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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 90 Informationer 

  

Beslut 

Följande informationer lämnades och godkändes. 

 Bengt Nilsson, räddningschef, berättar om räddningstjänstens verksamhet, eko-
nomiska förutsättningar etc samt ger en rundtur genom deras maskinpark  
mellan kl 8.15-10.20.  

 Thomas Reinholdt, personalchef, lämnar en lägesrapport. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 91 Motion om webb-TV och webbradiosändning av kommun-

fullmäktige  
 KS 2011/604 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen på grund av det rådande ekonomiska lä-
get i kommunen. 

2. Kommunfullmäktige överlämnar till kommunstyrelsen att jobba vidare med 
frågan i det fortsatta informationsarbetet. 

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

Beskrivning av ärendet 

Bo Hultin (M) föreslår i en motion att Bodens kommun snarast möjligt inför webb-
TV och webbradiosändningar från kommunfullmäktiges sammanträden. 

Kansli och informationskontoret säger i sitt yttrande 2012-09-05 att det idag finns 
flera vägar att gå för att få till stånd webb-TV. Gemensamt för dem är att priset 
ökar med kvalitén. Den lösning som informationskontoret fastnat för tar hänsyn till 
att det i stort sett saknas personella resurser i den vanliga organisationen för stöd till 
kommunfullmäktige och att kvalitén ska vara på sådan nivå att sändningen inte ska 
skilja sig alltför mycket från vanliga TV-sändningar. 

Den ekonomiska kalkylen bygger på ett sammanträde som är 3 timmar långt och 
slutar på strax under 20 000 kr per sammanträde. Kansli och informationskontoret 
är övertygade om att lösningen skulle ge en bra sändning men med hänsyn till de 
ekonomiska resurser som finns för kommunfullmäktige så anses det för närvarande 
inte finns möjligheter att börja med TV-sändningar. 

Sedan många år sänds kommunfullmäktiges sammanträden i radion via Bodens när-
radio förening. Frågan om webbradio har varit aktuell vid några tidigare tillfällen 
men inte realiserats. I dag har inte närradioföreningen tillräcklig teknisk plattform 
för att sända webbradio. En utveckling av tekniken pågår men tidigast under 2013 
kan det finnas möjligheter att på nytt aktualisera frågan. 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att motionen bifalls. 

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

 
§ 92 Rutiner för bevakning och uppföljning av fullmäktiges be-

slut, tillägg i fullmäktiges arbetsordning 
 KS 2012/47 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige fastställer ett tillägg i fullmäktiges arbetsordning med följande 
lydelse: 

”§ 28b Kommunstyrelsen ska en gång per år redovisa hur nämnderna har genomfört 
de uppdrag som fullmäktige lämnat. Redovisningen ska lämnas till fullmäktige vid 
sammanträdet i oktober”. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens revisorer gjorde i januari 2012 en granskning av verkställigheten av 
fullmäktiges beslut. Revisorerna rekommenderade att rutiner för bevak-
ning/uppföljning av fullmäktiges beslut fastställs, som också innefattar hur ofta re-
dovisning ska ske till fullmäktige.  

Revisorerna sa också i sin granskning att formuleringarna av fullmäktiges beslut 
med uppdrag bör ses över så att besluten är tydligt formulerade och möjliga att följa 
upp. Krav på återrapportering inklusive tidpunkt för återrapportering bör i de flesta 
fall kunna anges i beslutet. 

Kommunstyrelsen uppdrog 2012-05-14, § 68, till kommunledningsförvaltningen att 
före utgången av 2012 lämna förslag till riktlinjer för ärendehantering och proto-
kollsskrivning, samt rutiner för bevakning och uppföljning av fullmäktiges beslut. 

Kansliet arbetar löpande med att beredningsförslagen till kommunstyrelsen och 
fullmäktige ska vara så tydliga som möjligt. Om det bedöms möjligt, skrivs tid-
punkter in då besluten ska vara genomförda. Kommunsekreteraren bevakar löpande 
beslut som fattats av kommunfullmäktige och som ska genomföras av nämnderna. 
Påminnelse skickas ut till nämnderna vid behov, dock minst en gång per år.  

Kansliet föreslår ett tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning med följande ly-
delse: ”§ 28b Kommunstyrelsen ska en gång per år redovisa hur nämnderna har ge-
nomfört de uppdrag som fullmäktige lämnat. Redovisningen ska lämnas till full-
mäktige vid sammanträdet i oktober”. 

Kansliet avser att återkomma med ett underlag till beslutet om riktlinjer för ärende-
hantering och protokollsskrivning.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 93 Budgetpropositionen 2013 

 KS 2012/482 

Arbetsutskottets förslag 

Under förutsättning att budgetpropositionen 2013 antas av riksdagen utökar kom-
munfullmäktige: 

a.  utbildningsnämndens driftram med följande belopp till följd av förslagen i pro-
positionen: 
 

2013 2014 2015 2016

Den nya gymnasiesärskolan 28 28 55 55
Införande av nationella prov i komvux 55 83 82 82
Utökad målgrupp för samhällsorientering för 
nyanlända 110 110 110 110
Högre krav nya gymnsieskolan 2 595 0 0 0
Summa (tkr) 2 788 221 247 247  

b.  socialnämndens driftram med följande belopp till följd av förslagen i proposi-
tionen: 
 

2013 2014 2015 2016

Stärkt stöd och skydd för barn och unga 193 193 192 192
Summa (tkr) 193 193 192 192

 

Beskrivning av ärendet  

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2013 till riksdagen. 
Där föreslås bland annat ett antal regleringar enligt finansieringsprincipen, d v s 
ändrat åtagande för kommunen kompenseras med minskade/utökade resurser. I 
propositionen föreslår regeringen även att tidigare beslutad budgetminskning för 
2013 avseende den nya gymnasieskolan inte läggs ut. Några besked om 2014 och 
2015 lämnas inte.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 93 Budgetpropositionen 2013, forts  

 KS 2012/482 

Nedan framgår de regleringar som föreslås i budgetpropositionen: 

2013 2014 2015 2016

Regleringar enligt finansieringsprincipen
Den nya gymnasiesärskolan 28 28 55 55
Sekretess i skolväsendet 0 0 0 0
Införande av nationella prov i komvux 55 83 82 82
Utökad målgrupp för samhällsorientering för nyanlända 
enligt kommande proposition i december 110 110 110 110
Stärkt stöd och skydd för barn och unga, nya åtaganden 
och ambitionshöjningar 193 193 192 192

Övriga regleringar
Högre krav nya gymnsieskolan 2 595 0 0 0

Summa (tkr) 2 981 414 439 439

 
 
Regleringen med anledning av stärkt stöd och skydd för barn och unga avser soci-
alnämndens verksamhetsområde och resten avser utbildningsnämnden.  

Sedan tidigare är praxis i Bodens kommun att nämnder/styrelsers driftramar juste-
ras med motsvarande belopp som anslaget för kommunalekonomisk utjämning fö-
reslås förändras. Reglering avseende 2013 föreslås ske via tilläggsbudget och ju-
steringar från och med 2014 i kommande strategisk plan. 

Kommunens budgeterade resultat för 2013-2015 blir, efter förslagen i budgetpropo-
sitionen och ovanstående justeringar, 34 675 tkr, 47 027 tkr samt 45 327 tkr.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 94 Medlemsavgift till Winternet ekonomiska förening 

 KS 2011/155 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige anvisar 250 tkr ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda 
utgifter avseende finansiering av resterande avgift till Winternet ekonomiska före-
ning för 2012 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2006-01-30, § 27, att kommunen ska ingå i Winter-
net ekonomiska förening samt bidra med en årlig medlemsavgift på 1 000 tkr under 
2006-2008. Målet för Winternet är att bli ledande på nationell och internationell 
nivå inom områdena hälsa, friskvård och rehabiliteringskunskap. Verksamheten ska 
utgöra en egen forsknings- och utvecklingsplattform, bedriva utbildning och samti-
digt fungera som inkubator och samarbetspart för andra intressenter, såväl privata 
som offentliga, med det övergripande syftet att förbättra folkhälsan samt att minska 
ohälsan i arbete och idrott. 

Föreningen bildades med Bodens kommun, Norrbottens Läns Landsting och Norr-
bottens Handelskammare som medlemmar med möjlighet att senare ta in nya med-
lemmar. Enligt samverkansavtalet skulle Norrbottens Läns Landsting och Bodens 
kommun betala 2 000 tkr respektive 1 000 tkr per år i avgift och Norrbottens han-
delskammare 25 tkr per år. Från 2012 har Norrbottens handelskammare avsagt sig 
sitt medlemskap. I stället träder Luleå kommun in som medlem med en årlig avgift 
på 500 tkr per år. Samverkansavtalet förlängs med två år i taget om det inte sägs 
upp senast sex månader före utgången av avtalsperioden. Avtalet är därmed förlängt 
till och med 2014-12-31. 

Bodens kommuns avgift till föreningen har varit 1 000 tkr 2006, 400 tkr 2009 samt 
300 tkr för åren 2010 och 2011. Under 2007 och 2008 utgick ingen avgift. I februa-
ri 2012 fick kommunen en delfaktura på 750 tkr avseende avgiften för 2012. Kom-
munfullmäktige beslutade 2012-02-20, § 8, att anvisa 750 tkr till avgiften. Winter-
net ekonomiska förening har nu aviserat att de kommer att rekvirera resterande del 
för 2012, d v s ytterligare 250 tkr. 

I kommunfullmäktiges pott för oförutsedda utgifter för 2012 finns ett ekonomiskt 
utrymme för avgiften till Winternet ekonomiska förening budgeterat. Av potten för 
oförutsedda utgifter för 2012 återstår 4 881,7 tkr. I enlighet med den strategiska 
planen för 2013-2015 budgeteras medlemsavgiften till Winternet ekonomiska före-
ning separat från och med 2013. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 95 Återrapportering av uppdrag; Översyn av exploaterings-

verksamheten 
 KS 2012/374 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

I kommunens strategiska plan ges kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn 
av exploateringsverksamheten.  

Samhällsbyggnadskontoret har 2012-10-04 lämnat en översyn där syftet har be-
dömts vara att undersöka möjligheterna till exploatering i privat regi. En samman-
fattande bedömning är att fortsatt exploateringsverksamhet kan ske i såväl kommu-
nal som privat regi i huvudsak som tidigare. 

Exploateringsverksamheten kan definieras som åtgärder för att anskaffa, bearbeta, 
iordningställa och sälja mark för bostads- och industriända-
mål/verksamhetsområden. Markexploatering kan även beskrivas som de åtgärder 
som genomförs för att markanvändningen ändras och ny bebyggelse uppförs i ett 
område.  

Kommunen har ett stort antal områden som påverkas av markexploatering. Behov 
av skolor, förskolor, äldreomsorg, miljö- och hälsoskydd mm påverkas av utbygg-
nationer.  

Vidare är kommunen direkt aktör i exploateringsprocessen i flera andra roller. 
Kommunen beslutar som myndighet genom planläggning och prövningar hur mark 
skall användas, kommunen som markägare, kommunen ansvarar för teknisk infra-
struktur och kommunen eller kommunala bolag kan vara byggherre. 

Ansvaret för exploateringsverksamheten ligger på kommunstyrelsen. Exploate-
ringsverksamheten i Boden genomförs i första hand av kommunen själv, i likhet 
med de flesta andra kommuner.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 96 Överenskommelse med Försvarsmakten om riktlinjer för 

utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden 
 KS 2012/486 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen mellan Bodens kommun och 
Försvarsmakten om riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och öv-
ningsområden i Bodens kommun. 

Beskrivning av ärendet 

En överenskommelse mellan Försvarsmakten och Bodens kommun om riktlinjer för 
utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden har tagits fram. Den syf-
tar till att underlätta hanteringen av plan- och bygglovsärenden kring skjutfält och 
övningsområden avseende skottbuller. Detta för att Bodens kommun ska kunna ge 
dess medborgare möjlighet till ny-, om och tillbyggnad av bostäder, samtidigt som 
Försvarsmaktens riksintresse inte skadas. 

Överenskommelsen ger riktlinjer för utbyggnad av bostäder inom påverkansområ-
det från riksintresset för totalförsvarets militära del i Bodens kommun. De 11 uppe-
kade bebyggelsegrupperna är Alträsk, Bodforsen, Karlberg/Degerbäcken, Kusträsk, 
Mockträsk, Rasmyran, Råbäcken by, Råbäcken/Skatan, Sundbrovägen, Vändträsk 
och Östra Vittjärvsträsket. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår 2012-10-01 att kommunfullmäktige godkänner 
överenskommelsen. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 97 Handlingsprogram för olyckor, kriser och räddningstjänst 

 KS 2012/466 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige antar handlingsprogrammen enligt lag om skydd mot 
olyckor och enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid ex-
traordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till samtliga styrelser och nämnder att ta in aktivi-
teterna från handlingsprogrammet i sina verksamhetsplaner för perioden 2013-
2015.  

Beskrivning av ärendet 

Program för kommunens förebyggande verksamhet för olyckor/ kriser och rädd-
ningstjänst ska upprättas andra året efter ny mandatperiod och antas av kommun-
fullmäktige. Säkerhetsgruppen har i samverkan med andra aktörer tagit fram ett 
handlingsprogram för att sänka olyckstalen i kommunen samt höja förmågan att 
hantera kriser. 

Lagen om skydd mot olyckor innehåller bestämmelser om de åtgärder som stat och 
kommun ska vidta. I lagen anges övergripande nationella mål för verksamheten 
skydd mot olyckor. Vissa grundläggande verksamhetsmål anges i lagen medan öv-
riga mål ska kommunen formulera utifrån den lokala riskbilden. Målen ska anges i 
kommunens program för förebyggande verksamhet och för räddningstjänstverk-
samhet. 

I handlingsprogrammen ska de anges hur det förebyggande arbetet är ordnat och 
hur den planeras. I programmet för räddningstjänst anges kommunens förmåga och 
vilka resurser som finns.  
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§ 98 Samverkansprojekt med Luleå och Piteå kommuner i arbe-

tet med Fairtrade City 
 KS 2012/376 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet lämnas utan yttrande. 

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår 2012-10-09 att Bodens kommun går med i 
ett samarbetsprojekt med Luleå och Piteå kommuner i arbetet med Fairtrade City. 

I den strategiska planen för 2013 -2015 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
en plan för att certifiera Boden som en Fairtrade City. Fairtrade City är en diplome-
ring till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion och 
har en koppling till arbetet för social hållbarhet. Diplomeringen innebär att kom-
munen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsar-
bete samt ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butik och på arbetsplatser.  

Syftet med att samverka mellan de tre kommunerna är att uppnå synergieffekter så 
att arbetet blir effektivare och att kommunerna gemensamt kan framstå som en 
”Fairtraderegion”.  

Den sammantagna kostnaden för Bodens kommuns del beräknas till 200 000 kr per 
år. De kostnader som eventuellt belastar 2012 finansieras inom ramen för kommun-
ledningsförvaltningens budget. 

Detta samarbetsprojekt löper från och med 2013-01-01 till och med 31 december 
2014 med möjlighet till förlängning. 

Beredningens förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner samarbetsprojektet. 

2. Kommunfullmäktige anvisar 200 000 kr ur kommunfullmäktiges oförutsedda 
för 2013 för att finansiera Bodens del i projektet. 

3. Kommunfullmäktige utökar driftramen för kommunledningsförvaltningen med 
200 000 kr från och med 2014. 

4. Kommunstyrelsen (kommunchefen) får i uppdrag att teckna samverkansavtal 
med Luleå och Piteå kommuner. 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande. 
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§ 99 Motion om att Boden blir en Cittaslow kommun 

 KS 2010/456 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet lämnas utan yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Roger Bohman (C) föreslår i en motion till att Bodens kommun ansöker om att bli 
en Cittaslow kommun. Bohman föreslår även att kommunen tar fram en miljöpolicy 
som möjliggör lokal upphandling samt att kommunen i samverkan med olika aktö-
rer vidareutvecklar Boden som en hållbar kommun. 

Cittaslow är ett internationellt nätverk av små städer med en lokal identitet i en glo-
bal värld. Nätverket värnar om lokala råvaror och produkter med hög kvalitet samt 
arbetar för en hållbar utveckling i balans och harmoni. Ledorden är gott, rent och 
rättvist.   

Kommunledningsförvaltningen anser att det är viktigt arbeta med dessa frågor, 
bland annat att maten ska vara god, ren och rättvist producerad. Då de ekonomiska 
resurserna är begränsade är man tvungen att prioritera. Resurserna kommer därför 
att läggas på arbetet med att bli en Fairtrade City. Men hänvisning till detta föreslås 
att motionen i det här läget avslås. 

Beresningens förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande 
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§ 100 Riktlinjer för omreglering av tomträttsupplåtelse för småhus

 KS 2012/ 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige antar kommunala riktlinjer för omreglering av tomt-
rättsupplåtelse för småhus 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutade riktlinjer fastställda av KF 
2001-11-29, § 206, avseende småhus. 

3. Omreglering ska endast ske om ny beräknad avgäld överstiger den tidigare med 
minst 200 kr. 

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen (samhällsbyggnadschefen) rätten att 
fatta beslut om ny avgäld vid omreglering av tomträttsavgälder inkluderande ju-
stering med hänsyn till marknadsvärdeutvecklingen. 

5. De nya riktlinjerna gäller från och med 2014-01-01. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har 2012-10-04 upprättat ett förslag till riktlinjer för 
omreglering av tomträttsupplåtelser för småhus. 

Den senaste korrigeringen av de markvärden som ligger till grund för ny avgäld vid 
omreglering av tomträttsupplåtelser för småhus gjordes 2009. En nyligen genom-
förd analys av fastighetsförsäljningar visar att värdeutvecklingen varit olika inom 
kommunen. Det är därför inte tillräckligt att enbart göra en generell indexjustering 
av tidigare markvärden. 

Vad gäller avgäldsräntan har kommunen sedan lång tid tillämpat räntan 4 % för 
tomträtter med 10-årig avgäldsperiod och 4,5 % vid 20-årig avgäldsperiod. Räntan 
föreslås sänkas från 4 % till 3,5 % för 10-åriga avgäldsperioden samt från 4,5 % till 
3,75 % för 20-åriga. 

Kortsiktigt påverkas kommunens intäkter från tomträttema inte i någon större grad 
av avgäldsnivån. Det som i högre grad påverkar framtida intäkter är omfattningen 
av friköp av tomträtter samt av antalet tomträtter som omregleras respektive år. 

Förslaget påverkar kommunens budget från och med år 2014. Någon större betydel-
se far inte nivåförändringen under de närmast åren. 
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§ 101 Överenskommelse med Polisen om samverkan för ökad 

trygghet i Boden 2012-2014 
 KS 2009/694 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till Överenskommelse om 
samverkan för ökad trygghet i Boden 2012-2014. Förslaget ersätter den tidigare av 
kommunstyrelsen fastställda överenskommelsen från 2009-11-09, § 156.  

Syftet med överenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla kommunens inre 
samarbete och samarbetet mellan Bodens kommun och Polisen. Enligt tidplanen i 
den första överenskommelsen, ska arbetet fortgå kontinuerligt, med revidering, 
godkännande och undertecknande av ny överenskommelse inför ny tidsperiod. 

Utifrån en gemensam lägesbild har fyra samarbetsområden prioriterats för 2012-
2014. Samarbetsområdena ska utmärkas av en särskild satsning på förebyggande 
arbete i samverkan. 

- Ökad trygghet i offentlig miljö 
- Barn i riskzon 
- Samlade insatser mot droger 
- Synliga poliser 

I överenskommelsen redovisar kommunen och polisens gemensamma åtgärder och 
åtaganden inom dessa områden. 

Överenskommelsen för åren 2012-2014 är en gemensam handlingsplan för Bodens 
kommun och Polisen. Rådet för Trygghet och Hälsa ska behandla brottsförebyg-
gande och trygghetsskapande arbete, folkhälsoarbete samt alkohol- och drogföre-
byggande insatser. Löpande uppföljning görs vid rådets möten med en sammanfat-
tande bild vid årets slut. Därefter sker redovisning till kommunfullmäktige. Arbetet 
ska vara strategiskt med gränsöverskridande samverkan. 

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Boden 2012-2014 är godkänd 
av Polismyndigheten i Norrbotten. 
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§ 102 Medborgarförslag om årlig genomgång av kommunens nya 

60-åringar 
 KS 2011/619 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om en årlig genomgång med 
kommunens nya 60-åringar.  

2. Kommunstyrelsen hänvisar till den förebyggande hälso- och sjukvård som be-
drivs av landstingets primärvård. 

Sammanfattning 

Valle Enbom föreslår i ett medborgarförslag en årlig genomgång med kommunens 
nya 60-åringar. Programmet ska vara kost, motion, styrketräning och hälsostöd. 
Målet med genomgången är att öka medvetenheten och kunskapen, höja friskhets-
nivån och att minska kommunens äldrevårdskostnader. Etappmål bör beskrivas för 
att kunna mäta effekterna.  

Kommunledningsförvaltningen vill först beklaga den långa handläggningstiden av 
medborgarförslaget. 

Kommunledningsförvaltningen delar Valle Enboms uppfattning att det finns vinster 
med att arbeta med förebyggande hälsovård. Samhället har ett stort intresse i att 
äldre personer i kommunen är friskare och mår bättre. 

Kommuner och landsting arbetar för att ge förebyggande hälsovård till alla med-
borgare. Valle Enboms förslag har inriktningen mot alla 60-åringar som bor i Bo-
dens kommun. De flesta av 60-åringar bor hemma, vilket betyder att det är lands-
tingets uppgift att ge dem förebyggande hälsovård. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunen för närvarande inte 
bör införa någon genomgång av alla 60-åringar vare sig enskilt eller i grupp. För-
valtningen hänvisar i stället till det viktiga förebyggande arbetet som görs av lands-
tingets primärvård. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår medborgar-
förslaget.  
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§ 103 Besparingar inom kommunledningsförvaltningen  

 KS 2012/ 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till bespa-
ringar som motsvarar två heltidstjänster. Förslaget innebär att kommunekolog-
tjänsten avvecklas samt att kommunledningsförvaltningen för 2013 vidtar till-
fälliga åtgärder genom att vakanshålla tjänster som motsvarar en heltidstjänst 
för året. 

2. Kommunledningsförvaltningen inarbetar besparing av en heltidstjänst till bud-
getarbetet 2014. 

Beskrivning av ärendet 

Prognosen för kommunernas verksamheter visar på stora underskott. Kommunled-
ningen och nämndspresidierna har gett i uppdrag till nämnderna och styrelserna att 
vidta åtgärder för att förbättra resultatet.  

Kommunledningsförvaltningen har fått uppdraget att genomföra ytterligare bespa-
ringar motsvarande två heltidstjänster. Kommunledningsförvaltningen har tidigare 
sparat 2 % i verksamheten som är inarbetat i 2012 års budget. För att genomföra yt-
terligare besparingar bedöms inte möjligheten finnas att generellt dra ner på verk-
samheterna, utan tjänster måste avvecklas. Att avveckla tjänster innebär oftast en 
relativt lång tid för verkställighet. Därför måste även tillfälliga åtgärder vidtas för 
att uppnå effekt under 2013. 

Kommunledningsförvaltningens föreslår 2012-10-09 att tjänsten som kommuneko-
log avvecklas. För att upprätthålla kommunens arbete om att var en ekologisk 
kommun ska de frågor som stärker kommunens miljöprofil prioriteras. I praktiken 
innebär det att samhällsbyggnadskontoret tillsammans med övriga förvaltningar ska 
presentera en strategi för hur det gemensamma arbetet ska ske. Strategin ska tydlig-
göra mål, ansvar och tidplan.  

Vidare ska en översyn av tjänster inom kommunledningsförvaltningen resultera i en 
besparing på motsvarande en heltidstjänst. Detta kan ske genom vakanshållande av 
tjänster och genom att tjänstgöringsgraden reduceras på vissa tjänster. I arbetet ska 
särskilt samordnings- och kombinationstjänster vara inriktningen. För 2013 kom-
mer besparingen att ske genom tillfälliga åtgärder där till exempel tjänster vakant-
hålls i avvaktan på tillsättning eller att vikariat för kortare tid inte tillsätts. Till bud-
get 2014 ska besparingen vara inarbetad. Arbetsgivaren avser även att erbjuda av-
gångspremie i enlighet med fastställda riktlinjer. 
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