
Dnr: 9020/147.109 

Ombudgetering av medel från 2019 till 2020 för 
investeringsändamål 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att ombudgetera 32 459  tkr 
enligt: 
-          Tillväxtutskottets bilagor 1-5 
-          Samhällsbyggnadsutskottets bilagor 1-24 
-          Barn- och utbildningsutskottets bilagor 1-2 
-          Sociala utskottets bilaga 1 
 
 
Reservation 
Lars Tängdén (C) och Kenneth Isaksson (M) reserverar sig i förmån till Lars Tängdéns (C) 
yrkande. 

Ärendesammanfattning 

I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att 
investeringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel 
som ej ianspråktagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och 
då tydligt särredovisade. 

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats men erhållit budgetmedel och ett 
projektnummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra 
med sig anvisade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och 
prövas av fullmäktiges som ger tillstånd till eventuell överföring av 
investeringsmedel. Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför 
investeringar inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka 
investeringsmedel som önskas ombudgeteras till år 2020 och varför finns bifogade 
underlag för respektive investeringsprojekt, se : 

● Tillväxtutskottets bilagor 1-5 
● Samhällsbyggnadsutskottets bilagor 1-24 
● Barn- och utbildningsutskottets bilagor 1-2 
● Sociala utskottets bilaga 1 

Av 2019 års budgeterade investeringsmedel på 84 869 tkr inkl. ombudgeteringar från 
2018 till 2019, finns önskemål om att ombudgetera 32 459 tkr till 2020. Av det avser 



6 143 tkr ombyggnation förskola i norra kommundelen och 12 596 tkr avser ny 
förskola i Robertsfors. 

Framställning om ombudgeteringar av medel avseende investeringsprojekt framgår 
av nedanstående sammanställning: 

Nämnd/utskott Tkr Bilaga 

Kommunstyrelsen 0   

- Barn- o utbildning 369 Bilaga 1-2 

- Samhällsbyggnad 30 808 Bilaga 1-24 

- Sociala 800 Bilaga 1 

- Tillväxt 482 Bilaga 1-5 

Summa 32 459   

  

I dagsläget görs bedömning att ytterligare lån för att färdigställa pågående 
investeringar ej behöver upptas. Taket för kommunens upplåning ligger på 155 000 
000 kronor. 

Beslutsunderlag - KS total 
- Tjänsteskrivelse ombudgeteringar 
- Protokoll SHBU 200309 §20 
- Protokoll BOU 200309 § 16 
- Protokoll SU 200310 § 31 
- Protokoll Tvu 200310 §21 
- Protokoll AU 200323 § 45 
- Protokoll Ks 200406 §54 

Beslutsunderlag - TVU 

- Tjänsteskrivelse Ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020 
- Underlag för offentliga rummet ombudgeteringar 
- Bilaga 1 - 26201 Digitalisering 
- Bilaga 2 - 26202 Ungdomsgård 

https://drive.google.com/open?id=1DnLoGGfAvDv5RmV76zJNHObJfZW0sAtT
https://drive.google.com/open?id=1FaobtPzRvK9oOV1g_Zb7-3fmGlkxpY9u
https://drive.google.com/open?id=1wDNyVK_7BnEBEt9S1ZKEzNfnd5brKnN9
https://drive.google.com/open?id=1pKHff-ENvyXEFxVRiX-RLEuGpeRkahdL
https://drive.google.com/open?id=1_m7Rf334OqL_mJ7ZmlzeIEOteYV_7B9Z
https://drive.google.com/open?id=1Ait79X4rByE5yeEDFBtKUkXyZbvBNYls
https://drive.google.com/open?id=1gh3GZQYG4ntkcOho5pRPIwRHdXBEjn8y
https://drive.google.com/open?id=1WnrVLzPM4ZqPoFdCo_5yHUJxkePj--dK
https://drive.google.com/open?id=1Y7DNwtqW6WoVF5FtHoNZ2cgDdeVDIjRx
https://drive.google.com/open?id=1Kujgq26N146cekz9qOBlul5RX5Xn2-pD
https://drive.google.com/open?id=1r7kPCkEwOMh6jlBtvIhVoHkKxeooUgja


- Bilaga 3 - 26203 Låssystem 
- Bilaga 4 - 26204 Sporthallar 
- Bilaga 5 - 262021 Ungdomsgård 

Beslutsunderlag - SHBU 
1. 00071 Ytskikt o WC Korttids Gläntan 
2. 00115 Yta-belysn- tak Bygdeå skola L 
3. 00582 Energideklaration fastigh 
4. 00741 Inkom vattenledning Djäkneboda skola 
5. 00841 Takbyte C-hus restaurang 
6. 00943 Ventaggregat Edfg Skogsst 
7. 01093 Måla fasad Folktandvården 
8. 173 Övervakn etapp 2 avloppsv 
9. 181 Kulvertera Klockarbäcken 
10.  1212 Låssystem avlopp 
11.  1434 Kålaboda vattenverk 
12.  1481 Filterbyte Flarkens Vverk 
13.  1721 Övervakning vattenverk 
14.  1722 Brandlarm vv Klintheden 
15.  2545 Matavfallskärl 
16.  2904 Anläggarbussar 2018 
17.  13801 Ö-kl avloppsreningsverk 
18.  15611 Rensgaller Robertsfors ARV 
19.  0087 Förskola Apotekaren omb 
20.  00512 Jennings omb ventilation 
21.  01030 Sprinklers sjukhem ånäset 
22.  01062 Fsk R-fors avsättn nybygg 
23.  26083 Entrémattor fastigheter 
24.  0999 Klumpanslag SHB 
25.  Uppföljning investeringar 2019 – FASTIGHET 
26. Uppföljning investeringar 2019 – GVA 
27.  Uppföljning investeringar 2019 – LOKALVÅRD 
28.  Uppföljning investeringar 2019 – MÅLTID 
29.  Uppföljning investeringar 2019 - PROJEKT FASTIGHET 
30.  Uppföljning investeringar 2019 - SHB-CHEF 
31. Tjänsteskrivelse överföring till 2020 

 
Beslutsunderlag - BOU 

1. Underlag för ombudgetering av 2019 års investeringar Fågelboet fd Apotekaren 
2. Underlag för ombudgetering av 2019 års investeringar Åkullsjön 
3. Tjänsteskrivelse 

 
Beslutsunderlag - SU 

- Bilaga 1 
 

https://drive.google.com/open?id=1HADziYtLXfUaIwqZ5i-zztLCBorFDiBi
https://drive.google.com/open?id=1-OWgt2idW3oIfLidRXnYIm9o0ZZ-cm4z
https://drive.google.com/open?id=1LDhdYXkk-gl6EFBcmnslHencpG2aD6WR
https://drive.google.com/open?id=1EXMOa_xcajgxjF4guZ8p8kVcveyTYS8h
https://drive.google.com/open?id=1Ta-2UMf0w18u3InvSLvPYDKRToXTgZqI
https://drive.google.com/open?id=1SvXrph2Zj-xx2hgwk7Hu9nSjSmvMEoFx
https://drive.google.com/open?id=1uTvWlOalr58mc-yk9nbdevSkzGPs9r0S
https://drive.google.com/open?id=1USWArxIp_ZoRjj7dL6zxy0_b2JVyJb-h
https://drive.google.com/open?id=1GnKEqRODPOI6uTCxq8-MY1z615lEzH-0
https://drive.google.com/open?id=1jXvajg-7dDZxSk1f5ICb4vunl78WfXQr
https://drive.google.com/open?id=14zRFWtxJkEGbOx1-UNz0qEMqRf7vwaoT
https://drive.google.com/open?id=1uMYIrcNxxFfkpUSY5onexYg7ytzI9U4x
https://drive.google.com/open?id=1u58EmoIr-4J7w_NynzyG4ABSDhSHg0c8
https://drive.google.com/open?id=1XF_USCJgw8J7tQkfl3sFVz73jSw_sJmQ
https://drive.google.com/open?id=1XF_USCJgw8J7tQkfl3sFVz73jSw_sJmQ
https://drive.google.com/open?id=1HjHRruqU868hTfOWMXqmtRber4Em--uS
https://drive.google.com/open?id=1HjHRruqU868hTfOWMXqmtRber4Em--uS
https://drive.google.com/open?id=1eXbCe9Zcm3i_5A1eh1snmbJrh4L93QQJ
https://drive.google.com/open?id=1qzWeUqLKTD-qhgqAG1i_v0rjypDjRMiL
https://drive.google.com/open?id=1qzWeUqLKTD-qhgqAG1i_v0rjypDjRMiL
https://drive.google.com/open?id=1fK2yOW3sxEWp7-oCat1fGDVZIVS6llxj
https://drive.google.com/open?id=1fK2yOW3sxEWp7-oCat1fGDVZIVS6llxj
https://drive.google.com/open?id=199I4Z9GwFhqb8VgU75KMM6CSOrhRtnOX
https://drive.google.com/open?id=199I4Z9GwFhqb8VgU75KMM6CSOrhRtnOX
https://drive.google.com/open?id=1m2YSqWm1KvNrLjsJmfe4xF7YtO59rVwF
https://drive.google.com/open?id=1m4I0F01lCRJcEI9hMEgOZAolDshafGdA
https://drive.google.com/open?id=1tnwuMM_oInJbVSise3NeAzBK3cjYRYfT
https://drive.google.com/open?id=1tnwuMM_oInJbVSise3NeAzBK3cjYRYfT
https://drive.google.com/open?id=1RouaqVmUhdHCIr2mx3A0S3x4MqaRqyCT
https://drive.google.com/open?id=1RouaqVmUhdHCIr2mx3A0S3x4MqaRqyCT
https://drive.google.com/open?id=1LUgw54G4-HcesN-LKymgt_NqIKoryJFV
https://drive.google.com/open?id=10t2Azzs6e9FXOdmiFKDxCfhJWBAxSeru
https://drive.google.com/open?id=10t2Azzs6e9FXOdmiFKDxCfhJWBAxSeru
https://drive.google.com/open?id=1OX5UGn9bUhAlfWRkwP50xlA1qpeHU-F3
https://drive.google.com/open?id=1uTvWlOalr58mc-yk9nbdevSkzGPs9r0S
https://drive.google.com/open?id=167hHHZ-s6i8KIGOpB9Py5v_OJAKZgH57
https://drive.google.com/open?id=1hz__TuCyZW-_-J2tMq5D8NMCEsvwAf8h
https://drive.google.com/open?id=1FhpUypSXqu3VSlRLoGgol9U4nmfeode-
https://drive.google.com/open?id=1r2JFt9otrO2F6mMbp0y9dNwMw5esNIkn
https://drive.google.com/open?id=1OZL1udd6ocG86eAkOqnbjbnPM7EyptMw
https://drive.google.com/open?id=1OZL1udd6ocG86eAkOqnbjbnPM7EyptMw
https://drive.google.com/open?id=1Ou78dBcRZ8l2_3RziIrcdBnD7tNclQrJ
https://drive.google.com/open?id=1uTvWlOalr58mc-yk9nbdevSkzGPs9r0S
https://drive.google.com/open?id=11ZTwTp4AHNAhndlbg4WEi8W8Jdt3-pD1
https://drive.google.com/open?id=1s7P4bGie5btl88kYU6LLhh7l1ysxXzmw6joTsQYxkNo
https://drive.google.com/open?id=1CMikgvSWlDchsfWF5m-vJrqQ5-RH3sIr
https://drive.google.com/open?id=12ywIPTy4LWZSWc_2WL5y6AYGADfsDxha
https://drive.google.com/open?id=1oqYS9plzIoqeYXAOmZV6CMV0fuw0ICKe
https://drive.google.com/open?id=1J0-CdfeJrUuJT05zCTr6LwOAtk91Uk6m

