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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 67 Informationer 

  

Beslut 

Följande informationer lämnades och godkändes. 

 Bengt Nilsson, räddningschef, lämnar en lägesrapport 

 Thomas Reinholdt, personalchef, lämnar en lägesrapport. 
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§ 68 Bodens kommuns ställningstagande över Norrbottens läns 

landstings ansökan om att bilda Regionkommun Norrbotten 
från och med 2015 

 KS 2012/362 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige tillstyrker Norrbottens läns landstings ansökan om att bilda 
Regionkommun Norrbotten från och med 2015. 

Reservationer från Johan Johansson (M) och Rigmor Åström (M). 

Beskrivning av ärendet 

Norrbottens läns landsting har hos regeringen ansökt om att bli en regionkommun, 
Region Norrbotten. En förutsättning för bildande av regionkommun är att en bety-
dande majoritet av länets kommuner tillstyrker ansökan. Landstinget anhåller därför 
om kommunens ställningstagande i form av ett beslut där kommunfullmäktige till-
styrker eller avstyrker Norrbottens läns landstings ansökan om att bilda region-
kommunen Region Norrbotten. 

Kommunförbundet Norrbotten har 2012-06-14, § 34, beslutat att ställa sig positiv 
till ansökan från Norrbottens läns lansting att bilda regionkommun. 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att Bodens kommun inte ställer sig bakom ansökan. 

Ordförande ställer beredningens och Johan Johanssons (M) förslag mot varandra 
och finner att arbetsutskottet beslutar enligt beredningens förslag. 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2012-09-03 

Sid 

4 (24) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 69 Motion om parboendegaranti 

 KS 2010/284 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet lämnas utan yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Carola Larsson (FP) föreslår i en motion att Bodens kommun inför en parboendega-
ranti som ger par möjlighet att bo tillsammans även när bara den ena parten är i be-
hov av särskilt boende. Motionären hänvisar, mot bakgrund av en bestämmelse i 
socialtjänstförordningen, att makar, sambor eller registrerade partner som har bevil-
jats särskilt boende ska beredas plats i samma boende om de så vill, även i de fall 
då endast den ena maken har omfattande omsorgsbehov. 

Socialnämnden föreslår 2012-02-29, § 40, att motionen avslås. Ansökan om särskilt 
boende prövas enligt 4 kap l § Socialtjänstlagen (SoL). Rätten till bistånd i form av 
särskilt boende för äldre inträder när behovet av tillsyn eller kravet på trygghet och 
säkerhet inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. För den som saknar detta 
behov finns inte rätt till bistånd. Makar som båda uppfyller förutsättningarna för att 
erbjudas lägenhet i särskilt boende erbjuds lägenhet inom samma anläggning så 
snart det ställer sig praktiskt möjligt. 

Pensionärsrådet föreslår 2012-05-30, § 16, att motionen avslås. 

Beredningens förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande. 
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§ 70 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2013 
 KS 2012/432 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer förslaget till sammanträdesdagar i kom-
munstyrelsens arbetsutskott. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen fastställer förslaget till sammanträdesdagar i kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till sammanträdesdagar i fullmäktige.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till tidplan för sammanträ-
desdagar i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsut-
skott för år 2013. 
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§ 71 Återrapportering av uppdrag; Friskvårdsinsatser 

 KS 2012/377 

Arbetsutskottets förslag 

1. Friskvårdsinsatser erbjuds medarbetarna fr.o.m. 2013 i form av föreläsningar i 
livsstilsfrågor, fokusgrupper i livsstilsförändring.  

2. Kostnad för föreläsning, deltagaravgifter finansieras genom centralt anslag.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har i den Strategiska planen fått i uppdrag att förbättra persona-
lens möjligheter till friskvård. Uppdraget var att göra en översyn av riktlinjerna för 
friskvård. Översynen skulle göras i samarbete med samtliga förvaltningar för att op-
timera alla personalkategoriers möjligheter att bedriva friskvård samt i samråd med 
de lokala fackliga organisationerna.  

Personalkontoret har 2012-06-07 lämnat in ett förslag till friskvårdsinsatser.  

Hälsa är en viktig resurs, både för individen och för organisationen. Hälsofrämjan-
de arbete och friskvårdsarbete är en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöar-
betet. Friskvårdsinsatser ger förutsättningar för medarbetare att ta ansvar för sin 
egen hälsa. Aktiviteter kan t ex vara att öka kunskapen i livsstilsfrågor, genomföra 
riktade insatser i livsstilsförändringar mm. 

Personalkontoret föreslår att medarbetarna från 2013 erbjuds friskvårdsinsatser i 
form av    

a) föreläsningar i livsstilsfrågor på följande tema: sömn och återhämtning, fysisk 
aktivitet för att kunna orka mer, kost – vad är rätt kost för dig. 

b) fokusgrupper i livsstilsförändring. Det handlar om att förändra beteende och 
bygger på utbildning, egen aktivitet och aktivitet tillsammans med andra, eget an-
svar.  

Kostnaden för föreläsningar och deltagaravgiften för fokusgrupperna finansieras 
genom ett centralt anslag. 
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§ 72 Detaljplan för Torpgärdan 4:48 m.fl. 

 KS 2012/158 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen.  

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna 
Torpgärdan 4:35, 4:48 och 4:77 som ligger inom Torpgärdans Östra industriområ-
des södra del. Markanvändningen är i dag småindustriändamål för samtliga fastig-
heter som föreslås utökas i anslutning till fastighetens södra del. För fastigheten 
Torpgärdan 4:48, där verksamhetsutövaren också har sin privata bostad, föreslås 
nuvarande markanvändning för småindustri utökas till att även gälla för bostadsän-
damål. Efter plansamråd har förslaget kompletterats med en planbestämmelse med 
innebörden att ett plank ska uppföras i eller i anslutning till småindustriområdets 
södra fastighetsgräns. 

Efter att förslaget varit utställt för samråd och granskning har ett utlåtande över in-
komna synpunkter upprättats. De synpunkter som framförts har beaktats. 
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§ 73 Yttrande över SOU 2012:43; Konsumenten i centrum - Ett 

framtida konsumentstöd 
 KS 2012/363 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen antar kansli och informationskontorets förslaget till yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommun har beretts tillfälle att yttra sig över justitiedepartementets utred-
ning Konsumenten i centrum - Ett framtida konsumentstöd. Utredningens förslag 
går i korthet ut på att konsumentverket får i uppdrag att göra en ny struktur för kon-
sumentstödet på webben och starta direktrådgivning via en vägledningstjänst med 
25 årsarbetskrafter. 

Konsument Boden har gjort ett förslag till yttrande och kansli och informationskon-
toret föreslår att kommunstyrelsen antar yttrande som sitt eget. 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2012-09-03 

Sid 

9 (24) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 74 Yttrande över bygdemedelsansökan från kultur- och fritids-

förvaltningen – Upprustning av Skomakeri 
 KS 2012/224 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen bifaller bygdemedelsansökan. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen ansöker om 200 000 kronor i bygdemedel till ett 
gammalt skomakeri som står på hembygdsområdet Norrigården. Skomakeriet be-
höver tilläggsisoleras och förses med el, värme, vatten och avlopp för att kunna 
fungera som en arbetslokal till Jonas Skomakare som tänkt flytta in i lokalen. Den 
totala kostnaden uppgår till 250 000 kr.  

Skomakeriet kommer också att fungera som ett litet museum då skomakaren an-
vänder 100-åriga maskiner och har för avsikt att även öppna skomakeriet för all-
mänheten och genom bl.a. studiebesök visa hur detta gamla "kulturmärkta" yrke 
bedrivs. 

Näringslivsförvaltningen avslår 2012-07-04 ansökan med motiveringen att bygde-
medel i första hand ska användas för att främja näringslivs- och sysselsättningsut-
veckling. Bygdemedel kan ges med högst 50 % av godkända kostnader i gles-
bygdsområden, i övriga kommunen kan bidrag ges med högst 20 %. 

Kommunledningen föreslår att ansökan bifalls. Det är viktigt att få igång hant-
verksverksamheten på kulturområdet Norrigården för att utveckla hantverksnäring-
en. Enligt länsstyrelsens riktlinjer kan bygdemedel beviljas för reparation och inve-
steringar i byggnader. 
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§ 75 Yttrande till Mark- och miljödomstolen, Umeå TR, målnum-

mer 1376-12, ang överklagande av Länsstyrelsen i Norrbot-
tens beslut om detaljplan för del av Svartbyn 1:28 m fl 

 KS 2010/425 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande.  

Beskrivning av ärendet  

Samhällskontoret har skrivit ett förslag till yttrande till Mark- och Miljödomstolen 
vid Umeå tingsrätt. Domstolen har förelagt kommunen att yttra sig om ett överkla-
gande av en detaljplan som kommunfullmäktige antog i december 2011. 

Bakgrunden är att kommunfullmäktige 2011-12-19, § 171, antog en detaljplan för 
del av Svartbyn 1:128 m fl, Rv 97 – Gamla Lulevägen. Syftet med planen är att 
bygga en led mellan Gamla Lulevägen och Rv 97 som bryter den 4 kilometer långa 
barriär som finns mellan bostadsområdena Södra Svartbyn och Torpgärdan och om-
rådena väster om dessa. Leden medför kortare körsträckor totalt sett, förbättrad tra-
fikmiljö för boende på delen genom Torpgärdan, förbättrad kommunikation mellan 
Torpgärdans Östra och Västra industriområden, kortare utryckningsvägar för Rädd-
ningstjänsten mm. En med både järnvägen och Rv 97 planskild gång- och cykelväg 
byggs också ut i anslutning till den nya leden. 

Detaljplanen har överklagats till Länsstyrelsen i Norrbottens län av några privatper-
soner. Länsstyrelsen beslutade 2012-04-14 att avslå överklagandet. 

Privatpersonerna har överklagat länsstyrelsens beslut vidare till Mark- och miljö-
domstolen vid Umeå tingsrätt. Mark- och miljödomstolen har förelagt kommunen 
att yttra sig. Domstolen har medgett anstånd till den 21 september med att lämna in 
yttrandet. 
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§ 76 Yttrande till Förvaltningsrätten i Luleå om överklagande av 

beslut att entlediga ledamöter i nämnder 
 2011/544 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet lämnas utan yttrande.  

Beskrivning av ärendet  

Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-07, § 153, att återkalla uppdraget för samt-
liga ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritids-
nämnden, näringslivsstyrelsen, krisledningsnämnden och valnämnden. 

Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten av Catarina Ask. Kammarrätten be-
stämde genom dom 2011-12-09 att beslutet inte fick verkställas i avvaktan på för-
valtningsrättens avgörande. 

Förvaltningsrätten har nu förelagt kommunen att yttra sig. Kommunen har tidigare 
yttrat den 28 november 2011 sig genom beslut av kommunstyrelsens ordförande. 
Yttrandet måste dock beslutas av kommunstyrelsen i sin helhet på grund av regler 
om förbud med delegering i 6 kap 34 § kommunallagen. 

Beredningens förslag 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom det yttrande som beslutats av kommunstyrel-
sens ordförande den 28 november 2011. 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande 
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§ 77 Revidering av teckningsrätt inom ekonomikontoret  

 KS 2010/242 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen fastställer förslaget till teckningsrätt och rätt att underteckna av-
tal, andra handlingar och skrivelser inom ekonomikontoret. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunstyrelsens reglemente § 24 skall avtal, andra handlingar och skrivel-
ser, som beslutas av kommunstyrelsen, undertecknas av ordföranden eller vid för-
fall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av styrelsens sekreterare eller 
annan anställd som styrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen skall även i övrigt be-
sluta om vem som skall underteckna handlingar. 

Ekonomikontoret föreslår en revidering av teckningsrätten dels på grund av perso-
nalomsättning inom ekonomikontoret och dels på grund av förändrade arbetssätt. I 
och med att bankerna i kommunen slutar med kontanthantering, så krävs ett föränd-
rat arbetssätt. Detta innebär att anställda vid socialförvaltningen kommer att teckna 
ett för ändamålet specifikt konto vid utanordning av kontanta medel. 
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§ 78 Serveringstillstånd; Väg och Städ i Boden AB – utökning 

terassen 
 KS 2012/253 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller, enligt 8 kap 2 § alkohollagen, vissa 
delar av Väg och Städ i Boden AB:s ansökan om permanent utökning av ser-
veringstillståndet på terrassen 

2. Servering får ske mellan 15 maj – 15 september 

3. Serveringstiden är kl 11.00-22.00 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår Väg och Städ i Boden AB:s ansökan om 
permanent serveringstid mellan kl 22.00-01.00 

Beskrivning av ärendet 

Väg och Städ i Boden AB har ansökt om permanent tillstånd för servering av alla 
slags alkoholdrycker till allmänheten 15 maj till 15 september på den nybyggda 
uteserveringen. Sökt serveringsyta är terrassen. Sökt serveringstid är 11.00 till 
01.00 alla dagar. Alkoholservering kommer att ske i samband med matservering. 
Köket och serveringsstället håller en bra standard och uppfyller alkohollagens krav 
i 8 kap 15§.  

Polismyndigheten avstyrker ansökan om permanent serveringstillstånd med moti-
veringen att arrangören ej har påvisat några åtgärder för att minska de störningar 
som vanligtvis uppkommer för närboende allmänhet vid en uteservering för cirka 
300 gäster med den kundstruktur som aktuell krog har. Ej heller har åtgärder för att 
minska riskerna för oprovocerat våld samt för att öka tryggheten redovisats. 

Enligt alkohollagen 8 kapitlet 19§ beslutar kommunen vilka tider som alkohol-
drycker får serveras. Vid bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas 
vad som sägs i 8 kapitlet 17 §. Serveringsställets närhet till särskilt utpekade miljö-
er, såsom brottsbelastade miljöer eller bostadsområden där buller från serverings-
stället kan ge upphov till störningar gör att serveringstiden bör begränsas. 

På ovanstående grunder gör kansliet bedömningen att det är lämpligt att serverings-
tiden på uteserveringen begränsas till kl 22.00. Denna bedömning görs för att mins-
ka risken för alkoholpolitiska olägenheter i samband med servering utomhus. Viss 
hänsyn bör även tas till de närboende.  

Kansliets utredning visar att sökanden kan beviljas serveringstillstånd med begrän-
sad serveringstid.         

För kännedom  
Kansli och informationskontoret, Väg och Städ i Boden Ab 
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§ 79 Serveringstillstånd; Ellas hamburgerrestaurang - Restau-

rang Oscar II 
 KS 2012/125 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar, enligt 8 kap 2 § alkohollagen Ellas 
hamburgerrestaurang sökt tillstånd på Restaurang Oscar II:s uteservering samt 
foajén. 

2. Servering på uteserveringen får ske 1 juni – 31 augusti 

3. Serveringstiden är mellan kl 11.00-01.00 

Beskrivning av ärendet 

Ellas hamburgerrestaurang har ansökt om permanent tillstånd för servering av alla 
slags alkoholdrycker till allmänheten året runt på Restaurang Oscar II:s uteserve-
ring samt foajén. Sökt serveringsyta är uteserveringen samt foajén. Sökt serverings-
tid är mellan kl 11.00 till 01.00 alla dagar.  

Av verksamhetsbeskrivningen framgår det att de bedriver kvaretersrestaurang samt 
fungerar som samkvämslokal för anställda soldater och deras anhöriga. Det kom-
mer att serveras mat av hög kvalitet, det kommer att finnas förrätter, varmrätter och 
efterrätter. Alkoholservering kommer att ske i samband med matservering. Köket 
och serveringsstället håller en bra standard och uppfyller alkohollagens krav i 8 kap 
15§. På uteserveringen kommer de att anordna grillkvällar. 

Kansliets utredning visar att sökanden uppfyller alkohollagens krav och kan bevil-
jas serveringstillstånd. Hörda remissinstanser har tillstyrkt ansökan. Förutsättning-
arna i alkohollagen är uppfyllda. 

 

För kännedom 
Kansli och informationskontoret  
Ellas hamburgerrestaurang 
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§ 80 Serveringstillstånd; Pansarofficerarnas kamratförening - 

utökning slutet sällskap Ängesholmen  
 KS 2012/268 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar, enligt 8 kap 2 § alkohollagen, Pan-
sarofficerarnas Kamratförening tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till 
slutna sällskap i matsalen samt tillhörande uteplats på Ängesholmen. 

2. Serveringstiden är mellan kl 11.00-01.00. 

3. Servering får endast ske till slutna sällskap. 

Beskrivning av ärendet 

Pansarofficerarnas kamratförening har ansökt om utökat tillstånd för stadigvarande 
servering av alla slags alkoholdrycker till slutna sällskap på Ängesholmen i matsa-
len samt uteplatsen. Uteserveringen kommer att vara tydligt avgränsad. Sökt ser-
veringstid är 11.00 till 01.00 alla dagar.  

Av verksamhetsbeskrivningen framgår det att de ska anordna olika arrangemang för 
föreningens medlemmar då det kommer att serveras måltid med tillhörande mål-
tidsdryck. Möjlighet till dans ska också finnas vid ett antal tillfällen per år. Medlem 
kan även enskilt låna lokalen för födelsedagsfest för övriga medlemmar samt när-
maste familjen. Vid samtliga arrangemang kommer det att finnas tillgång till lagad 
eller på annat sätt tillredd mat. Tillställningarna kommer inte att vara öppna för 
allmänheten. 

Pansarofficerarnas kamratförening har avtal med norrbottens regemente angående 
att genomföra luncher och middagar för medlemmar. 

Kansliets utredning visar att sökanden uppfyller alkohollagens krav och kan bevil-
jas serveringstillstånd. Hörda remissinstanser har tillstyrkt ansökan. Förutsättning-
arna i alkohollagen är uppfyllda.   

 

För kännedom 
Kansli och informationskontoret 
Pansarofficerarnas kamratförening 
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§ 81 Serveringstillstånd; Serveringstillstånd; Pansarofficerarnas 

kamratförening - utökning slutet sällskap Offholmen 
 KS 2012/267 

Beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar, enligt 8 kap 2 § alkohollagen, Pan-
sarofficerarnas Kamratförening tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till 
slutet sällskap i sällskapsrummet med tillhörande hall och terrass samt bastun 
med tillhörande uteplats på Offholmen. 

2. Serveringstiden är mellan kl 11.00-01.00. 

3. Servering får endast ske till slutna sällskap. 

Beskrivning av ärendet 

Pansarofficerarnas kamratförening har ansökt om utökat tillstånd för stadigvarande 
servering av alla slags alkoholdrycker till slutna sällskap på Offholmen i sällskaps-
rummet med tillhörande hall och terrass samt bastun med tillhörande uteplats. Ute-
platsen kommer att vara tydligt avgränsad. Sökt serveringstid är mellan kl 11.00 till 
01.00 alla dagar.  

Av verksamhetsbeskrivningen framgår det att de ska anordna olika arrangemang för 
föreningens medlemmar då det kommer att serveras måltid med tillhörande mål-
tidsdryck. Möjlighet till dans ska också finnas vid ett antal tillfällen per år. Medlem 
kan även enskilt låna lokalen för födelsedagsfest för övriga medlemmar samt när-
maste familjen. Vid samtliga arrangemang kommer det att finnas tillgång till lagad 
eller på annat sätt tillredd mat. Tillställningarna kommer inte att vara öppna för 
allmänheten. 

Pansarofficerarnas kamratförening har avtal med norrbottens regemente angående 
att genomföra luncher och middagar för medlemmar på Offholmen. 

Kansliets utredning visar att sökanden uppfyller alkohollagens krav och kan bevil-
jas serveringstillstånd. Hörda remissinstanser har tillstyrkt ansökan. Förutsättning-
arna i alkohollagen är uppfyllda.   

 

För kännedom 
Kansli och informationskontoret 
Pansarofficerarnas kamratförening 

 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2012-09-03 

Sid 

17 (24) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 82 Serveringstillstånd; Pansarofficerarnas kamratförening - 

utökning slutet sällskap uteplatsen Tre Renar  
 KS 2012/266 

Beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar, enligt 8 kap 2 § alkohollagen, Pan-
sarofficerarnas Kamratförening tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till 
slutet sällskap på uteplatsen vid Tre Renar. 

2. Serveringstiden är mellan kl 11.00-01.00. 

3. Servering får endast ske till slutna sällskap. 

Beskrivning av ärendet 

Pansarofficerarnas kamratförening har sedan flera år tillbaka permanent tillstånd för 
servering av alkoholdrycker i Tre Renars sällskapsrum, tv-rum samt personalmatsal 
och har nu ansökt om utökat tillstånd för stadigvarande servering av alla slags alko-
holdrycker till slutna sällskap på Tre Renars uteplats. Uteserveringen finns i anslut-
ning till deras befintliga serveringslokal och kommer att vara tydligt avgränsad. 
Sökt serveringstid är mellan kl 11.00 till 01.00 alla dagar. Servering på uteserve-
ringen kommer endast att ske under sommartid. Det kommer att finnas sittplatser 
och bord.  

Av verksamhetsbeskrivningen framgår det att de ska anordna olika arrangemang för 
föreningens medlemmar då det kommer att serveras måltid med tillhörande mål-
tidsdryck. Möjlighet till dans ska också finnas vid ett antal tillfällen per år. Medlem 
kan även enskilt låna lokalen för födelsedagsfest för övriga medlemmar samt när-
maste familjen. Vid samtliga arrangemang kommer det att finnas tillgång till lagad 
eller på annat sätt tillredd mat. Tillställningarna kommer inte att vara öppna för 
allmänheten. 

Pansarofficerarnas kamratförening har avtal med norrbottens regemente angående 
att genomföra luncher och middagar för medlemmar på Tre Renar. 

Kansliets utredning visar att sökanden uppfyller alkohollagens krav och kan bevil-
jas serveringstillstånd. Hörda remissinstanser har tillstyrkt ansökan. Förutsättning-
arna i alkohollagen är uppfyllda. 

 

För kännedom 
Kansli och informationskontoret 
Pansarofficerarnas kamratförening 

 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2012-09-03 

Sid 

18 (24) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 83 Revidering av riktlinjer för uppvaktning och avtackning av 

personal 
 KS 2012/ 

Beslut  

1. Reviderade riktlinjer för uppvaktning och avtackning fastställs. 

2. Tidigare fastställda riktlinjer från 2010-03-10, § 8, upphävs. 

Beskrivning av ärendet 

Personal- och jämställdhetsutskottet fastställde 2010-03-10, § 8, riktlinjer för upp-
vaktning vid 25 års anställningstid. Personalkontoret föreslår att riktlinjerna revide-
ras enligt följande: 

 Nuvarande riktlinje: Medarbetarna väljer mellan guldklocka, annan minnesgå-
va, utlandsresa till ett värde som motsvarar medelpriset på guldur dam/herr.  

 Nya riktlinje: Medarbetarna får en minnesgåva till ett värde som motsvarar 15 
% av prisbasbeloppet. 

 

 

För kännedom 
Personalkontoret 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2012-09-03 

Sid 

19 (24) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 84 Chefs- och ledarutvecklingsprogram 

 KS 2012/281  

Beslut  

1. Utbildning i det personliga ledarskapet genomförs under tre år perioden 2013 -
2015. Målet är att samtliga chefer under den perioden ska ha deltagit i utbild-
ningen. 

2. Utbildningen genomförs med extern konsult. Kursavgiften betalas av respektive 
förvaltning. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen fastställde 2012-06-11, § 94, riktlinjer för chefs- och ledarskap. 
Riktlinjerna utgår från kommunens HR-vision och perspektivet medarbetare i den 
strategiska planen. Den beskriver chefsuppdraget, chefens roll och ansvar inom oli-
ka profilområden. 

Personalkontoret föreslår att för att stärka och utveckla cheferna i sin ledarroll 
genomförs en utbildning i det personliga ledarskapet under tre år, perioden 2013 -
2015. Samtliga chefer ska under den perioden ha genomgått utbildningen. Den per-
sonliga ledarskapsutvecklingen genomförs med extern konsult och kursavgiften be-
talas av respektive förvaltning.  

Kommunens chefer har en strategisk roll för verksamhetens styrning och utveck-
ling. En viktig uppgift i chefskapet är, att utöva ett ledarskap som skapar förutsätt-
ningar för ett bra medarbetarskap. Trygga och väl fungerande chefer är en av de 
viktigaste faktorerna för att kommunen ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. 
Det ger en bra verksamhet som också gagnar kommuninvånarna. Det är viktigt att 
cheferna får stöd i sin chefsroll och möjlighet att utveckla det personliga ledarska-
pet.  

Syftet med chefs- och ledarskapsutvecklingen är att stärka chefen i chefsrollen ge-
nom att öka kunskapen inom olika områden, att utveckla ledarrollen för att kunna 
utöva ett gott ledarskap samt att cheferna har ett gemensamt och grundläggande 
synsätt. 

 

 

För kännedom 
Personalkontoret 

 

 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2012-09-03 

Sid 

20 (24) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 85 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor 

m.m – BEA – med Svenska Kommunalarbetareförbundet 
och Allmän kommunal verksamhet 

 KS 2012/ 

Beslut  

1. Bestämmelserna enligt BEA antas 

2. Lokalt kollektivavtal tecknas – BEA – i enlighet med det centrala förhandlings-
protokollet efter framställan från respektive riksorganisation 

Beskrivning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) träffade den 20 april 2012 överenskom-
melse, BEA, med Svenska Kommunalarbetareförbundet och den 16 maj 2012 med 
Allmän kommunal verksamhet (SSR, Ledarna, Vision).  

Avtalet löper från och med 2012-05-01 och tillsvidare. 

SKL:s styrelse rekommenderar kommunen besluta, med anledning av träffad över-
enskommelse, BEA med Svenska Kommunalarbetareförbundet och Allmän kom-
munal verksamhet för tillämpning fr o m 2012-05-01, att anta bestämmelserna en-
ligt BEA samt att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt 
kollektivavtal – BEA – i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 

 

 

För kännedom 
Personalkontoret 

 

 

 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2012-09-03 

Sid 

21 (24) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 86 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställ-

ningsvillkor mm – HÖK 12 – med Svenska Kommunalarbe-
tare förbundet 

  

Beslut  

1. Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 12 antas 

2. Lokalt kollektivavtal tecknas – LOK 12 – i enlighet med centrala förhandlings-
protokollet efter framställan från respektive riksorganisation 

Beskrivning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) träffade den 20 april en Huvud-
överenskommelse, HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet. 

Avtalsperioden omfattar tiden 2012-05-01-2013-03-31. Till löneöversyn bidrar var-
je tillsvidareanställd medlem med 650 kr. Avtalet innehåller inga garanterade löne-
ökningar för individen. Ett förtydligande har gjorts vad gäller visstidsanställdas lö-
nesättning, att samma lönepolitiska grunder gäller för de anställda oavsett anställ-
nings- eller avlöningsform. 

SKL:s styrelse rekommenderar kommunen besluta, med anledning av träffad Hu-
vudöverenskommelse, HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet för till-
lämpning fr.o.m. 2012-05-01, att anta bestämmelserna enligt HÖK 12 samt att efter 
framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal – LOK 12 – 
i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 

 

 

För kännedom 
Personalkontoret 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2012-09-03 

Sid 

22 (24) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 87 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställ-

ningsvillkor mm – HÖK 12 – med OFRs förbundsområde 
allmän kommunal verksamhet 

  

Beslut  

1. Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 12 antas 

2. Lokalt kollektivavtal tecknas – LOK 12 – i enlighet med centrala förhandlings-
protokollet efter framställan från respektive riksorganisation 

Beskrivning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) träffade den 16 maj en Huvud-
överenskommelse, HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verk-
samhet. I Allmän kommunal verksamhet ingår Vision, Akademikerförbundet SSR 
och Ledarna. 

Avtalsperioden omfattar tiden 2012-05-01-2013-03-31. Löneöversyn per den 1 
april 2012 med ett garanterat utfall på 2,6 %. 

SKL:s styrelse rekommenderar kommunen besluta, med anledning av träffad Hu-
vudöverenskommelse, HÖK 12 med OFRs förbundsområde allmän kommunal 
verksamhet för tillämpning fr.o.m. 2012-05-01, att anta bestämmelserna enligt 
HÖK 12 samt att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt 
kollektivavtal – LOK 12 – i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 

 

 

För kännedom 
Personalkontoret 

 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2012-09-03 

Sid 

23 (24) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 88 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och an-

hörigvårdare – PAN 12 – med Svenska kommunalarbetare-
förbundet 

  

Beslut  

1. Bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
personlig assistent och anhörigvårdare antas 

2. Lokalt kollektivavtal tecknas – LOK 12 – i enlighet med det centrala förhand-
lingsprotokollet efter framställan från arbetstagarorganisationen 

Beskrivning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) träffade den 29 april 2012, Överens-
kommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare 
PAN 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet. 

Avtalsperioden omfattar tiden 2012-05-01—2013-03-31. Till löneöversyn 2012 
finns ett löneökningsutrymme med 3,93 kr som varje medlem i Kommunal bidrar 
med. Avtalet innehåller inga garanterade löneökningar för individen. 

SKL:s styrelse rekommenderar kommunen besluta, med anledning av träffad Över-
enskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörig-
vårdare med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning fr.o.m. 2012-05-
01, att anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvill-
kor för personlig assistent och anhörigvårdare samt att efter framställan från arbets-
tagarorganisationen teckna lokalt kollektivavtal – LOK 12 – i enlighet med centrala 
förhandlingsprotokollet. 

 

 

För kännedom 
Personalkontoret 

 

 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2012-09-03 

Sid 

24 (24) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 89 Överenskommelse rörande RIB 12 med Brandmännens 

Riksförbund 
  

Beslut  

RIB 12 med Brandmännens Riksförbund antas som lokalt kollektivavtal. 

Beskrivning av ärendet 

Överenskommelse har träffats med Brandmännens Riksförbund om ”Bestämmelser 
för räddningstjänstpersonal i beredskap – RIB 12” 

Avtalet gäller för perioden 2012-04-01—2013-03-31. 

Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar kommunen besluta att anta 
RIB 12 med Brandmännens riksförbund som lokalt kollektivavtal. 

 

 

För kännedom 
Personalkontoret 
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