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Investeringsramar 2013 
samt ombudgetering av 
2012 års investeringar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ks § 35 Dnr 00244/2012 041
 
Under hösten 2012 gjorde kommunens verksamheter en sammanställning av 
investeringsbehovet. 
 
Ekonomiutskottet gav 2012-09-25 verksamheterna i uppdrag att utarbeta 
reviderat äskande som prioriterats utifrån planerade investeringar 2012 och 
kommande femårsperiod. 
 
Förslag till investeringsramar för 2013 samt ombudgetering av 2012 års 
investeringar har upprättats. 
 
Kommunstyrelsen har 2012-01-28 § 20 föreslagit kommunfullmäktige att 
fastställa investeringsramar för år 2013 samt ombudgetering av 2012 års 
investeringar. 
 
Efter kommunstyrelsens sammanträde har ekonomienheten upptäckt att 
ombudgetering av ”projekt 0316 Inredning till bibliotek, 600 000 kr”, saknas 
i förslaget. Förslag föreligger att lägga till ovanstående i investeringsramar 
för år 2013 samt ombudgetering av 2012 års investeringar. 
 
Förslag 
 
Lars Ralph (m) 
Återremiss för beredning i kommunstyrelsens ekonomiutskott. 
 
Britt-Inger Hedman (v) 
Bifall till lagt förslag. 
 
Proposition 
Eftersom förslag om återremiss har lagt, frågar först ordföranden om ärendet 
ska avgöras idag eller ej. Efter framställd proposition förklarar ordföranden 
att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter han förklarar att 
kommunstyrelsen med övervägande ja-röster bifallit Britt-Inger Hedmans 
förslag. 
 
 
forts 

Justerandes sign  
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forts. Ks § 35  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Fastställa investeringsramar för år 2013 samt ombudgetering av 2012 års 
investeringar, i enlighet med bilaga till protokollet. 
 
_____ 
 
 
 
Reservation 
Lars Ralph (m) reserverar sig skriftligt mot förslaget. 
Martin Nilsson (c), Sven-Olov Granlund (c), och Leif Andersson (c) 
reserverar sig till förmån för Lars Ralps förslag. 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande



Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2013-02-25 § 35. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

Investeringsbudgetramar 

Budget 2013 Ombudgetering 2012 Summa investering 2013

Kommunstyrelsen 3 560 000 1 188 000 4 748 000

Miljö‐ bygg och hälsoskyddsnämnden 5 016 000 3 390 000 8 406 000

Barn‐ och utbildningsnämnden 470 000 200 000 670 000

Socialnämnden 1 000 000 295 000 1 295 000

Summa skattefinansierad verksamhet 10 046 000 5 073 000 15 119 000

Vatten‐ och avlopp verksamhet 1 300 000 1 566 000 2 866 000

Avfallsverksamhet 800 000 800 000

Stadsnätsverksamhet 0 651 000 651 000

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 2 100 000 2 217 000 4 317 000

Total investeringsbudget 12 146 000 7 290 000 19 436 000

Ombudgetering investeringsprojekt 

Årsbudget Kvar av

Investeringsbudget Skattefinansierad Avgiftsfinansierad

Investeringsprojekt Jan 12 ‐ Dec 2012 Dec 2012

0315 Digitalbio 850 000,00 569 964,15 570 000

0316 Inredning till bibliotek 600 000,00 600 000,00 600 000

0401 Invent socialnämnden 401 000,00 292 428,23 295 000

0733 Utbyggnad bredband 101 000,00 101 000,00 101 000

0738 TV i nätet 550 000,00 550 000,00 550 000

0801 Inventarier 1 205 000,00 185 789,20 100 000

1238 Flytt arb.utrym Elevhälsa 150 000,00 150 000,00 100 000

1245 Brandstation 3 484 000,00 3 388 181,66 3 390 000

2354 Upprustn Skarinslunden 100 000,00 17 523,10 18 000

2568 Brunnsbyten filmning mm 241 000,00 241 000,00 241 000

2574 Inv/Proj ledn Glom.träsk 1 500 000,00 1 322 954,87 1 325 000

Totaler 9 182 000,00 7 418 841,21 5 073 000,00 2 217 000,00

OMBUDGETERAS 2013



RESERVATION 
Vid KS extra sammanträde i Arvidsjaur 2013-02-25, ärende 3. 

En ombudgetering, 600 000kr för inredning till bibliotek har glömts bort och KS har kallats 
till ett kvartslångt sammanträde för att fastställa förslaget alldeles före KF. 

KS har att bereda ärenden före beslut i KF. Detta ärende är ej tillräckligt förberett för beslut. 
Behandlingen påminner istället starkt om basen på den besluts- och inflytandemodell som 
form av en pyramid presenteras i KS-ärende nr 27 2013-01-28 där de lägsta nivåerna är 2) 
Dekoration, 1) Manipulation och 0) Inget inflytande. Någon biblioteksinredning för över en 
h lv miljon kan åtminstone ej köpas in utan att ärendet har beretts tillräckligt. 

ars Ralph ( ) 
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Arbetsordning för 
kommunfullmäktiges 
presidium - tillägg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks § 36 Dnr 00030/2013 003
 
Revisionen har tillsammans med kommunfullmäktiges presidium gått 
igenom den kommunala ansvarsprövningen samt risk och väsentlighets-
analys. 
 
Bland annat diskuterades handläggningen av den kommunala 
ansvarsprövningen. 
 
Presidiet beslutade att föreslå fullmäktige att i tillägg till presidiets 
arbetsordning göra tillägg om beredning av frågor och ärenden som rör 
kommunens ansvarsprövning. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
 Presidiets arbetsordning tillförs följande; 

”Bereda frågor och ärenden om ansvarsprövning.” 
 Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-11 § 53 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN 2011-2014 
 
 
 
Sammanträde: 2013-02-25 
 
 
Ordinarie ledamöter: 

    

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Jerry Johansson 1          

 2 Lotta Åman 1          

 3 Johan Lundgren 1          

 4 Lena Karlsson 1          

 5 Marcus Lundberg -          

 6 Britt-Inger Hedman 1          

 7 Peter Manner -          

 8 Sven-Olov Granlund 1          

 9 Leif Andersson 1          

 10 Martin Nilsson 1          

 11 Lars Ralph 1          
 
 
Ersättare: 

   §  

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Jan Åge Mikalsen           

 2 Catrin Wikström           

 3 Tycho Johansson           

 4 Johnny Bäckström           

 5 Erik Johansson           

 6 Åsa Ögren 1          

 7 Margot Holmqvist           

 8 Bo Lundmark           

 9 Ann-Karin Sörmo           

 10 Kristina Bäckström           

 11 Monika Olsson           
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