I 607


Kommunstyrelsen gav 2016-04-04, ç 67, kommunchefen i uppdrag att arbeta
fram ett ftirslag till omftirdelning av resurser mellan kommunstyrelsens
kommunledningsftirvaltning och arbetsmarknadsförvaltning für att stärka
arbetet med sysselsättningsåtgärder samt återredovisa uppdraget i processen
med strategisk plan 2017-2019. Föreslås att750 tkr 2016 samt 1 800 tkr från
och med 2017, motsvarande 3 årsarbetare, omftirdelas från kommunstyrel-
sens kommunledningsft)rvaltning till arbetsmarknadsftirvaltningen ftir att
stärka arbetet med sysselsättningsåtgärder.


Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-21$ 194 att överftira driftramen på
23 002 tkr fran socialnämnden till kommunstyrelsens arbetsmarknadsfor-
valtning fr o m 2016 avseende enheten für arbete och sysselsättning (tidigare
ESA). Vidare fick enligt kf 2016-02-15 $ 16 ekonomikontoret i uppdrag att i
samråd med socialftirvaltningen och arbetsmarknadsfü rvaltningen återkom-
ma senast i juni 2016 med fürslag om överfüring av budgetram avseende
brukare med såirskild anpassad sysselstittning. För nÈirvarande ligger ansvaret
och kostnaderna für dessa brukare kvar hos socialnämnden. Föreslås att
I 060 tkr for 1 årsarbetare fran Bredåkras dagverksamhet samt 1,3 årsarbeta-
re från Storåkras dagverksamhet/gruppbostad flyttas fran driftramen ft)r so-
cialnämnden till kommunstyrelsens arbetsmarknadsfürvaltning. Med överfö-
ringen foljer även redovisade intäkter och kostnader som härrör sig till dessa


brukare. Bägge florvaltningamaar överens om överft)ringen.
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t8. Ks- arbetsma rknadsförva ltn i n gens d riftram (forts )


Beskrivning av ärendet (forts)
Sedan strategisk plan 20 I 6-20 I 8 fastställdes har kommunfullmäktige 20 | 5 -
12-21, $ 194, beslutat att från och med 2016 överföru23 002 tkr från social-
nämnden till kommunstyrelsens arbetsmarknadsfiirvaltning med anledning
av tidigare beslut om motsvarande organisationsftirtindring avseende enheten
ftir sysselsättning och arbete (ESA). Samtliga beslut har inarbetats i strate-
gisk plan 2017-2019. I strategisk plan 2017-2019 har även kommunstyrelsen
ftirslag fråm2016-05-24,5 78 och 95, om utökning av driftramen med 819
tkr fran och med 2017 med anledning av utfallet i2016 års löneöversyn ftir
alla avtalsområden fürutom Kommunals medräknats samt omftirdelning av
115 tk fran och med2017 från kommunstyrelsens arbetsmarknadsforvalt-
ning till kultur-, fritids- och ungdomsnåimndens driftram avseende hantering
av vissa füreningsbidrag.


Utdragsbestyrkande / Expedierat Signalur
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19. Utbi ldningsnäm ndens driftram


Budgetberedningens förslag
1. Utbildningsnämndens driftram utökas med 4 385 tkr per år 2017 och


2018 med anledning av atttidigare beslutat sparkrav minskas med 0,8 o/o


per år for 2017 och 2018. Det innebär att sparkravet utgår helt ftir 2017
samt minskas från 2,4 o/o till 1,6 Yo for 2018.


2. Utbildningsnåimndens driftram utökas med 8 000 tkr 2017 , 12 000 2018
samt med 23 000 tkr från och med 2019 inklusive volymökningar i form
av fler barn och elever samt tillhörande lokalbehov.


Beskrivning av ärendet
I strategisk plan 2016-2018 gjordes en generell neddragning av samtliga
nämnder/styrelser driftramar med -0,8 % 2017 samt med -2,4 Vo fran och
med 2018. Detta für att nåirma sig de resultatmål som satts upp. Med anled-
ning av att de ekonomiska fürutsättningarna nu ftirbättrats ftireslås att tidiga-
re beslutat sparkrav minskas med 0,8 Yofür âtren2017 och 2018. För utbild-
ningsnämnden innebär det en utökning av driftramen med 4 385 tkr per år
for 2017 och 2018.


Med utgångspunkt från de kommungemensaÍrma planeringsfürutsättningar
som presenterats für budgetberedningen i mars 2016har därftir samtliga
nämnder/styrelser haft i uppdrag att lämna in och presentera ett budgetñr-
slag ft)r ären20l7-2019 med htinsyn till oftirändrade ramar med undantag
ftir att det generella sparkravet skjuts fram i tid.


Utbildningsnåimnden har lämnat ftiljande budgetforslag infor arbetet med
strate gisk plan 20 17 -20 1 9 :


V
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19. Utbildningsnämndens driftram (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)


Verksam hetsförändringar/Ofi nansierat
Bam och elever med särskilda behov
Digitalisering av pedagogisk verksamhet:


Kompetensutveckling
Drift verksamhetssystem


Perso nalförståirkning
IT-stöd elevhälsan


Rekr¡ering och introduktion:
Personalspecialist
Strategiska medel for rekryteringsinsatser


Behov av medel Ítir underfinansierad budget
Sparkav 2018-2019
Hyreskostnad utbyggnad Björkdungens fsk, 2 avd
Hyreskostnad utbyggnad Rörstrandens ßk, ca 874 m2
Eventuellt behov gymnasieskolan


Arseffekt jmf med 2016
2017 2018 2019


7 000 14 000 20 000


3 000


l 000


520


2'70


3 000


I 000


520
270


2 000


I 000


520
270


560


1 000


5 000


560


I 000


s 000


8 770
970


560


I 000


5 000


13 15ó


1 940
985


XX


Summa (tkr) l8 350 35 090 46 431


Av budgetñrslaget samt utbildningsnämndens prognoser i början av året
framgår att nämnden har en stor utmaning att nå en budget i balans. Föreslås
att utbildningsnämndens driftram utökas med 8 000 tkr 201.7,12 000 tkr
2018 samt med23 000 tkr från och med 2019. I tillskottet ingår även volym-
ökningar i form av fler barn och elever samt tillhörande lokalbehov.


Sedan strategisk plan20l6-2018 fastställdes har ramen, i enlighet med dele-
gationsbeslut 2015-10-23 om ny organisation, utökats med 113 tkr 2015
samt med 339 tkr från och med 2016. Därefter har kommunfullmäktige
2015-10-19, $$ 133 och 145, beslutat att utöka driftramen från och med2016
med 150 tkr avseende finansiering av hockeygymnasiet samt med I 000 tkr
ftir att täcka de merkostnader som uppstått med anledning av att miljöstyr-
ningsrådets riktlinjer ftir upphandling av livsmedel ska användas. Vidare har
kommunfullmäktige 2015-12-21, S 192, beslutat att utöka driftramen med24
tkr från och med 2016 med anledning av nya riktlinjer fiir intemhyressyste-
met. Med anledning av regeringens budgetproposition ftir 2016 har kom-
munfullmåiktige 201 6-02- 1 5, $ 9, beslutat att minska ramen med 8 1 tl<r 201 6


samt med 84 tkr fran och med20l7. Samtliga beslut har inarbetats i strate-
gisk plan 2017-2019. I strategisk plan 2017-2019 har även kommunstyrelsen
ftirslag från 2016-05-24, 5 78, om utökning av driftramen med 1l 616,9 tkr
från och med20l7 med anledning av utfallet i2016 års löneöversyn für alla
avtalsområden ftirutom Kommunals medräknats.


Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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20. Socialnämndens driftram


Bud getberedn i n gens förslag
1. Socialnämndens driftram utökas med 5 419 tkr per år 2017 och20l8


med anledning av att tidigare beslutat sparkrav minskas med 0,8 o/o per är
for 2017 och 2018. Det innebär att sparkravet utgår helt ftir 2017 sarrrt
minskas från 2,4 % till 1,6 o/o for 201 8.


2. Socialnåimndens driftram utökas med 4 000 tkr per år fran och med20l7
med anledning av de nya reglema som gäller kring arbetsklader.


3. Driftramen für 2,3 årsarbetare på totalt 1 060 tkr avseende brukare med
särskild anpassad sysselsättning överftirs fran socialnåimnden till kom-
munstyrelsens arbetsmarknadsfìirvaltning från och med 1 j anuari 201 6.


Med överföringen ftiljer även redovisade intäkter och kostnader ftir dessa


brukare fran och med l januari 2016.


Beskrivning av ärendet
I strategisk plan20l6-2018 gjordes en generell neddragning av samtliga
nämnder/styrelser driftramar med -0,80Á2017 samtmed -2,4 % fran och
med 2018. Detta für att närma sig de resultatmål som satts upp. Med anled-
ning av att de ekonomiska ft!rutsättningarna nu fürbättrats ftireslås att tidiga-
re beslutat sparkrav minskas med 0,8 Yofor åren2017 och 2018. För social-
nåimnden innebåir det en utökning av driftramen med 5 419 tkr per år flor
2017 och2018.


Med utgångspunkt fran de kommungemensamma planeringsfÌirutsättningar
som presenterats ftir budgetberedningen i mars 2016 har därftir samtliga
nämnder/styrelser haft i uppdrag atf l¿imna in och presentera ett budgetft)r-
slag ftir fuen2017-2019 med håinsyn till oftirändrade ramar med undantag
ftir att det generella sparkravet skjuts fram i tid.
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20. Socialnämndens driftram (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
Socialnämnden har lämnat ftiljande budgetftirslag inftir arbetet med strate-
gisk plan 2017-2019:


Arseffekt jmf med 2016
2017 2018 2019


Verksam hetsförändri ngar/Ofi nansierat
Utökat antal ÄBO platser (7st) vid Äcenter
(motverka betalningsansvar)
Arbetskläder
Ökad bemanning särskilda boenden


Ny betalningsansvarslag (hemtagning alla veckans dagar)


Nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö
Strategisk kompetens ftirsörj ning
Avslut stimulansmedel äldreomsorgen
Demografisk fijrändring


0 2 455


4 000


0?


0?


0?


2 455


4 000


0?


0?


0?


4 000


0?


0?


0?


0?


3 400


0?


6 800


0?


Summa (tkr) 4 000 I 855 13 255


Av budgetftirslaget framgår bland annat att nämnden har behov av 4 000 tkr
ftir att klara kraven i den nya ftireskriften om basala hygienrutiner inom vård
och omsorg som innebär att arbetskläder ska bytas varje dag samt vid behov.
Föreslås att socialnåimndens driftram utökas med 4 000 tkr für dessa krav
samt logistiken kring hantering, uppsamling och distribution av tvätt.


Vidare framgår ett behov av ett större tillskott i de fall regeringens satsning
på stimulansmedel skulle upphöra vid utgången av 2018. I och med den stora
osäkerhet som råder har inte ställning tagits till frågan om stimulansmedel.


Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-21$ 194 att överfüra driftramen på
23 002 tkr fran socialnämnden till kommunstyrelsens arbetsmarknadsftir-
valtning fr o m 2016 avseende enheten för arbete och sysselsättning (tidigare
ESA). Vidare fick enligt kf 2016-02-15 $ 16 ekonomikontoret i uppdrag att i
samråd med socialftirvaltningen och arbetsmarknadsftirvaltningen återkom-
ma senast i juni 2016 med förslag om överÍtiring av budgetram avseende
brukare med särskild anpassad sysselsättning. För närvarande ligger ansvaret
och kostnaderna für dessa brukare kvar hos socialnämnden. Föreslås att
I 060 tkr ftir 1 årsarbetare från Bredåkras dagverksamhet samt 1,3 årsarbeta-
re från Storåkras dagverksamhet/gruppbostad flyttas från driftramen ftir so-
cialnämnden till kommunstyrelsens arbetsmarknadsftirvaltning. Med överfö-
ringen ftiljer även redovisade intäkter och kostnader som härrör sig till dessa


brukare. Bägge ñrvaltning arna är överens om överftiringen.
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20. Socialnämndens driftram (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
Sedan strategisk plan 2016-20 I I fastställdes har kommunfullmäktige 201 5 -
12-21, $ 192, beslutat att utöka driftramen med I 439 tkr fran och med2016
med anledning av nya riktlinjer ftir internhyressystemet Vidare har kommun-
fullmäktige 2015-12-21, $ 194, beslutat att överftira 23 002 tkr fran social-
nåimnden till kommunstyrelsens arbetsmarknadsftirvaltning från och med
2016 med anledning av tidigare beslut om motsvarande organisationsfüränd-
ring avseende enheten ftir sysselsättning och arbete (ESA). Samtliga beslut
har inarbetats i strategisk plan 2017-2019. Med anledning av regeringens
budgetproposition for 2016 har kommunfullmdktige 2016-02-15, $ 9, beslu-
tat aft utöka socialnämndens driftram med 28 tkr fran och med 2019 avseen-


de finansieringsprincipen. I strategisk plan 2017 -2019 har även kommunsty-
relsen fürslag frän2016-05-24, ç 78, om utökning av driftramen med 6 057,5


tkr fran och med 2017 med anledning av utfallet i2016 års löneöversyn für
alla avtalsområden fü rutom Kommunals medräknats.
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21. Miljö- och byggnämndens driftram


Budgetberedningens förslag
1. Miljö- och byggnämndens driftram utökas med 5 tkr per âtr 2017 och


2018 med anledning av att tidigare beslutat sparkrav minskas med 0,8 o/o


per år for 2017 och 2018. Det innebär att sparkravet utgår heltfor 2017
samt minskas från 2,4 o/o till I ,6 %o for 20 I 8.


Beskrivning av ärendet
I strategisk plan20l6-2018 gf ordes en generell neddragning av samtliga
nämnder/styrelser driftramar med -0,8 %2017 samt med -2,4 Yo fran och
med 2018. Detta ftir att närma sig de resultatmål som satts upp. Med anled-
ning av att de ekonomiska ftirutsättningama nu ftirbättrats ft)reslås att tidiga-
re beslutat sparkrav minskas med 0,8 Yo for ånen2017 och 2018. För miljö-
och byggnämnden innebär det en utökning av driftramen med 5 tkr per år för
2017 och2018.


Med utgångspunkt från de kommungemensamma planeringsftirutsättningar
som presenterats für budgetberedningen i mars 2016 har därftir samtliga
nämnder/styrelser haft i uppdrug atl låimna in och presentera ett budgetfor-
slag ftir ären20T7-2019 med hänsyn till oftjrändrade ramar med undantag
ftir att det generella sparkravet skjuts fram i tid.


Miljö- och byggnämnden har lämnat ftiljande budgetftirslag inftr arbetet
med strategisk plan 2017-2019:


Arseffekt jmf med 2016
2017 2018 2019


550 550


550Summa 550 550


Av miljö- och byggnämndens budgetfi)rslag framkoÍlmer behov av utökning
med en milj<iinspektör for att klara det behov av tillsyn och kontroll som
nlimnden har fastställt. I och med att verksamheten utfürs av kommunstyrel-
sens kommunledningsftirvaltning ftireslås en utökning av driftramen med
550 tkr från och med 2018 avseende ftirstärkning med en miljöinspektör.
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22 Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens driftram


Bud getbered n in gens förslag
1. Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens driftram utökas med 602 tkr per


är 2017 och 2018 med anledning av att tidigare beslutat sparkrav mins-
kas med 0,8 o/o per år for 2017 och 2018. Det innebär att sparkravet utgår
helt för 2017 samtminskas fuän2,4 %ttll I,6o/o ftir 2018.


2. Med anledning av att över- och underskottsfonden överstiger minus 4 o/o


efter bokslut 2015 görs ingen neddragning av kultur-, fritids- och ung-
domsnämndens driftram for 2017 och 2018. Orsaken är att ntimnden haft
extrakostnader fiir Hästkraft som inte heller tillhör nåimndens ansvarsom-
råde.


3. Kultur- fritids- och ungdomsnämndens driftram 2017 ttökas med:


- 720 tkr for att inte behöva aweckla Airdomen innan översynen av
samtliga fritidsanläggningar har redovisats och behandlats i sin hel-
het.


- 250 tkr for att kunna erbjuda aktiviteter vid fler skollov än sportlovet.


Beskrivning av ärendet
I strategisk plan20l6-2018 gjordes en generell neddragning av samtliga
nämnder/styrelser driftramar med -0,8 yo 2017 samf med -2,4 Yo från och
med 2018. Detta ftir att närma sig de resultatmål som satts upp. Med anled-
ning av att de ekonomiska ftirutsättningarna nu fürbättrats füreslås att tidiga-
re beslutat sparkrav minskas med 0,8 o/o for âren2017 och 2018. För kultur-,
fritids- och ungdomsnämnden innebär det en utökning av driftramen med
602tkr perår for2017 och2018.


Med utgångspunkt fran de kommungemensamma planeringsftirutsättningar
som presenterats ftir budgetberedningen i mars 2016har därftir samtliga
nämnder/styrelser haft i uppdrag aft lämna in och presentera ett budgetfor-
slag ftir ären2017-2019 med håinsyn till oftiråindrade ramar med undantag
ftir att det generella sparkravet skjuts fram i tid.


Kultur- fritids- och ungdomsnåimnden har lämnat ftiljande budgetfiirslag
inftir arbetet med strategisk plan20l7-2019:
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22. Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens driftram (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
Arseffekt jmf med 2016


Verksamhetsförändringar/Ofi nansierat
Å,terställande av Över-/[Jnderskottsfond
Ej genomftirt generellt spar
Anpassning av Nordpoolens ftirväntade intäkter
Föreningsdrift av Bodens ridhus - Bidrag till ñreningen
Ej ftirdelat underskott i innevarande budget
Ökade städkostnader Norpoolen pga ombyggnationer
Nya intemhyror samt ökade kapitalkostnader Hildurs, ridhus,


ishall, pagl4 träfþunkten m m
Summa ofinnsierade


Atgärder
Förändring forvaltningsgemensam organisation
Förändrade öppettider och bemanning Nordpoolen
Förändringar i driftsorganisation av anläggningar
Förändrad drift och underhåll motionsspar
Avveckling av Airdome
Anpassning Internhyror
Summa åtgärder


r 000
800


| 046
72


-500


-l 000
-900


-100
-720


?


-3220


-500
-l 000


-900
-100
-720


?


-3220


299
l 806


1 000


800
I 046


72


2 401


7 424


-500


-l 000
-900
-100


-720


?


-3 220


2018 2019


299
I 204
l 000


800
| 046


72


I 091


2918 5 512


Summa (tkr)* -302 2292 4204


* Uppdaterat i enlighet med presentationen på budgetberedningen 2016-05-03.


Kommunfullmäktige har 2016-04-18, $ 31, gett budgetberedningen i upp-
drag att behandla den del av n¿imndens över- och underskottsfond som över-
stiger minus fyra procent i bokslut 20T5. Enligt ft)rslaget till fullmäktige
skulle driftramen minskas med299 tkr per år fiir 2017 och2018. Med anled-
ning av att nämnden haft extrakostnader ftr Hästkraft som inte heller tillhör
nämndens ansvarsorffåde ftireslås att ingen justering görs av driftramen på
grund av att över- och underskottsfonden överstiger minus fyra procent.


Av budgetftirslaget framgår att kultur-, fritids- och ungdomsnämnden bland
artnat ftireslår avveckling av Airdomen som en av åtgärderna ftir att nå en
budget i balans. I awaktan på behandlingen av den översyn som giorts av
fritidsanlaggningarna ftireslås att driftramen utökas med720 tkr under 2017


I strategisk plan20l6-2018 fick kultur- fritids- och ungdomsnåimnden en
utökning med 300 tkr från och med 2016 for att i samverkan med ftirenings-
livet bredda aktivitetsutbudet under spoftlovsveckan. Föreslås att kultur, fri-
tids- och ungdomsnämndens driftram utökas med ¡terligare250 tkr under
2017 for att kunna erbjuda aktiviteter även vid andra skollovstillfüllen.
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22 Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens driftram (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
Sedan strategisk pIan2017-2018 fastställdes har i enlighet med delegations-
beslut 2015-10-07 samt 2015-10-23 om ftirändrade ekonomiska ramar med
anledning av ny organisation2l34 tkr (105 tkr 2015) omftirdelats från drift-
ramen flor kommunstyrelsens kommunledningsforvaltning till kultur-, fritids-
och ungdomsnåimnden. Kommunfullmåiktige har 2015-12-27, ç 192, beslutat
att utöka driftramen med l9 tkr fran och med 2016 med anledning nya rikt-
linjer frir internhyressystemet Samtliga beslut har inarbetats i strategisk plan
2017-2019. I strategisk plan 2017-2019 har även kommunstyrelsen fÌirslag
fran 2016-05-24, ç 78 och 95, om utökning av driftramen med 385,3 tkr från
och med 2017 med anledning av utfallet i2016 års löneöversyn für alla av-
talsområden ftirutom Kommunals medräknats samt omfördelning av 115 tkr
från och med 2017 från kommunstyrelsens arbetsmarknadsfürvaltning till
kultur-, fritids- och ungdomsnämndens driftram avseende hantering av vissa
ftireningsbidrag.


Y







Sida


Bodens kommun


Budgetberedningen


Verksam hetsförändri ngar/Ofi nansierat
Ökade intäkter/kostnader pga övertagna externa hyreskontrakt
lokaler
Omftirdelning fr an lokalvård
OmÍìirdelning till planerat underhåll
Ej hnansierade kostnader lokalbanken


Atgärder
Åtgärder fdr att minska kostnaderna i lokalbanken:
Lokalanpassning av Sandenskolan ftir SocialÍÌirvaltningen
Lokalanpassning Medborgarhuset till kontorslokaler
Övriga åtgärder:
Minskning av driftkostnader


Summa (tkr)


23 Fasti g hetsnäm ndens d riftram


Bud getbered n ¡ ngens förs lag
1. Fastighetsnämndens driftram utökas med 29 tkr per är 2017 och 2018


med anledning av att tidigare beslutat sparkrav minskas med 0,8 %o per är
for 2017 och 2018. Det innebär att sparkravet utgår helt ftir 2017 sar";Í
minskas fråtn2,4%till l,6yo ftir 2018.


2. Fastighetsnämnden får omftirdela resurser fran lokalvården till det plane-
rade fastighetsunderhållet genom att hänsyn tas till denna omftirdelning
vid beräkning av uppräkningsfaktorerna fiir internhyra samt lokalvård
och verksamhetsservice enligt ärende nr 8.


Beskrivning av ärendet
I strategisk plan20l6-2018 gjordes en generell neddragning av samtliga
nåimnder/styrelser driftramar med -0,8 % 2017 samt med -2,4 o/o fran och
med 2018. Detta ftir att nârma sig de resultatmål som satts upp. Med anled-
ning av att de ekonomiska ftirutsättningarna nu ftirbättrats füreslås att tidiga-
re beslutat sparkrav minskas med 0,8 Yo for ãren2017 och 2018. För fastig-
hetsnämnden innebär det en utökning av driftramen med 29 tl<r per år für
2017 och2018.


Med utgångspunkt fran de kommungemensamma planeringsforutsättningar
som presenterats ftjr budgetberedningen i mars 2016har därftir samtliga
nämnder/styrelser haft i uppdragatt lämna in och presentera ett budgetftir-
slag ftir åxen2017-2019 med hänsyn till oftjrändrade ramar med undantag
für att det generella sparkravet skjuts fram i tid.


FastighetsnÈimnden har lämnat ftiljande budgetftirslag inftir arbetet med stra-
tegisk plan2017-2019:


Arseffekt jmf med 2016
2017 2018 2019
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2016-05-31


0


-2 000


2 000


I 024


-2 000


2


1 024
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702


320
702


320


0


-2 000


2 000


1 024


-702


-320


-2


0


a


0


1


0
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23. Fastig hetsnäm ndens driftram (forts)


Beskrivning av ärendet (forts)
Av fastighetsnämndens budgetftirslag framkonlmer bland annat att kostna-
dema for lokalvard beräknas minskas med ca 2 000 tkr i och med den upp-
handlingen av lokalvård som genomfürts samt de effektiviseringar som
kommer att göras av den lokalvård som bedrivs i egen regi. Nämnden ftirslår
att de medel som frigörs ska användas till ökning av det planerade underhål-
let. Föreslås att fastighetsnåimnden ffir möjlighet att omfürdela resurser från
lokalvården till det planerade fastighetsunderhållet genom att hänsyn tas till
denna omftirdelning vid beråikning av uppräkningsfaktorerna ftir internhyra
samt lokalvård och verksamhetsservice enligt ärende nr 8.


W
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24. överförmyndarnämndens driftram


Budgetberedningens förslag
1. Överfiirmyndarntimndens driftram utökas med32 tkr per är 2017 och


2018 med anledning av att tidigare beslutat sparkrav minskas med 0,8 o/o


per år for 2017 och 2018. Det innebär att sparkravet utgår helt ftlr 2017
samt minskas från 2,4 o/o till I ,6 o/o for 20 1 8.


Beskrivning av ärendet
I strategisk plan20l6-2018 gjordes en generell neddragning av samtliga
nämnder/styrelser driftramar med -0,8 % 2017 samt med -2,4 o/o från och
med 2018. Detta ftir att närma sig de resultatmål som satts upp. Med anled-
ning av att de ekonomiska fürutsättningarna nu fürbättrats ftireslås att tidiga-
re beslutat sparkrav minskas med 0,8 %o för âxen2017 och 2018. För över-
ft)rmyndarnämnden innebär det en utökning av driftramen med 32tl<r per år
for 2017 och 201 8.


Med utgångspunkt från de kommungemensamma planeringsförutsättningar
som presenterats ftir budgetberedningen i mars 2016har därftir samtliga
nämnder/styrelser haft i uppdrag att lämna in och presentera ett budgetftir-
slag ftir ëren2017-2019 med hänsyn till oftirändrade ramar med undantag
ftir att det generella sparkravet skjuts fram i tid.


Överftirmyndarnämnden har lämnat ftiljande budgetforslag inftir arbetet med
strategisk plan 2017 -2019 :


Arseffekt jmf med 2016
2017 2018 2019
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Verksam hetsföränd ri ngar/Of i nansierat
I åa ny handläggare


Arvoden PUT 500


550


500


I 050


500


500Summa (tkr) 500


Föreslås att ingen justering görs av överftirmyndarens driftram i strategisk
plan20l7-2019.


I strategisk plan20l7-2019 har även kommunstyrelsen förslag frän2016-05-
24, ç 78, om utökning av driftramen med 122,5 tkr fran och med 2017 med
anledning av utfallet i 2016 års löneöversyn ftir alla avtalsområden fürutom
Kommunals medräknats.
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25. Skattesats 2017


Bud getberedn in gens förslag
Skattesatse n for 20 I 7 är oft iråindr ad, 22,60 Yo.


Beskrivning av ärendet
Skattesatsen for 2016 ãr 22,60.


\*-







Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum


2016-05-31


Sida


43(4e)
Bodens kommun


Budgetberedningen


26 Ks- fi nansförvaltn i ngen


Budgetberedningens förslag
Kommunstyrelsens finansfü rvaltning budgeteras enligt nedan for 20 17 -2019 :


Pensioner
PO-påslag, avtalspensioner


Semesterlöneskuld/okomp övertid
Interna räntor
Skatter och utjåimning
Tillfälligt stöd för flyktingsituationen
Finansiella intäkter & kostnader


Central lönepott 2017-2019 & del av 2016
Summa


Pensioner


PO-påslag, avtalspensioner
Semensterlöneskuld/okomp övertid
Interna räntor
Skatter och utjämning
Finansiella intäkter & kostnader
Central lönepott
Pott att fördela vidare
Summa


2017
103 3r9
-54 49t


3 000
-24128


-t 765 767


0


-2900
39 066


-1 701 901


2018


lll0l5
-56 506


3 000
-24128


-l 805 6s7
0


-t 000


77 947


-1695329


2019
t24 089
-58 652


3 000
-24128


-t 837 928
0


2300
tt9 619


-t 671 700


Beskrivning av ärendet
I strategisk plan 20 | 6-20 I 8'àr budgeten 20 17 -20 18 ftlr kommunstyrelsens
finansfürvaltning enligt nedan:


2017


100 626
-53 579


3 000
-30 394


-t 728 467
-3 s80
62340


570


-1649 484


2018
ttO 423
-55 505


3 000
-30 394


-l 774 055
-7 915


100 385


570
-l 653 491


Pensionsfürvaltarens prognos från april 2015 ligger till grund ftir ftrslag till
pensionskostnader i strategiska plan 2017-2019. I ftirhållande till strategisk
plan20l6-20I8 ãr pensionskostnaderna 2 693 tkr respektive 592 tkr högre
für åren 2017-2018.
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26. Ks- fi nansförvaltni ngen (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 utjåimnings-
intåikterna från slutet av april 2016 (cirkular 2016:17), justerad med kommu-
nens egen befolkningsprognos. I intäktema har även medråiknats den avise-
rade satsningen på 10 miljarder kronor till kommuner och landsting fran och
med2017. Medlen kommer att ftirdelas dels via en ftirdelningsnyckel dåir


hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända dels i kronor per invånare.
För 2017 och 2018 beräknas bidraget uppgå till knappt 43 miljoner ftir att
sedan successivt sjunka till knappt 19 miljoner kronor när bidraget âr 2021
helt fürdelas i kronor per invånare. I intäkfema är kvarstående medel av det
tillfÌilliga flyktingsstödet på 65,3 mkr som erhölls under slutet av 2015 inte
inräknade.


Finansiella intäkter och kostnader baseras på ftireslagen nivå på resultat,
langfristig upplåning, langfristiga fordringar samt ny prognos på räntan.
Ränteintäktema utgår från riksbankens bedömning om råinteutvecklingen och
därmed successivt höjda råintor fran och med2017. Räntekostnaden beräknas
på liknande villkor som gäller ftir nuvarande lan. Råinteintåikterna innehåller
àven2 000 tkr avseende överskottsutdelning från Kommuninvest.


Budget for semesterlöneskuld/okompenserad övertid foreslås oftirtindrad.
Övriga poster grundar sig på verksamhetsplaner 2016-2018 och/eller pro-
gnos 2016 korrigerad med aktuella upprËikningar. Central lönepott budgete-
ras i enlighet med ftireslaget antagande om löne- och prisutveckling. I bud-
geten ingår den del av anslaget ftr 2016 års löneöversyn som ännu inte ut-
ftirdelats till nämnderna på grund av att löneöversynen inte slutflorts.


I strategisk plan2016-2018 avsattes 570 tkr per år ftir kommande utftirdel-
ning till nämnder/styrelser i samband med inftirande av nya riktlinjer ftir nytt
intemhyressystem. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut från 201 5 -12-
21, ç 192, har dessa medel nyttjats vid utftirdelningen till nåimnder-
nalstyrelserna.
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I nveste ri n gs ram a r fö r samtl ¡ ga näm nde r/styre lser


Budgetberedn ingens förslag
Följande investeringsramar, inklusive omftirdelning av budget för fastigheter
och lokaler till fastighetsnämnden, fastställs for 2017-2019 ftir nämn-
der/stYrelser: 


zofi zolE zorg
Ks-kommunledningsftirvaltning


Ks-teknisk fiirvaltning
Ks-räddnings- o beredskapsfürv


Ks-arbetsmarknadsftirvaltn ing


Utbildningsnämnd


Socialnämnd


Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden


Fastighetsnämnd


Överftirmyndarnämnden


Summa (tkr)*
varav afftirsdrivande verksamhet


33 420


70 000


950


s60


ll 500


4 000


I 500


85 000


200


207 130


40 000


ls0
000


050


160


500


000


500


000


0


360


000


l7
ll0


I
6


26


2


1


50


ls0
000


150


160


000


000


500


000


0


960


000


l7
70


I


l4
2


9


79


193


40


213


80


¡tr I investeringsramarna ingår vissa reinvesteringar i fritidsanläggningar. När utredningen
om fritidsanlåiggningarna är fastställd ska dessa investeringar stämmas av mot priori-
teringarna i uhedningen.


Beskrivning av ärendet
Investeringsramarna for 2017-2018 i strategisk plan 2016-2018 ftirdelas en-
ligt ftiljande:


2017 2018


Ks-kommun ledningsfü rvaltn ing


Ks-teknisk fürvaltning


Ks-räddnings- o beredskapsftirv


Utbildningsnämnd


Socialnämnd


Kultur-, fritids- och ungdomsnämnd


Fastighetsnämnd


Summa (tkr)
varav affürsdrivande verksamhet


r8 650


s0 040


4 550


7 500


2 000


I 500


27 400


ttt 640


l2 500


18 650


50 4s0


4 250


1l 500


I 000


1 500


2t 070


108 420


l2 500


w3 ït
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Beredningens ftirslag
2017 2018 2019


27 I nvesteri n gs ramar för näm nder/styrelser (forts)
Av budgetftirslagen framgår ft lj ande investeringsbehov per nämnd/styrelse :


Nämnders/styreslsers försla g


2017 2018 2019


Ks-kommunledningsftirvaltning


Ks-teknisk forvaltning
Ks-räddnings- o beredskapsfürv


Ks-arbetsmarknadsftirvalüring


Utbildningsnämnd


Socialnämnd


Kultur-, fritids- och ungdomsnämnd


Fastighetsnämnd


Överformyndarnämnd


Summa (tkr)
varav affürsdrivande verksamhet


Ks-kommunledningsfìirvaltning


Ks-teknisk fiirvaltning
Ks-räddnings- o beredskapsfürv


Ks-arbetsmarknadsf ìirvaltnin g


Utbildningsnämnd


Socialnämnd


Kultur-, fritids- & ungdomsnämnd


Fastighetsnämnd


Överformyndarnämnden


Summa (tkr)
varav affürsdrivande verksamhet


40 000 65 360 72


200


222880 313245 374260
41 300 44 000 82 800


Beredningens ftirslag
20t7 2018 2019


Inkl omfördelning fastigheter
2017 2018 2019


22 420


83 700


9s0


s60


47 500


23 000


4 550


17 ls0
86 s25


I 050


160


38 500


94 000


10 500


17 150


135 100


I 150


6 160


32 000


109 000


I 500


33 420


70 000


950


560


40 s00


ls 000


1 500


4s 000


200


207 t30
40 000


17 150


70 000


I 050


160


3l 500


24 000


9 s00


40 000


0


193 360


40 000


17 150


1 10 000


I 150


6 160


36 000


2 000


I 500


40 000


0


213960
80 000


Enligt riktlinjerna ftir internhyressystemet ska nämnderna ftireslå invester-
ingsbudget lor om- och nybyggnation av fastigheter och lokaler. I samband


med beslut av strategisk plan ska den budgeten överfiiras till fastighets-
nämnden. Förslag till investeringsram ftir fastighetsnämnden innehåller där-
lor även tillskott für att genomfüra om- eller nybyggnad av Mårängsskolan,
Björkdungens ftirskola samt hopslagning av Rörvikens och Strandens für-
skola, vilka var ftireslagna av utbildningsn¿imnden. Ramen innehåller dess-


utom tillskott for ombyggnation av gruppbostäder med 11 000 tkr 2017 och
22 000 tlff 2018 i enlighet med socialnämndens ftirslag. I övrigt innehåller
fastighetsnämndens investeringsram löpande investeringar samt om- och
nybyggnationer. I ramen 2017 ingär även arbetsmiljöåtg¿irder i medborgar-
huset med 1 mkr samt 4 mkr ftir carport på Sandenskolan i enlighet med für-
slag till kommunfullmfütige i juni avseende ombyggnation av Sandenskolan.
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27. I nveste ri n gs rama r fö r nä m nde r/styre lser (forts )


Beskrivning av ärendet (forts)
Investeringsramen ftir kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning ftire-
slås i enlighet med budgetftlrslaget med ett tillskott på 11 000 tkr ftir exploa-
tering av Bråinnan enlig kommunfullmäktiges beslut 2016-04-18, $ 43. Ra-
men innehåller även 4 000 tlç 2017 ftir avfalls- och deponiverksamheten på
Brännkläppen enligt kommunfullmåiktiges beslut 2016-04-1,8, $ 39, samt
I 000 tkr ftir utbyte inventarier i ks-salen.


Kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning fiireslås få en investeringsram für
skattefinansierad verksamhet på 30 mkr årligen for 2017-2019 samt en ram
ftir taxefinansierad afftirsdrivande verksamhet pä 40 000 tkr årligen ftir
2017-2018 och 80 000 tkr ftir 2019. Ramen für skattefinansierad verksamhet
innehåller 4 000 tl<r 2017 ft)r exploatering av Bråinnan enligt kommunfull-
mäktiges beslut 2016-04-18, $ 43.Ramen frir den afftirsdrivande verksamhe-
ten innehåller investeringsmedel für ut-/ombyggnad av Kusön/Kusån med
5 000 tl<r 2017,10 000 tkr 2018 och 45 mkr 2019. I ramen für den afftirsdri-
vande verksamheten är även kommunfullmäktiges beslut 2015-12-2I, $ 190,


om utökad investeringsram ftir VA-verksamheten medräknad.


Investeringsramen ft)r kommunstyrelsens räddnings- och beredskapsft rvalt-
ning ftireslås i enlighet med budgetftirslaget.


Utbildningsnåimndens investeringsram innehåller endast löpande invester-
ingar efter omftirdelning av om- och nybyggnad av fastigheter till fastighets-
nämnden. Investering i Unbyns skola hanteras separat i och med att det inte
är utrett om det blir ny- eller ombyggnation.


Socialnämndens investeringsram innehåller endast löpande investeringar
efter omftirdelning av om- och nybyggnad av fastigheter till fastighetsnämn-
den. Investeringsmedel för nybyggnation av ett äldreboende enligt kommun-
fullmäktiges beslut 2016-04-18, ç 44, är inte medräknat i ramen utan ska
hanteras separat i vÊintan på återrapportering av utredningsuppdraget om att
pröva konkurrenssättning av äldreboendet och omsorgsverksamheten.


Investeringsramen ftir kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden innehåller in-
ventarier till ishallen med 5 000 tkr 2018, nya omklädningsrum till Träff-
punkten 2018 samt löpande investeringar.


Överfiirmyndamåimndens investeringsram innehåller endast utbyte av stöd-
system.
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28 Upplåning och långfristiga fordringar


Bud getberedni ngens förslag
1. Kommunfullmåiktige beslutar, att kommunstyrelsen under åff 2017-2019


har rätt att nyupplana, dv s öka kommunens skulder under ären20l7-
2019 med totalt293 500 tkr, ftrdelat med 45 000 tkr är 2017,104 000


tkr år 2018 respektive 144 500 tkr ân 2019.


2. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under ånen20l7-
2019 har råitt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp
på de lan som ftirfaller till betalning under âren20t7-2019.


Beskrivning av ärendet
Kommunen har ftir närvarande två lån. Det ena pâ 45 000 tkr ftirfaller under
2017 och det andra på 38 000 tkr fiirfaller under 2019.


Under 2017-2019 2ir det ett högt behov av att genomfüra investeringar. För
att klara målet om en betalningsberedskap pä20 dagar behöver en nyupplå-
ning göras med 45 000 tkr 2017,104 000 tkr 2018 respektive 144 500 tkr
2019. Med de befintliga lånen innebär det en total låneskuld2019 pä


376 500 tkr.


I strategisk plan20l6-2018 ingår en beråiknad utlåning till Trafikverket av-
seende Riksväg 97, delen Sävast-Boden, på 130 200 tkr ftir perioden 2016-
2019. Enligt Trafikverkets senaste prognos från våren 2016 såinks den totala
utlåningen till 103 500 tkr. Ombyggnationen beräknas genomfüras under
perioden 2017-2019. Utlåningen fürdelar sig med 30 000 tkr 2017,34 000
tkr 2018 samt 39 500 tkr 2019.
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29 Budgetberedningens förslag till strategisk plan och
budget 2017-2019


Bud getberednin gens förs lag
Budgetberedningen fastställer ftirslag till strategisk plan 2017-2019 enligf $$
6-28.


Olle Lindström (m), Daniel Rönnbäck (m) och Bosse Strömbäck (v) lämnar
blank reservation.


Beskrivning av ärendet
Beredningen har upprättat ett ftirslag till strategisk plan for 2017-2019 enligt


$$ 6-28.
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