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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 106 Informationer 

  

Följande informationer lämnades: 

 Ingrid Andersson, upphandlingsenheten, informerar om upphandlingen av IT 
Platsdrift, service och support. 

 Tommy Lindvall, säkerhetssamordnare, informerade om upphandlingen av för-
säkringar av egendom, ansvar och motorfordon. 

 Bengt Nilsson, räddningschef, lämnade en statusrapport över räddningstjänstens 
verksamhet. 

 Thomas Reinholdt, personalchef, lämnade en chefsrapport. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 107 Motion om undantag för tomgångskörning 

 KS 2011/698 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 

Daniel Rönnbäck (M) föreslår i en motion 2011-11-07, att ett undantag gällande 
förbudet mot tomgångskörning införs för registrerade yrkestrafikfordon under peri-
oden 1/10 till och med 31/3. I Bodens kommun finns ett förbud mot tomgångskör-
ning i tätorten. Förbudet kom till med för att minska den negativa miljöpåverkan. 
En konsekvens av detta är att arbetsmiljön har försämrats för många av yrkeschauf-
förerna. Under kalla perioder stänger taxibilar av sina bilar i väntan på kunder. Det 
är ett bekymmer både för de yrkesverksamma men även för de skolungdomar som 
åker taxi till och från skolan. Även miljön påverkas negativt av detta när bilar gör 
många kallstarter. Miljöpåverkan hos dagens bilar är betydligt mindre på tomgång 
än vid upprepade start och stop med kall motor. Motionären anser att man i en för-
längning bör se över och undersöka om förbudet mot tomgångskörning helt bör tas 
bort för bilar med katalysator. 

Miljö- och byggnämnden avslog motionen 2012-02-14, § 7, och anser att kommun-
fullmäktiges beslut från 2004-04-26, § 68, om förbudet mot tomgångskörning i mer 
än 1 minut i hela kommunen ska fortsätta gälla. Om miljömålen i Bodens kommun 
ska uppfyllas kan miljö- och byggnämnden inte godta att tomgångskörningen ökar i 
kommunen. 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet genom minoritetsåterremiss 2012-04-
10, § 24 för att utredas mer noggrant. 

Miljö- och byggnämnden har 2012-10-16, § 80, behandlat motionen igen och före-
slår att motionen avslås. Nämnden anser fortfarande inte att det finns skäl att frångå 
kommunens beslut om tomgångskörning i max 1 minut för registrerade yrkestrafik-
fordon under perioden l oktober till och med 31 mars. Samma regler ska gälla för 
alla fordon i Bodens kommun. För att bidra till att miljömålen uppfylls både lokalt i 
Bodens kommun, regionalt i Norrbottens län och nationellt i Sverige kan nämnden 
inte godta att tomgångskörningen från yrkestrafikfordon tillåts öka. 

Miljö- och byggnämndens ståndpunkt baseras på de uppgifter som lämnats av Tra-
fikverkets bränsleexpert Olle Hådell som anser att kommunen ska behålla tom-
gångsförbudet för alla fordon. Enligt Hådell är det välkänt i motorkretsar att avgas-
reningen på en buss fungerar allt sämre ju långsammare trafiken är. Belastningen 
blir för låg och tomgångsinslaget blir högt. Körning i tät trafik i t ex New York ger 
större utsläpp än körning i europeiska förhållanden med högre medelfart och färre 
stopp. 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2012-11-26 

Sid 

4 (28) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 107 Motion om undantag för tomgångskörning, forts 

 KS 2011/698 

Nämnden konstaterar att en avslagen förbränningsmotor inte släpper ut koldioxid 
eller några andra luftföroreningar, den förbrukar inte några fossila bränslen och ger 
inte upphov till störningar från buller. En avslagen förbränningsmotor ger inte upp-
hov till ökade mängder luftföroreningar under kalla vinterdagar när det råder inver-
sion. Luftutsläppen ökar när en motor går på tomgång eftersom katalysatorn då kyls 
ner. Katalysatorer och partikelfilter fungerar bara över en viss temperatur. Detta 
gäller speciellt dieselmotorer.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 108 Översyn av verksamheten med bostadsanpassningsbidrag 

 KS 2012/500 

Beslut 

Ärendet lämnas utan yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår 2012-10-03 att verksamheten med bostadsan-
passningsbidrag flyttas från kommunledningsförvaltningen till socialförvaltningen 
från och med 2013-01-01. 

I samband med att samhällsbyggnadskontoret bildades fördes en diskussion om var 
funktionen bostadsanpassning skulle höra organisatoriskt. Faktorer som talade för 
att flytta verksamheten från kommunledningsförvaltningen till socialförvaltningen 
var bland annat ökad brukarnytta och effektivitet. 

I aktuell utredning föreslås att verksamheten med bostadsanpassningsbidrag flyttas 
till socialförvaltningen från och med 2013-01-01 samt att 6 169 000 kronor överförs 
från ks-kommunledningsförvaltningens driftram till socialförvaltningens driftram 
avseende ändrat ansvar för bostadsanpassningsverksamheten. 

Samhällsbyggnadskontoret kommer fortsättningsvis att bistå socialförvaltningen 
med teknisk kompetens i handläggningen. 

Socialnämnden tillstyrker 2012-10-24, § 238 förslaget. I utredningen framkommer 
ett flertal aspekter som talar för att socialnämnden ansvarar för bostadsanpassning-
en, bland annat kan nämnas bättre nyttjande av kompetens och erfarenheter inom 
bland annat hjälpmedelsförsörjning och behov av hemtjänst och andra insatser. 

Beredningens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att verksamheten med bostadsanpassningsbidrag 
flyttas från kommunledningsförvaltningen till socialförvaltningen från och med 
2013-01-01.  

2. Kommunfullmäktige överför, från och med 2013, 6 169 tkr från ks-
kommunledningsförvaltningens driftram till socialnämndens driftram på grund 
av ändrat ansvar för bostadsanpassningsverksamheten.  

3. Miljö- och byggnämnden reglemente ändras på så sätt att under § 1 om nämn-
dens uppgifter tas punkten om bostadsanpassningsbidraget bort. 

4. Socialnämnden reglemente kompletteras med att nämndens uppgift numera 
även innehåller bostadsanpassningsbidrag. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 108 Översyn av verksamheten med bostadsanpassningsbidrag, 

forts 
 KS 2012/500 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande. 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Johan Johanssons (M) förslag. 
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§ 109 Ändring av riktlinjer för alkoholservering 

 KS 2012/278 

Beslut  

Ärendet lämnas utan yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Kansli och informationskontoret föreslår att riktlinjerna rörande punkterna ser-
veringstider samt servering av spritdrycker vid tillfällig alkoholservering till all-
mänheten ändras. Dessa ändringar görs för att kommunen vid enstaka tillfällen då 
det arrangeras speciella arrangemang ska kunna vara mer tillmötesgående och med-
ge en längre serveringstid samt kunna medge servering av spritdrycker.  

Gammal lydelse 

 Senare serveringstider än klockan 01.00 medges inte. 

 Servering av spritdrycker medges inte, undantag kan göras för tillställningar där 
det anses som tradition, exempelvis snaps till julbord 

Ny lydelse 

 Senare serveringstider än klockan 01.00 medges med återhållsamhet. Kommu-
nen kan vid arrangemang där det förväntas en större publiktillströmning, det vill 
säga när det är någon aktivitet som är utöver den normala verksamheten, bevilja 
senare serveringstid än 01.00. Detta handlar dock endast om några enstaka till-
fällen/år och endast fredag och dag före röd dag samt max till 03.00. 

 Punkten angående spritdrycker upphävs. 

Beredningens förslag 

Kommunfullmäktige fastställer ändringarna i riktlinjerna för alkoholservering. 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande. 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Johan Johanssons (M) förslag. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 110 Ändring av tillsynsavgiften för folköl 

 KS 2012/593 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige fastställer tillsynsavgiften för folköl till 1 000 kr per år.  

2. Tillsynsavgiften gäller från och med 2013-01-01. 

3. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad taxa fastställda av  
KF 2001-10-08, § 117. 

Beskrivning av ärendet 

Kansliet föreslår 2012-11-15 att taxan för tillsyn av folköl enligt alkohollagen änd-
ras från 600 kr till 1 000 kr per år. Enligt alkohollagen får kommunen ta ut avgift 
för tillsynen av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller ser-
vering av folköl. I dagsläget finns det 30 anmälda försäljningsställen av folköl i 
Boden.  

Tillsynsavgiften bör tas ut lika för samtliga försäljningsställen. I princip är kostna-
derna förhållandevis lika oavsett om butiken har en hög eller låg omsättning. Ut-
över de direkta tillsynsbesöken tillkommer kostnader för administrativt arbete så-
som registerhållning samt framtagande och uppdatering av informationsmaterial. 
En kommunal taxa måste beslutas som ger kostnadstäckning för arbetet.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 111 Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård samt hjälpmedel 

i ordinärt boende 
 KS 2012/488 

Beslut 

Ärendet lämnas utan yttrande 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden föreslår 2012-10-24, § 240 att kommunfullmäktige fastställer före-
slagna avgifter för den kommunala hälso- och sjukvården samt hjälpmedel i ordi-
närt boende från 1 februari 2013, samt att i kommunens beslutade avgift för om-
vårdnad i särskilt boende ingår avgift för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel.  

Kommunförbundet Norrbotten har tagit fram ett underlag för fastställande avgifter 
får den hälso- och sjukvård i ordinärt boende som blir ett kommunalt ansvar från 1 
februari 2013. 

Avsikten med Kommunförbundets förslag är att få kostnadsneutralitet för den en-
skilde patienten jämfört med nuvarande avgiftsuttag i landstinget. Det innebär att 
förslaget till avgifter för kommunerna är desamma som landstingets avgifter. 
Landstinget tar beslut om nya avgifter på sitt möte 21-22 november 2012. 

Avgiftsuttaget ska också utgöra grunden får att på länsnivå få intäkter ungefär mot-
svarande landstingets intäkter för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel får den del 
av verksamheten som övergår till kommunerna - 2,5 mkr i 2012 års nivå. På kom-
munnivå kan skillnader mellan beräknade och faktiska intäkter skilja sig åt på 
grund av människors olika betalningsförmåga kopplat till den begränsning som 
maxtaxan innebär. 

Likställighetsprincipen i Kommunallagen förutsätter att alla medborgare i kommu-
nen behandlas lika. Ingen avgift för hälso- och sjukvård och hjälpmedel preciseras 
för de personer som bor i särskilt boende. Därför är det nödvändigt att även ta ett 
beslut som innebär att omvårdnadsavgiften i särskilt boende också omfattar avgifter 
för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel. 

Beredningens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för den kommunala hälso- och sjuk-
vården samt hjälpmedel i ordinärt boende fastställs enligt socialnämndens för-
slag 2012-10-24, § 240. 

2. Avgiften ska gälla från och med 2013-02-01 

3. I kommunens avgift för omvårdnad i särskilt boende ingår avgift för hälso- och 
sjukvård samt hjälpmedel. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 111 Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård samt hjälpmedel 

i ordinärt boende, forts 
 KS 2012/488 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande. 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Torbjörn Lidbergs (S) förslag. 
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§ 112 Upplåning 2013 

 KS 2012/589 

Beslut   

Ärendet lämnas utan yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Under 2012 har kommunens likviditet varit ansträngd. Ett lån på 20 miljoner kronor 
som förföll till betalning i januari 2012 har därför förlängts och ytterligare nyupplå-
ning motsvarande 40 miljoner kronor skedde i juni för att förstärka likviditeten och 
upprätthålla betalningsberedskapen. Ytterligare förstärkning av kommunens likvidi-
tet sker under hösten genom en återbetalning av tidigare inbetalda försäkringspre-
mier på 32,8 miljoner kronor från AFA försäkringar. Likviditetssituationen för Bo-
dens kommun har därför tillfälligt förbättrats.  

Kommunen har dock inför 2013 fortsatta bekymmer med underskott i verksamhe-
terna, framförallt inom socialförvaltningens områden, liksom stora investeringsbe-
hov. De åtgärder i nämndernas verksamheter som nu genomförs ger heller inte full 
ekonomisk effekt under 2013. De utestående lån som förfaller till betalning under 
2013 behöver därför förlängas och det går heller inte att utesluta att det därutöver 
kan uppstå ett nyupplåningsbehov. Ekonomikontoret föreslår därför att de befintliga 
lånen på 60 miljoner kronor kan förlängas och att det därutöver beslutas om en ram 
för nyupplåning motsvarande maximalt 30 miljoner kronor för 2013. 

Beredningens förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att 
omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande de lån om 60 miljoner kronor 
som förfaller till betalning under år 2013. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att 
nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2013 med maximalt 
30 miljoner kronor. 

Beredningens förslag till kommunstyrelsen  

1. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 
enligt ovan, att ekonomichefen har rätt att för kommunstyrelsens räkning under 
år 2012 omsätta lån det vill säga låna upp motsvarande det lån om 60 miljoner 
kronor som förfaller till betalning under år 2013.  

2. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 
enligt ovan, att ekonomichefen har rätt att för kommunstyrelsens räkning under 
år 2013 nyupplåna det vill säga öka kommunens skulder under år 2013 med 
maximalt 30 miljoner kronor. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

§ 112 Upplåning 2013, forts 
 KS 2012/589 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande. 

Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt Johan Johanssons (M) förslag. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 113 Detaljplan för del av Boden 48:14 med flera, Kyrkkläppen 

 KS 2012/344 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

 
Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättad ett förslag till detaljplan för området 
Kyrkkläppen. Planen syftar till att utöka byggrätter samt ändra delar av nuvarande 
vatten- och markanvändningar. Bland annat ger planen möjlighet att bygga frilufts-
teater och ordna ett friluftsbad. I detaljplanen föreslås att delar av strandskyddet i 
planområdet upphävs. 

Under samrådet lämnades synpunkter från Länsstyrelsen. Synpunkterna har blivit 
behandlade i det fortsatta arbetet. Skanova meddelade att de inte hade något emot 
föreslagen plan. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 114 Riktlinjer för hälsa och friskvård 

 KS 2012/377 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen, under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver tidigare 
beslutad policy för hälsa i arbetslivet, fastställer förslaget till riktlinjer för hälsa och 
friskvård.  

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad policy för hälsa i arbetslivet fast-
ställda av KF 2002-06-17, § 86 

Beskrivning av ärendet 

I kommunens strategiska plan fick kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn 
av riktlinjerna för friskvård, detta för att förbättra personalens möjligheter till frisk-
vård. 

Personalkontoret har, 2012-09-24, lämnat ett förslag till riktlinjer för hälsa och 
friskvård och föreslår att dessa fastställs samt att tidigare beslutad policy för hälsa i 
arbetslivet från 2002 upphävs. 

Tidigare riktlinjer har beslutats av kommunfullmäktige. Förslaget till kommunsty-
relsen är därför utformat som att styrelsen antar de nya riktlinjerna för hälsa och 
friskvård, under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad 
policy för hälsa i arbetslivet. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 115 Ändring av riktlinjer för säkerhetsarbetet i Bodens kommun 

 KS 2010/627 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen fastställer ändring av riktlinjer för kommunens säkerhetsarbete. 

Beskrivning av ärendet 

Räddnings- och beredskapsförvaltningen har lämnat förslag till revidering av rikt-
linjerna för kommunens säkerhetsarbete. Riktlinjerna reglerar inom vilka områden 
säkerhetsarbete ska bedrivas.  
Dessa är: 
- Skydd mot olyckor 
- Krishantering 
- Internt skydd 
- Informationssäkerhet 
- Personsäkerhet 
- Säkerhetsskydd 

Ändringarna som föreslås är bland annat att utöka säkerhetsgruppens storlek, på vil-
ka nivåer program och planer fastställs samt tidpunkten för dessa beslut. 

I policyn för säkerhetsarbetet i Boden uttrycks kommunens värderingar och ambi-
tioner för säkerhetsarbetet och ger vägledning för nämnda riktlinjer inom de olika 
områden som säkerhetsarbete omfattar.  För att nå de uppsatta inriktningarna i sä-
kerhetspolicyn är det viktigt att arbetet sker systematiskt och målmedvetet. Bodens 
kommun ska aktivt och systematiskt förebygga risker, undanröja hot och genom en 
god planering och ett väl avvägt försäkringsskydd minimera negativa konsekvenser 
för människor, verksamhet, egendom, ekonomi och miljö. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 116 Bodens kommuns plan mot extraordinära händelser 

  KS 2012/591 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen fastställer förslaget till plan mot extraordinära händelser. 

Beskrivning av ärendet 

Räddnings- och beredskapsförvaltningen har upprättat ett förslag till Plan för extra-
ordinära händelser. Planen bygger på Risk- och sårbarhetsanalysen fastställd av 
fullmäktige 2011-10-03, § 91 samt handlingsprogrammet för olyckor och kriser 
fastställda av fullmäktige 2012-11-05, § 115. 

Kommunen ska ha en plan för hur kommunen ska organiseras, stationeras och lar-
mas vid en extra ordinär händelse samt en krisinformationsplan för hur kommunen 
hanterar informationen vid kriser internt och externt. Förändringar i ledningsplan 
ska ingå i planen mot extraordinära händelser.  

. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 117 Riktlinjer för protokollskrivning 

 KS 2012/590 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen fastställer förslaget till riktlinjer för protokollskrivning. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen föreslår 2012-11-12 att kommunstyrelsen fastställer 
föreslagna riktlinjer för protokollskrivning. Riktlinjerna är förankrade hos samtliga 
nämndssekreterare och innebär inga förändringar jämfört med hur vi arbetar idag. 

Kommunens revisorer föreslog i en granskning av verkställigheten av fullmäktiges 
beslut att dokumenterade riktlinjer/rutinbeskrivningar för ärendehanteringen skulle 
fastställas, de föreslog också att dessa skulle innefatta riktlinjer för protokollskriv-
ning. Med anledning av granskningen gav kommunstyrelsen 2012-05-14, § 68, i 
uppdrag till kommunledningsförvaltningen att före utgången av 2012 lämna förslag 
till riktlinjer för ärendehantering och protokollsskrivning, samt rutiner för bevak-
ning och uppföljning av fullmäktiges beslut. 

Kommunfullmäktige fastställde 2012-11-05, § 110 rutiner för bevakning och upp-
följning av fullmäktiges beslut.  

Det är viktigt att ett protokoll uppfyller de formella kraven som finns i kommunal-
lagen. Det är också viktigt att besluten inte ska gå att tolka på mer än ett sätt. Man 
ska få en korrekt uppfattning om vad ärendet handla om och personer som inte är 
vana att läsa kommunala protokoll eller formella beslut ska kunna förstå vad som 
står. Det ska i sin helhet ge en tillräcklig information om ärendet och inte innehålla 
onödig information. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 118 Ändring av teckningsrätten inom ekonomikontoret  

 KS 2010/242 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen fastställer föreslagen teckningsrätt och rätt att underteckna avtal, 
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 2012-11-13 en revidering av teckningsrätten på grund av 
ett förändrat arbetssätt inom socialförvaltningen. Utbetalningsfilen från individ- och 
familjeomsorgen ska nu skickas direkt från socialförvaltningen, och i samband med 
detta kortas också väntetiden för individen som ska få pengar. Detta innebär att an-
ställda vid socialförvaltningen kommer att teckna ett för ändamålet specifikt konto. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 119 Norrbottens Läns Landsting med ansökan om utökad fi-

nansiering till projekt Konstmuseet i Norr 2012 
 KS 2011/345 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan med 200 000 kr. 

2. Kommunstyrelsen anvisar 200 000 kr från kommunstyrelsens konto för oförut-
sedda utgifter. 

Beskrivning av ärendet 

Norrbottens läns landsting (NLL), Division kultur och utbildning ansöker om ut-
ökad medfinansiering till projekt Konstmuseet i Norr med 200 000 kr för 2012.  

Tillväxtnämnden tillstyrker 2012-11-09, § 33, utökad medfinansiering av projektet 
med 200 000 kr, dock kan inte medfinansieringen inrymmas inom tillväxtnämndens 
ram. 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-13 § 104 att anvisa 500 000 kr per år under 
perioden 2012- 2014 för medfinansiering av projektet Konstmuseet i Norr. Projek-
tet består av tre delar; Länskonstmuseiverksamhet med bas i Kiruna, Havremagasi-
net i Boden samt Resurscentrum för konst i Luleå. Delprojekten i Luleå och Boden 
startade upp under hösten 2011 med medel från NLL och Statens Kulturråd. 

NLL prioriterar Konstmuseet i Norr och tar ett utökat ekonomiskt ansvar i projek-
tet, för 2012 har 1 374 000 kr beslutats och ytterligare 810 000 kr behöver tillföras 
från NLL. Statens kulturråd har beviljat 900 000 kr för 2012.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 120 Revisorernas granskning av ekonomisk styrning och kon-

troll av 2012 års besparingsarbete 
 KS 2012/549 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen lägger revisorernas granskning med beaktande till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens revisorer har genomfört en översiktlig granskning av kommunens eko-
nomiska styrning och kontroll avseende 2012 års besparingsarbete. Syftet med 
granskningen är att ge underlag för en bedömning om styrningen och kontrollen va-
rit tillräcklig. 

Revisorernas sammantagna bedömning är att övergripande spardirektiv finns och 
att de delvis är nedbrutna i konkreta besparingsåtgärder. Kommunstyrelsens eko-
nomiska styrning och kontroll samt löpande uppsikt av 2012 års besparingsarbete 
under perioden januari till oktober 2012 anses varit tillräcklig. Kommunövergri-
pande direktiv/riktlinjer för uppföljning, prognos och rapportering av besparingsåt-
gärder och dess effekter finns i tillräcklig utsträckning. 

Utbildningsnämndens styrning bedöms varit delvis tillräcklig. Utbildningsnämnden 
bör verka för att ytterligare stärka den ekonomiska styrningen och kontrollen ge-
nom att nämnden i god tid under året bör fatta nödvändiga beslut för att säkra att 
nämnden uppnår en ekonomi i balans. 

Socialnämndens ekonomiska styrning bedöms inte varit tillräcklig. Socialnämnden 
bör verka för att stärka den ekonomiska styrningen och kontrollen genom att nämn-
den i god tid under året bör fatta nödvändiga beslut för att säkra att man uppnår en 
ekonomi i balans. 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder prognostiserar i delårsrapporten resultat som 
motsvarar en ekonomi i balans. Således i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 
i juni 2012. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 121 Kommunledningsförvaltningen och Räddnings- och bered-

skapsförvaltningens verksamhetsplan 2013-2015 
 KS 2012/592 

Beslut 

Ärendet lämnas utan yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen och räddnings- och beredskapsförvaltningen har 
lämnat förslag till verksamhetsplan för 2013-2015. 

Tekniska förvaltningens förslag till verksamhetsplan bereds av tekniska utskottet. 
De tre förvaltningarnas verksamhetsplaner kommer att behandlas gemensamt av 
kommunstyrelsen den 10 december 2012. 

Beredningens förslag 

Kommunstyrelsen fastställer Kommunledningsförvaltningens och räddnings- och 
beredskapsförvaltningens förslag till verksamhetsplan 2013-2015 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande. 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Johan Johanssons (M) förslag. 
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§ 122 Medborgarförslag om vägvisning till Boden Arena och in-

fartsskyltar till Boden 
 KS 2012/471 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen bifaller förslaget om vägvisning till Boden Arena samt digi-
taliserade infartsskyltar. 

2. Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att ordna vägvisning till 
Boden Arena från väg 97 samt från Hermelinsgatan.  

3. Kommunstyrelsen ger kansli och informationskontoret i uppdrag att digitalisera 
infartsskylten söderifrån vid väg 97. 

Beskrivning av ärendet 

Mats Engström föreslår i ett medborgarförslag att det ska finnas vägvisning till Bo-
den Arena och att man modernisera kommunens infartsskyltar.  

Tekniska förvaltningen medger som regel inte vägvisning till inrättning, anläggning 
eller lokal som ligger vid en väg eller gata som har ett namn. Det kan medföra en 
skyltflora som flyttar uppmärksamheten från trafiken till skyltningen och påverkar 
trafiksäkerheten i negativ riktning.  

När det gäller vägvisning till Boden Arena kommer den att ordnas eftersom Boden 
Arena besöks av många som inte bor inom Bodens kommun. Bland annat kommer 
området att inrymma flera tusen personer då O-ringen arrangeras år 2013. Tillsam-
mans gör det att vägvisning är motiverad. 

På frågan om infartsskyltarnas utseende säger kansli och informationskontoret att 
frågan har varit aktuell under flera år. Speciella hänsyn måste tas så att trafiksäker-
heten inte äventyras. Nu har Trafikverket gett besked om att skyltarna kan ändras 
till digitala. Med hänsyn till ekonomin kommer skylten vid infarten från Luleå att 
digitaliseras inom den närmaste tiden medan förändringen av skylten vid infarten 
norrifrån kommer att dröja ett tag. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 123 Ansökan om utökad serveringstid; Brännastrand  

Fastigheter i Boden AB 
 KS 2010/248 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår, Brännastrand Fastigheter i Boden AB:s an-
sökan om utökning av serveringstiden på uteserveringen mellan 01.00-03.00.  

Reservationer Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M) och Roger Bohman (C). 

Beskrivning av ärendet 

Brännastrand Fastigheter i Boden AB, har ansökt om utökad serveringstid för ser-
vering av öl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på 
Brännastrands uteservering. Sökt serveringstid är 01.00 till 03.00 fredag och dag 
före röd dag. Brännastrand har sedan tidigare permanent tillstånd för servering av 
alkoholdrycker på uteserveringen och restaurangen mellan 11.00-01.00 samt ser-
vering i restaurangen fredag och dag före röd dag mellan 11.00-03.00. 

Polismyndigheten avstyrker ansökan med motiveringen att ett utökat tillstånd från 
01.00-03.00 skulle innebära, ur ordnings och säkerhetssynpunkt, att risken för stör-
ningar som vanligtvis uppkommer för närboende/allmänhet vid en uteservering 
skulle öka. 

Miljö- och byggnämnden avstyrker ansökan. Nämnden har antagit riktlinjer för mu-
sikljud, uteserveringar, konserter och evenemang utomhus inom Bodens kommun. 
Enligt dessa riktlinjer ska uteserveringar vara öppna som längst till 01.00. Miljö- 
och byggnämnden har under sommaren 2011 fått in flera klagomål på störande mu-
sik/buller från Restaurang Brännastrands uteservering.  

Enligt alkohollagen får serveringstillstånd vägras om alkoholservering på grund av 
serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i 
fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Detta gäller 
även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda. Detta kan ske om ser-
veringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt.  

På ovanstående grunder gör kansliet bedömningen att ansökan om utökad ser-
veringstid avslås. Denna bedömning görs för att minska risken för alkoholpolitiska 
olägenheter i samband med servering utomhus, hänsyn bör även tas till de närboen-
de. 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att ansökan bifalls men med begränsning till perioden 
27 juni – 31 aug samt att ingen underhållning ska ske på uteserveringen mellan kl 
01.00-03.00  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 123 Ansökan om utökad serveringstid; Brännastrand  

Fastigheter i Boden AB, forts 
 KS 2010/248 

Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt beredningens förslag. 

 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen (kansliet) 
Brännastrand Fastigheter i Boden AB 
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§ 124 Avskrivningar av utestående fordringar 

 KS 2012/244 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ekonomikontorets förslag att 
utestående fordringar på 289 974,75 kr avskrivs.   

Beskrivning av ärendet 

Ekonomikontoret föreslår att utestående fordringar enligt nedanstående  
sammanställning avskrivs. 

Avskrivning på grund av att fordran överförts till långtidsbevakning 203 412,48 
Avskrivning på grund av konkurs med mera  86 562,27 

Summa avskrivningar 289 974,75 

Kostnaden för avskrivna fordringar efter avdrag med belopp som redan reglerats i 
2011 års bokslut bokförs på respektive nämnd och belastar den verksamhet som 
fordringen tidigare intäktsbokförts på. Avskrivningen belastar styrelser och nämn-
der enligt följande: 

Kommunstyrelsen  50 744,49 
Tekniska utskottet 68 934,62 
Socialnämnden 148 744,39 
Barn- och utbildningsnämnden 9 362,00 
Kultur- och fritidsnämnden  12 189,25 
TOTALT  289 974,75  
varav nedskrivet i bokslut 2011, Äldreomsorgsavgifter -18 741,35  
varav nedskrivet i bokslut 2011, VA och renhållning -1 880,80  
varav nedskrivet i bokslut 2011, Nordpoolen badkort -582,00  
varav nedskrivet i bokslut 2011, Motorvärmaravgifter -300,00  
Summa att belasta 2012 268 470,60 

 

För genomförande 
Kkommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 
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§ 125 Upphandling; Försäkringar av egendom, ansvar och motor-

fordon 
 KS 2012/460 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen arbetsutskott antar Protectors försäkringsanbud avseende 
egendom och ansvar med en självrisk på 10 basbelopp för egendom och 0,5 
basbelopp för ansvar till en premie av 1 614 314 kr. Skillnaden i premiekost-
nad 219 776 kr mellan nuvarande premie 1 834 090 kr skall årligen under av-
talsperioden användas till riktade insatser för förebyggande skydd av egen-
dom och tillföras Riskfonden 

2. Kommunstyrelsen arbetsutskott antar Protectors anbud avseende motorfor-
donsförsäkring, vilket gör att egendomspremien ändras från 1 614 314 kr till 
1 275 331 kr. Skillnaden 338 983 kr ska årligen under avtalsperioden använ-
das till skadeförebyggande åtgärder och tillföras Riskfonden. 

3. Avtalstiden för samtliga delar fastställs till 2 år med option om förlängning 
med ytterligare 1 + 1 år 

4. Paragrafen justeras omedelbart 

Beskrivning av ärendet  

Nuvarande försäkringsavtal avseende egendom, ansvar och motorfordon löper ut 
2012-12-31. 

Kommunen har via försäkringsförmedlarna Direct Finansiella Tjänster och Försäk-
ringar begärt in offerter för nya försäkringsavtal. I offertförfrågan angavs att offer-
terna skulle ange premiekostnaden vid alternativa självrisker, för egendom 10 re-
spektive 23 basbelopp, för ansvar 0,2 respektive 0,5 basbelopp. För motorfordon 
har vi begärt enligt nuvarande självrisker. I anbudsförfrågan angavs att vårt önske-
mål är ett 2-årigt avtal med option på 2 år. 

Räddnings- och beredskapsförvaltningen föreslår att Protectors försäkringsanbud 
avseende egendom och ansvar med en självrisk på 10 Bb för egendom och 0,5 Bb 
för ansvar till en premie av 1 614 314 kr antas. Skillnaden i premiekostnad 219 776 
kr mellan nuvarande premie 1 834 090 kr ska årligen under avtalsperioden använ-
das till riktade insatser för förebyggande skydd av egendom och tillföras Riskfon-
den. Räddnings- och beredskapsförvaltningen förslår också att Protectors anbud av-
seende motorfordonsförsäkring, vilket gör att egendomspremien ändras från 
1 614 314 kr till 1 275 331 kr antas. Protector har lämnat lägre premie om även mo-
tor tecknas hos dem. Skillnaden 338 983 kr ska årligen under avtalsperioden an-
vändas till skadeförebyggande åtgärder och tillföras Riskfonden 
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§ 125 Upphandling; Försäkringar av egendom, ansvar och motor-

fordon 
 KS 2460 

Avtalstiden för samtliga delar fastställs till 2 år med option om förlängning med yt-
terligare 1 + 1 år. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen  
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§ 126 Upphandling; IT platsdrift 2013, service och support 

 KS 2012/151 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott antar Exait AB,s anbud gällande för På Plats 
Drift 2013; IT för kommande avtalsperiod till en fast kostnad av  8 740 404 
SEK per år med indexreglering. Därutöver kommer tillkommande tjänster för 
konsulter att köpas för en beräknad kostnad 1 446 550 SEK per år. 

2. Kommunchefen får i uppdrag att teckna nödvändiga avtal, omgående efter 
tilldelningstiden slut, om ej något överklagande skett i berörd instans.  

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningens IT-kontor har infordrat anbud på IT platsdrift 2013 
avtalsperiod 2013-05-05 - 2016-05-02 med möjlighet till 12 månader i två (2) om-
gångar.  

Anbud har lämnats av Logica Sverige AB, Exait AB och Tieto Sweden AB.  

Prövningen av inlämnade anbud har skett i två steg. Första steget är en kvalificering 
av anbud och anbudsgivare, därefter har anbud utvärderats efter lägsta pris.  

Logica Sverige AB,s anbud har ej uppfyllt angivna ska-krav varför de ej gått vidare 
till utvärdering.  

Utvärderingsgruppen har funnit ett antal invändningar, vilka framgår som begräns-
ningar i Logica Sveriges AB,s svar på förfrågningsunderlaget. Begränsningarna av-
ser i huvudsak volymer och innehållet i uppdraget. Utvärderingsgruppen anser att 
begränsningarna är av sådan art att Logica Sverige AB,s anbud inte uppfyller ställ-
da ska-krav varför anbudet inte kan anses vara kvalificerat och går därmed inte vi-
dare till utvärdering.  

Upphandlingsenheten föreslår att kommunstyrelsen arbetsutskott antar Exait AB,s 
anbud för På Plats Drift 2013; IT för kommande avtalsperiod till en fast kostnad av  
8 740 404 SEK per år med indexreglering. Därutöver kommer tillkommande tjäns-
ter för konsulter att köpas för en beräknad kostnad 1 446 550 SEK per år. 

Kommunchefen föreslås få i uppdrag att teckna nödvändiga avtal, omgående efter 
tilldelningstiden slut, om ej något överklagande skett i berörd instans.  

 

För genomförande 
Upphandlingsenheten 


	Informationer
	Motion om undantag för tomgångskörning
	Arbetsutskottets förslag
	Beskrivning av ärendet

	Motion om undantag för tomgångskörning, forts
	Översyn av verksamheten med bostadsanpassningsbidrag
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Beredningens förslag

	Översyn av verksamheten med bostadsanpassningsbidrag, forts
	Yrkanden

	Ändring av riktlinjer för alkoholservering
	Beslut 
	Beskrivning av ärendet
	Beredningens förslag
	Yrkanden

	Ändring av tillsynsavgiften för folköl
	Arbetsutskottets förslag
	Beskrivning av ärendet

	Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård samt hjälpmedel i ordinärt boende
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Beredningens förslag

	Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård samt hjälpmedel i ordinärt boende, forts
	Yrkanden

	Upplåning 2013
	Beslut  
	Beskrivning av ärendet
	Beredningens förslag till kommunfullmäktige 
	Beredningens förslag till kommunstyrelsen 

	Upplåning 2013, forts
	Yrkanden

	Detaljplan för del av Boden 48:14 med flera, Kyrkkläppen
	Arbetsutskottets förslag
	Kommunfullmäktige antar detaljplanen.
	Beskrivning av ärendet

	Riktlinjer för hälsa och friskvård
	Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
	Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
	Beskrivning av ärendet

	Ändring av riktlinjer för säkerhetsarbetet i Bodens kommun
	Arbetsutskottets förslag
	Beskrivning av ärendet

	Bodens kommuns plan mot extraordinära händelser
	Arbetsutskottets förslag
	Beskrivning av ärendet

	Riktlinjer för protokollskrivning
	Arbetsutskottets förslag
	Beskrivning av ärendet

	Ändring av teckningsrätten inom ekonomikontoret 
	Arbetsutskottets förslag
	Beskrivning av ärendet

	Norrbottens Läns Landsting med ansökan om utökad finansiering till projekt Konstmuseet i Norr 2012
	Arbetsutskottets förslag
	Beskrivning av ärendet

	Revisorernas granskning av ekonomisk styrning och kontroll av 2012 års besparingsarbete
	Arbetsutskottets förslag
	Beskrivning av ärendet

	Kommunledningsförvaltningen och Räddnings- och beredskapsförvaltningens verksamhetsplan 2013-2015
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Beredningens förslag
	Yrkanden

	Medborgarförslag om vägvisning till Boden Arena och infartsskyltar till Boden
	Arbetsutskottets förslag
	Beskrivning av ärendet

	Ansökan om utökad serveringstid; Brännastrand Fastigheter i Boden AB
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Yrkanden

	Ansökan om utökad serveringstid; Brännastrand Fastigheter i Boden AB, forts
	Avskrivningar av utestående fordringar
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Upphandling; Försäkringar av egendom, ansvar och motorfordon
	Beslut
	Beskrivning av ärendet 

	Upphandling; Försäkringar av egendom, ansvar och motorfordon
	Upphandling; IT platsdrift 2013, service och support
	Beslut
	Beskrivning av ärendet


