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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 21 Avgift för GSM-trygghetstelefon och nödsändare 

 KS 2011/80 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för GSM-trygghetslarm till  
300 kr per månad. 

2. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för nödsändare till 750 kr per månad.  

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden beslutade 2011-01-27, § 14, att som komplement till vanlig trygg-
hetstelefon erbjuda GSM-trygghetstelefon, där kunden inte har telefonabonnemang 
får vanlig trygghetstelefon. Socialnämnden beslutade också att som komplement till 
vanligt trygghetslarm till kunder med demenshandikapp kunna erbjuda nödsändare. 

Kommunen erbjuder idag kunder inom socialtjänsten att använda trygghetslarm 
som är uppkopplade via det analoga telenätet eller via lP-telefoni. Kunden betalar 
telefonabonnemanget och samtalskostnaderna. Kommunen tar en månadsavgift på 
152 kr.  Användningen av mobiltelefon som enda telefon ökar. Kunder som idag 
bara har mobiltelefon kan installera GSM-trygghetstelefon. För att denna ska fun-
gera på ett bra sätt bör kommunen stå får abonnemang, trafikavgifter och installa-
tion. Det medför extra kostnader får kommunen och månadsavgiften får kund bör 
då höjas till 300 kr. 

Allt fler kunder med demenshandikapp bor i dag i ordinärt boende. Teknik finns i 
dag får att installera nödsändare som kunden bär på sig som ett armbandsur. Larmet 
aktiveras av polis. Utrustningen leasas idag och kostar ungefär 1 000 kr per månad. 
Kostnaden för kommunen är avsevärt högre än vid traditionellt trygghetslarm och 
avgiften bör därför vara 750 kr per månad. 
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§ 22 Detaljplan; SÄVAST 17:4, del av, Svängleden – Fruktvägen 

 KS 2010/554 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Sävast 17:4, 
del av, Svängleden – Fruktvägen. Detaljplanen har upprättats för att det ska kunna 
byggas en panncentral för reservproduktion av fjärrvärme om det uppstår leverans-
problem av fjärrvärme till Sävast. Panncentralen har i det föreslagna läget den bästa 
placeringen för att klara värmeförsörjningen av bostadsområdet gamla Sävast och 
Sävastön.  
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§ 23 Förändringar avgiftssystem för hemtjänsten 

 KS 2011/160 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar om nytt avgiftssystem för hemtjänsten. Ett av-
giftssystem som innebär att kunden betalar ett fast belopp per månad som in-
kluderar alla serviceinsatser (städning, tvätt, ledsagning, inköp, sopsortering) 
och för personlig omsorg betalar kunden per utförd timme. 

2. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för serviceinsatser till 229 kr per må-
nad. 

3. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för personlig omsorg per utförd timme 
hos kund till 122 kr. 

4. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för de serviceinsatser som omfattas av 
s.k förenklad handläggning till 229 kr per månad. 

5. Kommunfullmäktige fastställer att uppräkning av avgifterna årligen sker i en-
lighet med uppräkningsfaktorerna i kommunens strategiska plan. 

6. Kommunfullmäktige fastställer att nya riktlinjer för beräkning av avgift avseen-
de hemtjänst gäller från och med 2011-06-01. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden föreslår 2011-02-22, § 37, förändringar av avgiftssystem för hem-
tjänst där utgångspunkten är att åstadkomma mer lättförståelig och kundpassad av-
gift och räkning samt att minska tid för den administrativa processen. Förändring 
bedöms inte ge negativa ekonomiska effekter för kunderna eller påverka social-
nämndens intäkter. 
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§ 24 Förändrad avgift familjerådgivningen 

 KS 2011/163 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för samtal vid familjerådgivningen till 
100 kronor/person och samtal med bibehållet högkostnadsskydd. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut, 2000-06-19, § 159, om avgift för 
samtal vid familjerådgivningen. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden föreslår 2011-02-22, § 36, att kommunfullmäktige fastställer avgif-
ten för samtal vid familjerådgivningen till 100 kronor/person och samtal med bibe-
hållet högkostnadsskydd. 

Kommunfullmäktige fastställde 2000-06-19 avgiften för samtal vid familjerådgiv-
ningen till 80 kronor/person. Familjerådgivningens högkostnadsskydd gäller vid 
900 kronor vilket innebär att kunden får frikort som ger rätt till gratis familjeråd-
givning under den tid som återstår av 12 månader räknat från första besök. Kunden 
betalar aldrig mer än 900 kronor per år för samtal vid familjerådgivningen. Avgif-
ten för jämförbara tjänster inom landstinget t.ex. sjukgymnastik, kuratorskontakt 
och sjuksköterskekontakt har höjts till 100 kronor. Landstingets högkostnadsskydd 
gäller vid 900 kronor. 
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§ 25 Ansvarsfrihet Stiftelsen Bodenbo för år 2010 

 KS 2011/244 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beviljar styrelseledamöterna i Stiftelsen BodenBo ansvarsfri-
het för räkenskapsåret 2010. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Stiftelsen BodenBos stadgar, § 20, ska kommunfullmäktige ta ställning till 
frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna har granskat årsredovisningen och bokföring-
en samt styrelsens förvaltning. Revisorerna föreslår i revisionsberättelsen att styrel-
seledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. 
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§ 26 Medel för O-ringen 2011 och 2012 

 KS 2009/579 

Arbetsutskottets förslag 

1. 700 tkr anvisas ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter   

2. Övrig finansiering avseende O-ringen överlämnas till budgetberedningen inför 
arbetet med den strategiska planen 2012-2014 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår 2011-03-14 att medel avsatta för O-ringen 
2013 omfördelas så att 700 tkr avsätts redan år 2011 utgörande kostnader för fram-
ställande av kartor för arrangemanget. 1 Mkr av bidraget avsätts 2012 utgörande 
färdigställandet av området för O-ringenstaden i anslutning till Boden Arena bl.a 

Kommunen har i den strategiska planen för 2011-2013 höjt anslaget till kommun-
fullmäktiges oförutsedda kostnader med 2,3 Mkr 2013 med anledning O-Ringen. 
Ytterligare 1 Mkr skall också avsättas 2013 om detta inte kan ske i de planerade 
infrastruktursatsningar som skall göras i området. 

Då större delen av arbetet med att färdigställa kartmaterialet för tävlingarna sker re-
dan 2011 måste i princip hela kartbidraget (765,0 Tkr) utbetalas detta år. 

Under år 2012 skall delar av området där O-ringenstaden ska etableras planeras och 
färdigställas vidare ska större delen av arrangemangets marknadsföringsinsatser gö-
ras under detta år varför 1 Mkr kr av bidraget bör avsättas 2012. 
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§ 27 Begäran om utökad tilläggsbudget och budgetram 2011 till 

barn- och utbildningsnämnden för barn i behov av särskilt 
stöd 

 KS 2011/230 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår ansökan om tilläggsbudget 2011 eftersom barn- och 
utbildningsnämnden redan fått en tilläggsbudget på 4 142 tkr för 2011 och då 
kommunens ekonomiska utrymme är begränsat. 

2. Kommunfullmäktige tar inte ställning till barn- och utbildningsnämndens begä-
ran om utökningar av budgetramarna för 2012 och framåt eftersom fastställan-
det av nämndernas budgetramar för perioden 2012-2014 kommer att ske när 
den strategiska planen behandlas i kommunfullmäktige. 

Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M) och Roger Bohman (C) lämnar blank re-
servation. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår, 2011-03-23, § 24, att barn- och utbild-
ningsnämnden budgetram utökas med 2 000 tkr fr.o.m. 2012 samt att de får en 
tilläggsbudget på 1 000 tkr för 2011. 

I den nya skollagen är autism inte ett kriterium för inskrivning i särskola. Detta in-
nebär att elever med enbart diagnos autism oavsett grad ska tillhöra de ordinarie 
skolformerna. Att inkludera alla elever med autism kommer att bli både utmanande 
och resurskrävande för skolan. Det innebär att antalet särskilda undervisningsgrup-
per kommer att öka inom grundskolan. De nya reformerna innebär också nya kom-
petens- och behörighetskrav på särskolan inom området utvecklingsstörning. 
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§ 28 Begäran om utökad investeringsram 2011 till barn- och  

utbildningsnämnden för att bygga en multiarena vid  
Brönjaskolan 

 KS 2011/231 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige avslår ansökan om utökad investeringsram 2011 då barn- och 
utbildningsförvaltningen redan fått en tilläggsbudget för investeringar på 1 239 tkr. 

Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M) och Roger Bohman (C) lämnar blank re-
servation. 

Beskrivning av ärendet 

Barn och utbildningsnämnden föreslår 2011-03-23, § 33 att kommunfullmäktige 
ger nämnden utökad investeringsram på 900 tkr för att kunna bygga en multiarena 
vid Brönjaskolan. Barn- och utbildningsnämnden beslutade samtidigt att om de får 
utökad investeringsram så byggs arenan. 

Ur barn- och utbildningsnämndens beslut framgår det att kommunstyrelsen över-
lämnade 2009-09-07 till barn och utbildningsnämnden att ta ställning till om fler 
multiarenor ska byggas, efter den utvärdering som barn och utbildningsförvaltning-
en planerade att genomföra under 2011 av multiarenorna på Sandenskolan och Kor-
penskolan. Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att arenorna under barmarks-
tid används nästan varje rast. Idrottslärarna använder den ibland upp till 8 tim-
mar/dag i undervisningen under våren och hösten. 
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§ 29 Begäran om utökad tilläggsbudget och budgetram 2011 till 

barn- och  utbildningsnämnden för introduktionsprogram i 
Bodens kommun  

 KS 2011/232 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår ansökan om tilläggsbudget 2011 eftersom barn- och 
utbildningsnämnden redan fått en tilläggsbudget på 4 142 tkr för 2011 och då 
kommunens ekonomiska utrymme är begränsat. 

2. Kommunfullmäktige tar inte ställning till barn- och utbildningsnämndens begä-
ran om utökningar av budgetramarna för 2012 och framåt eftersom fastställan-
det av nämndernas budgetramar för perioden 2012-2014 kommer att ske när 
den strategiska planen behandlas i kommunfullmäktige. 

Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M) och Roger Bohman (C) lämnar blank re-
servation. 

Beskrivning av ärendet 

Barn och utbildningsnämnden föreslår 2011-03-23, § 20, att kommunfullmäktige 
utökar barn- och utbildningsnämndens budgetram med 2 900 tkr fr.o.m. 2012 samt 
att de får en tilläggsbudget på 1 450 tkr för 2011. 

Av barn- och utbildningsnämnden protokoll framgår det att om kommunfullmäkti-
ge beslutar enligt förslaget ska samtliga fem introduktionsprogram (Preparandaut-
bildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ 
och Språkintroduktion) som ersätter det avskaffade Individuella programmet an-
ordnas vid Björknäsgymnasiet fr.o.m. läsåret 11/12.  

Programinriktat individuellt val ska erbjudas som ett sökbart alternativ på samtliga 
yrkesprogram och en elevplats per yrkesprogram garanteras utöver den beslutade 
organisationen för behöriga sökanden fr.o.m. läsåret 11/12. Yrkesintroduktion ska 
organiseras för enskild elev på samtliga yrkesprogram i mån av plats fr.o.m. läsåret 
11/12. 
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§ 30 Begäran om utökad tilläggsbudget och budgetram 2011 till 

barn- och utbildningsnämnden för verksamhetsutveckling 
och måluppfyllelse enligt avtalsförhandlingar 

 KS 2011/234 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan yttrande.  

Beredningens förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår ansökan om tilläggsbudget 2011 eftersom barn- och 
utbildningsnämnden redan fått en tilläggsbudget på 4 142 tkr för 2011 och då 
kommunens ekonomiska utrymme är begränsat. 

2. Kommunfullmäktige tar inte ställning till barn- och utbildningsnämndens begä-
ran om utökningar av budgetramarna för 2012 och framåt eftersom fastställan-
det av nämndernas budgetramar för perioden 2012-2014 kommer att ske när 
den strategiska planen behandlas i kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Barn och utbildningsnämnden föreslår 2011-03-23, § 26, att kommunfullmäktige 
skapar förutsättningar att uppfylla överenskommelsen som de centrala parterna 
tecknat genom att i budget 2012 avsätta 4 000 tkr, samt i budget 2013 avsätta ytter-
ligare 1 300 tkr för en lokal överenskommelse om annan arbetstidsförläggning med 
fokus på uppdraget att eleverna ska nå sina mål.  

Av barn- och utbildningsnämnden protokoll framgår det om kommunfullmäktige 
beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens förslag kommer nämnden att ge che-
fen för barn- och utbildningsförvaltningen ett uppdrag att utarbeta en plan för verk-
samhetsutveckling och ökad måluppfyllelse i enlighet med intentionerna i avtalet. 
De kommer även att uppdra till förvaltningschefen att förankra en lokal överens-
kommelse om annan arbetstidförläggning med fokus på uppdraget att eleverna ska 
nå sina mål. 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommun-
styrelsen utan yttrande. 
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§ 31 Samverkansavtal för Centrum för Digitalt bevarande (LDB) 

 KS 2005/1123 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anvisa 500 000 kronor ur kommunfullmäktiges 
oförutsedda utgifter 2011 till Centrum för Digitalt Bevarande (LDB) 

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommun har sedan 1 juli 2006 deltagit som en part i centrumbildningen 
LDB. Avtalet som då tecknades löpte ut den 30 juni 2009. Ett nytt avtal har upprät-
tats som löper från 1 juli 2009 till och med 30 juni 2010. Har inte avtalet sagts upp 
minst 12 månader före avtalsperiodens utgång av någon avtalspart, förlängs avtalet 
automatiskt med ett år åt gången. Eftersom ingen av parterna sagt upp avtalet löper 
det till 30 juni 2012. 

LDB-centrums verksamhet syftar till att vidareutveckla kompetens inom området 
Långsiktigt bevarande, genom samverkan, forskning, utveckling, utbildning och 
förmedling av information och kunskap. 

Avtalsparterna som är LTU, Riksarkivet, Kungliga biblioteket och Bodens kommun 
skall var och en erlägga 500 000 kronor per år. När avtalet tecknades 2009 så beslu-
tade kommunfullmäktige att avsätta 500 000 kronor 2009 och 2010. För 2011 finns 
inga medel budgeterade för LDB. 
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§ 32 Snabbrapport januari – mars 2011 

 KS 2011/ 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen godkänner snabbrapporterna för ks-kommunlednings-
förvaltningen, ks-räddnings- och beredskapsförvaltningen samt ks-tekniska förvalt-
ningen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige   

1. Kommunfullmäktige godkänner snabbrapporten i sin helhet. 

2. De förvaltningar som prognostiserar underskott uppmanas att vidta omedelbara 
åtgärder för att som lägst uppnå budgetbalans. 

Beskrivning av ärendet 

Fr.o.m 2010 upprättas två s.k snabbrapporter innehållande prognoser om helårsut-
fallet. Snabbrapporterna tas fram efter mars och september. För perioden januari-
juni upprättas en delårsrapport med periodens utfall. 

Kommunen prognostiserar ett positivt resultat för året med 6,3 mkr. Budgeterat re-
sultat är 3,9 mkr vilket innebär att det prognostiserade resultatet blir 2,4 mkr bättre 
än budgeterat. För styrelser och nämnder beräknas ett underskott jämfört med bud-
get på 11,2 mkr. Finansen beräknas ge ett överskott på 13,5 mkr. Tre förvaltningar, 
barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsnämnden samt överförmyn-
darnämnden prognostiserar underskott jämfört med budget vid årets slut. Övriga 
räknar med nollresultat eller positivt resultat. De kommunala bolagen beräknas få 
överskott eller smärre underskott. 
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§ 33 Föreningen Dasvedanja med ansökan om bidrag 

 KS 2011/205 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår Dasvedanjas ansökan om projektbidrag. 

Beskrivning av ärendet 

1995 startades ett vänortsprojekt, RYBA, mellan Bodens kommun och Apatity 
kommun. Projektets syfte var att bjuda in barn från barnhem i Apatity som under 
två veckor fick bo hos familjer i Boden. Projektet fick kommunala medel för alla 
kostnader förutom de direkta kostnader som värdfamiljerna svarade för. Under åren 
som gått har antalet nya barn som inbjudits minskat i antal, mycket beroende på 
svårigheter att hitta värdfamiljer for dessa barn men också på grund av att förhål-
landena i Ryssland förbättrats. Det kommunala RYBA-projektet avslutades 2007. 
Dasvedanja bildades 1993 av ett antal värdfamiljer. När RYBA-projeketet upphör-
de har Dasvedanja även arbetet för att ta emot och ordna värdfamiljer för nya barn 
från Apatity. 2009 togs 6 barn emot och 2010 var det 3 barn. Barnen som kom 2010 
fick sina värdfamiljer i Rosvik och Luleå. Kommunens bidrag till Dasvedanjas 
verksamhet har varit 40 000 kronor per år. Föreningen ansöker om lika stort bidrag 
för 2011. 

Av redovisningen från Dasvedanja framgår att det under de två senaste åren endast 
var 6 respektive 3 barn som kom och att förra årets 3 barn fick värdfamiljer i andra 
kommuner. Med anledning av det vikande och låga antalet nya barn från Apatity 
som erbjudits boende hos värdfamiljer, i de flesta fall i andra kommuner, föreslår 
kommunledningsförvaltningens ekonomikontor att bidragsansökan avslås. 
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§ 34 Medborgarförslag om att flytta Eyvind Johnson-gården till 

kulturområdet 
 KS 2009/720 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan yttrande. 

Beredningens förslag 

Kommunstyrelsen avslår förslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Sten Sander, Owe Ericson och Gunnar Lindgren föreslår i ett medborgarförslag att 
Eyvind Johnson-gården flyttas till kulturområdet vid Överluleå kyrka (Norrigård-
sområdet). Motiveringen är att kulturlandskapet vid gården förändrats samt att en 
flyttning skulle innebära betydligt fler besökare och för besöksnäringen ytterligare 
möjligheter att utveckla området vid kyrkan. 

Boden Turism förespråkar en flyttning medan Eyvind Johnson-sällskapet och 
Svartbjörnsbyns Byautvecklingsförening motsätter sig detta. 

Kultur- och fritidsnämnden säger i sitt yttrande 2011-03-22, § 22, att stugan i Björ-
kelund är en del i Eyvind Johnsons barndomsmiljö vilket också innebär möjligheter 
till rundvandringar i den äldre och från nybyggnation skonade delen av Björkelund. 
En flyttning av stugan skulle också enligt innebära att stugan förlorar mycket av sin 
lockelse som besöksmål, därför avslår kultur- och fritidsnämnden förslaget om 
flyttning av stugan. 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommun-
styrelsen utan yttrande. 
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arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 35 Bygdemedelsansökan från Gunnarsbyns sportklubb till 

multiarena 
 KS 2011/48 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet återremitteras för ytterligare beredning. 

Beredningens förslag 

Kommunstyrelsen avslår ansökan med motiveringen att bygdemedel ska ges till in-
satser som främjar näringslivet 

Beskrivning av ärendet 

Gunnarsbyns sportklubb ansöker om bygdemedel för att göra en multiarena, ansö-
kan omfattar även markplanering och marknadsföring till en beräknad totalkostnad 
av 965 000 kr. Bygdemedel söks med 945 000 kr. 

Näringslivsförvaltningen har 2011-03-22 yttrat sig och enhetschefen föreslår att an-
sökan avslås då bygdemedel ska ges till insatser som främjar näringslivet. 

Yrkanden 

Inge Andersson (S) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.  
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arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
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Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 36 Bygdemedelsansökan från Edefors hembygdsförening till 

Laxmina  
 KS 2011/233 

Arbetsutskottets förslag 

Ansökan om bygdemedel avstyrks. 

Reservationer från Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M) och Roger Bohman 
(C). Roger Bohman (C) avser lämna skriftlig reservation. 

Beskrivning av ärendet 

Edefors hembygdsförening ansöker om medfinansiering med 220 tkr för att sätta 
upp en Laxmina. Projektet beräknas kosta 270 tkr och bestå i att göra en rekon-
struktion av en timrad konstruktion som kan visa hur fisket efter lax i älven gick 
till. Anläggningen är tänkt att uppföras i anslutning till Laxholmen som är ett be-
söksmål sommartid.  

Näringslivsförvaltningen säger i sitt yttrande att de förmodligen finns museala in-
tressen att rekonstruera en Laxmina, men det kommersiella intresset, att via besöka-
re finansiera en lönsam verksamhet, bedöms vara liten. Näringslivsförvaltningen 
bedömer att projektet inte kommer att leda till nya arbetstillfällen och avstyrker där-
för ansökan om bygdemedel.  

Yrkanden 

Roger Bohman (C) yrkar på bifall till ansökan. 

Ordförande ställer beredningens förslag mot Roger Bohmans (C) förslag och finner 
att arbetsutskottet beslutar enligt beredningens förslag. 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2011-04-26 

Sid 

18 (20) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 37 Medborgarförslag om att Bodens kommun ska anställa en 

skoljurist 
 KS 2011/47 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen överlämnar till kommunledningsförvaltningen att utreda om 
det inom ramen för befintliga budgetramar är möjligt att anställa ytterligare en 
kommunjurist placerad centralt vid kommunledningsförvaltningen.  

2. Medborgarförslaget från Urban Brännström och Camilla Lindfors är därmed 
behandlat. 

Beskrivning av ärendet 

Urban Brännström och Camilla Lindfors föreslår i ett medborgarförslag att Bodens 
kommun ska anställa en skoljurist.  

Barn- och utbildningsnämnden har 2010-09-30, § 55, svarat på ett tidigare medbor-
garförslag från samma personer att nämnden är positiv till medborgarförslaget och 
kommer att aktualisera frågan i samband med budgetarbetet. Barn och utbildnings-
förvaltningen bedömer att det är nödvändigt att förstärka den skoljuridska kompe-
tensen motsvarande 50 % skoljurist, så att huvudmannen kan säkerställa den juri-
diska handläggningen på förvaltningen.  

Kommunledningsförvaltningen delar barn- och utbildningsförvaltningens uppfatt-
ning att det finns ett behov av att förstärka kompetensen inom det skoljuridiska om-
rådet.  Kommunledningsförvaltningen avser att ställa frågan till övriga förvaltning-
ar vilket behov de har av ytterligare juridisk kompetens. En ytterligare kommunju-
rist bör placeras centralt på kommunledningsförvaltningen. Detta för att tillsam-
mans med nuvarande kommunjurist bilda ett team som kan svara upp mot behoven 
till övriga förvaltningar inom ramen för tjänsterna. 

Möjligheterna att finna en lösning för att tillsätta en juristtjänst under innevarande 
år bedöms svår, med hänvisning till rådande budgetläge. Det bör dock vara möjligt 
att en jurist med uppgift att stödja andra förvaltningar helt eller delvis kan finansie-
ras av andra förvaltningar än kommunledningsförvaltningen.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 38 Nedskrivning av utestående fordringar 

 KS 2011/273 

Arbetsutskottets beslut 

1. Kommunstyrelsen arbetsutskott godkänner ekonomikontorets förslag att utestå-
ende fordringar på 264 626,76 kr nedskrivs i 2011 års redovisning. 

2. Kostnaden för kundförluster på 107 960,44 kr ska belasta den verksamhet som 
tidigare intäktsbokförts. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomikontoret föreslår att utestående fordringar enligt nedanstående samman-
ställning nedskrivs i 2011 års redovisning. 

Nedskrivning p g a att fordran överförts till långtidsbevakning 244 379:73 
Nedskrivning p g a konkurs m m     20 247:03 

Summa nedskrivningar    264 626:76 

Kostnaden för nedskrivna fordringar efter avdrag med belopp som reglerats i 2010 
års bokslut bokförs på respektive nämnd och belastar den verksamhet som ford-
ringen tidigare intäktsbokförts på. Nedskrivningen belastar nedanstående styrelser 
och nämnder: 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 38 Nedskrivning av utestående fordringar, forts 

 KS 2011/273 

 

Belopp Totalt
Kommunstyrelsen
Tomträttsavgälder 977,00 977,00

Tekniska utskottet
Vatten o renhållning 33 231,57
Slamdebitering 882,00
Motorvärmaravgifter 600,00
Invägt avfall 11 036,00
Byte trummor 94 570,00
Avgår bokförd förlust i bokslut -111 166,40 29 153,17

Socialnämnden
Avgifter omsorg 85 274,00
Löneskulder 18 362,19
Hyror 1 299,00
Avgår bokförd förlust i bokslut -49 847,00 55 088,19

Barn- o utbildningsnämnden
Avgifter barnomsorg 7 698,00
Avgår bokförd förlust i bokslut -1 613,00 6 085,00

Näringslivsstyrelsen
Löneskulder 5 749,00 5 749,00

Kultur- o fritidsnämnden
Boklån 4 650,00
StepIn/bad-kort 298,00
Avgår bokförd förlust i bokslut -126,00 4 822,00

Summa kundförluster 101 874,36

 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 
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