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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 15 Ändring av taxa inom ordinärt boende 
 KS 2010/135 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens förslag till taxa inom ordinärt 
boende.  

2. Avgift för hemtjänst personlig omsorg ska baseras på utförd tid hos kund. 

3. Avgift per utförd timme personlig omsorg hos kund fastställs till 120 kr. 

4. Avgift för serviceinsatser fastställs per aktivitet till: 

 Städning, 225 kr 

 Tvätt/klädvård, 225 kr 

 Inköp, 150 kr 

 Ledsagning, 150 kr 

 Sophantering, 37 kr 

 Trygghetslarm, 153 kr per månad 

 Kost inklusive hemsändning, 53 kr per portion. Smör, bröd och dryck ingår 
ej. 

5. Avgifterna uppräknas årligen i enlighet med fastställda uppräkningsfaktorer 
angivna i kommunens gemsensamma planeringsförutsättningar. 

6. De nya avgifterna avseende hemtjänst gäller från och med 2010-05-01. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden har 2010-02-23 § 29 sammanställt ett förslag till ändring av taxa 
inom ordinärt boende. Nuvarande grundavgift bör fortsättningsvis inte utgå. Samti-
digt införs ny avgiftsnivå per utförd timme samt en avgift för per utförd aktivitet för 
service.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 16  Riktlinjer för styrning och uppföljning 
 KS 2010/137 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar det reviderade förslaget till riktlinjer för styrning och 
uppföljning. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomikontoret lämnar förslag till riktlinjer för styrning och uppföljning. 

I kommunfullmäktiges nuvarande riktlinjer för styrning och uppföljning finns 
kommunens uppföljningssystem reglerat. Av riktlinjerna framgår att förutom årsre-
dovisningen ska uppföljningen till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen bestå 
av två delårsrapporter per år samt ett rapporteringssystem för större avvikelser och 
måluppfyllelse. Delårsrapporterna ska göras efter april respektive augusti månad 
och förutom delårsbokslutet även innehålla en prognos över hela året. Koncernen 
ingår i delårsrapporten efter augusti månad. 

Enligt kommunallagen och lag om kommunal redovisning ska minst en delårsrap-
port upprättas per år. Den ska omfatta minst 6 månader och högst 8 månader. Så 
långt det är möjligt ska den även stämma överens med årsredovisningen. Reviso-
rerna ska också bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med målen för 
god ekonomisk hushållning. 

Under 2009 var det stora variationer mellan prognoserna och utfallet vid årets slut. 
För att ge nämnder/styrelser möjlighet att förbättra kvaliteten på prognoserna före-
slås att det upprättas två snabbrapporter per år med fokus helt på årsprognosen. 
Snabbrapporter föreslås lämnas efter mars och september månad. Därutöver görs en 
delårsapport per år som förutom delårsbokslutet även ska innehålla uppföljning av 
fastställda mål och budget. Både snabbrapporterna och delårsrapporterna föreslås 
omfatta koncernen. Vidare har kommunrevisorerna vid granskning av delårsrappor-
ten bland annat påtalat att delårsrapporten behöver utvecklas och presenteras på 
samma sätt som årsredovisningen . Därutöver innehåller de reviderade riktlinjerna 
mindre justeringar i syfte att anpassa dessa efter den praktiska hanteringen. 
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§ 17  Motion från Egon Palo (M) om information till politiker om 
kriminalitet och missbruk 

 KS 2009/736 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige överlämnar till fullmäktiges ordförande att bjuda in poli-
sen och Brottsförebyggande rådet att under våren 2010 för att lämna en infor-
mation till fullmäktiges ledamöter om kriminalitet och missbruk. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att inte ändra kommunfullmäktiges arbetsordning 
på så sätt att polisen och Brottsförebyggande rådet får en stående punkt på full-
mäktiges sammanträden. 

3. Motionen är därmed behandlad.  

Beskrivning av ärendet 

Egon Palo (M) föreslår i en motion att polisen och Brottsförebyggande rådet ska 
ges möjlighet till att likt revisorerna få en föredragningspunkt för att beskriva aktu-
ellt läge vad avser kriminalitet och missbruk i Boden samt översiktligt i länet.  

Kansliets bedömning 

Kansliet skriver i sitt yttrande att frågorna om missbruk och kriminalitet berör hela 
samhället, såväl statliga myndigheter som kommuner och den privata sektorn. Det 
lokala brottsförebyggande rådet har rollen som en kontaktyta mellan kommunens 
förvaltningar, polisen och handeln med mera.  

Revisorerna har en central uppgift i den kommunala organisationen. Revisorerna 
granskar nämnderna verksamhet och lämnar årligen en revisionsberättelse till full-
mäktige. Kommunfullmäktige har därefter att ta ställning till om nämnderna och 
dess ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet. Det är mot den bakgrunden man ska se att 
revisorerna får yttra sig varje gång som kommunfullmäktige sammanträder.   

Kansliet delar Egon Palos uppfattning att det finns goda skäl att även fullmäktiges 
ledamöter ska informeras om det aktuella läget om kriminalitet och missbruk i Bo-
den. Kansliet har därefter redan kontaktat Brottsförebyggandet rådet och polisen 
och förhört sig om möjligheterna för att fullmäktige ska få en redovisning under vå-
ren 2010.  

Polisen och Brottsförebyggande rådet har däremot inte samma grundläggande roll 
för fullmäktige som revisorerna. Kansliet anser därför att det inte är motiverat att 
polisen och rådet har en stående punkt vid varje sammanträde. Informationen om 
missbruk och kriminalitet kan i stället lämnas till fullmäktige efter särskilt inbjudan 
från fullmäktiges ordförande, samt i rådets löpande rapportering till kommunstyrel-
sen.   
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§ 18 Motion från Roger Bohman (C) och Carola Larsson (FP) om 
förstudie angående biobränslepotentialen i Boden 

 KS 2009/844 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar till näringslivsstyrelsen att genomföra en förstudie 
i enlighet med motionens förslag. Förstudien ska redovisas för kommunfull-
mäktige senast under 2011. 

Beskrivning av ärendet 

Roger Bohman (C) och Carola Larsson (FP) föreslår i en motion att näringslivsför-
valtningen ska genomföra en förstudie om hur resurser i kommunen ska kunna tas 
tillvara och medverka till energiomställningen. Vi har mycket stora arealer i kom-
munen som mycket väl skulle kunna användas för produktion av energigröda, an-
tingen att användas som substrat till biogasproduktion eller framställning av bräns-
lepellets. Vi har dessutom oerhörda kvantiteter oanvända lövskogsområden som 
också skulle vara ett värdefullt tillskott.  

Svårigheten ligger enligt motionärerna i att dessa resurser är fördelade över ett stort 
antal ägare. Det krävs därför en utomstående part som tillsammans med aktörer från 
den gröna näringen och energimarknaden kan genomföra en kartläggning av såväl 
resurser som möjliga marknadsaktörer för att få till stånd en exploatering av våra 
energiresurser.  

Näringslivsstyrelsen tillstyrker motionen i sitt yttrande 2010-02-17, § 5. Av när-
ingslivsstyrelsens yttrande framgår att motionens intentioner ligger väl i linje med 
den inriktning näringslivsstyrelsen har i kommunens strategiska plan för åren 2010-
2012, nämligen att aktivt söka nätverk som arbetar med utveckling av skogen som 
resurs för koldioxidupptagning samt producent av trävaror, massa och biobränsle.  
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§ 19 Medborgarförslag om Försvarets ansökan om miljöpröv-
ning 

 KS 2010/27 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande. 

Beredningens förslag 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Ola Bergman föreslår i ett medborgarförslag att kommunstyrelsens yttrande över 
Försvarsmaktens ansökan om miljöprövning ska föregås av en politisk debatt i 
kommunfullmäktige. Där bör försvarsmaktens verksamhet, inom och i anslutning 
till södra skjutfältet, analyseras mer djupgående. Olika effekter, på kort och lång 
sikt, får ligga till grund för ett genomtänkt och väl avvägt ställningstagande. Hur 
kommer det här att påverka sysselsättning, bygglov, fastighetsmarknaden, företags-
utveckling, kommunikationer, miljöfrågor och en allmän samhällsservice.  

Bakgrunden till Ola Bergmans medborgarförslag är att Försvarsmakten har lämnat 
in en ansökan till länsstyrelsen om miljöprövning av sin verksamhet vid Bodens 
Södra skjutfält, samt frivillig prövning av verksamhet på övningsområdena Heden, 
Pagla och Torrkölen och skjutning med artilleri från artilleriöar. Länsstyrelsen sän-
de ansökan på remiss till två av kommunens nämnder, nämligen miljö- och bygg-
nämnden och kommunstyrelsen. Länsstyrelsen önskade särskilt att kommunstyrel-
sen i sitt svar skulle beakta de planeringsaspekter, enligt plan- och bygglagen, som 
kan vara relevanta. 

Kommunstyrelsen lämnade 2010-02-22, § 29, ett yttrande till länsstyrelsen. Miljö- 
och byggnämnden yttrade sig 2010-02-09, § 11.  

Kansliet har talat med förslagsställaren Ola Bergman efter att kommunstyrelsen be-
handlade ärendet på sitt sammanträde den 22 februari 2010. Av samtalet framkom 
att Ola Bergman inte är nöjd med vare sig innehållet i kommunstyrelsens yttrande 
eller den utredning som låg till grund för yttrandet.  

Kansliets bedömning 

Länsstyrelsens remiss var ställd till två olika nämnder, varav den ena var kommun-
styrelsen. Enligt kansliets mening var det rimligt att remisserna besvarades just av 
de nämnder som remisserna var ställda till.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 19 Medborgarförslag om Försvarets ansökan om miljöpröv-
ning, forts 

 KS 2010/27 

Ola Bergmans önskemål om en politisk debatt bör i någon mån vara tillgodosett, ef-
tersom även kommunstyrelsens sammanträden är offentliga och beslutet föregicks 
av en diskussion mellan politikerna vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 
februari 2010.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde gjorde tjänstemän från samhällsbyggnadskon-
toret en föredragning av beslutsunderlaget. Kansliets uppfattning är att frågan har 
varit föremål för en tämligen omfattande beredning, men man kan naturligtvis alltid 
ha synpunkter på att beslutsunderlaget borde ha varit mer omfattande. Det finns 
dock enligt kansliets mening inget som säger att beslutsunderlaget hade varit annor-
lunda om yttrandet behandlats av kommunfullmäktige i stället för av kommunsty-
relsen. 

Kansliet anser att det i nuläget, när kommunstyrelsens yttrande redan är expedierat, 
inte finns skäl för kommunfullmäktige att behandla yttrandet till länsstyrelsen. 
Medborgarförslaget bör därför avslås. 

Yrkanden 

Bosse Strömbäck (V) föreslår att arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande.  
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§ 20 Yttrande till revisorerna om granskningen av delårsrappor-
ten per den 31 augusti 2009 

 KS 2009/616 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen antar ekonomikontorets förslag till svar på kommunrevisionens 
granskningsrapport 

Bakgrund 

Kommunrevisionen har lämnat en rapport av granskningen av delårsrapporten per 
den 31 augusti 2009 för kännedom och yttrande. 

Utifrån granskningen rekommenderar kommunrevisionen kommunstyrelsen att: 

 Förtydliga målen med särskild betydelse för god ekonomisk hushållning ur fi-
nansiellt respektive verksamhetsmässigt perspektiv i den strategiska planen. 

 Redovisa och följa upp samtliga fastställda mål med betydelse för god ekono-
misk hushållning i delårsrapporten. 

 Se över ekonomiska sammanställningar, noter och redovisningsprinciper i del-
årsrapporten för att de så långt som möjligt ska presenteras på samma sätt som i 
årsredovisningen. 

 Förbättra dokumentationen av delårsbokslutet 

Av ekonomikontorets förslag till svar framgår följande. I årsredovisningen för 2009 
och i kammande strategiska plan kommer målen med särskild betydelse för god 
ekonomisk hushållning ur finansiellt respektive verksamhetsmässigt perspektiv att 
förtydligas. 

Ett förslag till revidering av riktlinjer för styrning och uppföljning har utarbetats 
och kommer att behandlas av kommunstyrelsen i mars. Förslaget innebär bl a att 
kommunen upprättar en delårsrapport per den 30 juni. Delårsrapporterna i april och 
augusti utgår därmed. Inför delårsrapporten i juni kommer vi att se över ekonomis-
ka sammanställningar, noter och redovisningsprinciper för att de så långt som möj-
ligt ska presenteras på samma sätt som i årsredovisningen. Samtliga mål med bety-
delse för god ekonomisk hushållning kommer att redovisas och följas upp. Delårs-
rapporten i juni kommer inte att innehålla någon prognos för året utan prognoser 
kommer att upprättas i två snabbrapporter dels efter mars och dels efter september 
månad.  

I förslaget till revidering av riktlinjer för styrning och uppföljning beskrivs närmare 
de förändringar som görs i den årliga styrprocessen. 
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