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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 1 Information 

  

Beslut 

Följande informationer lämnades 

 Erik Svensson, verksamhetschef näringslivsförvaltningen, informerade om for-
merna kring bygdemedelsansökningar. 

 Ingrid Andersson, upphandlingsenheten, redovisar ärendet om nya Upphand-
lingspolicyn. 

 Tomas Reinholdt, personalchef, informerade om avtalsläget och om lönestruk-
turer kopplat till ärendet om Löneöversyn 2012. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 2 Motion från Egon Palo (M) och Eva Smedetun (M) om inte-

grerad äldreomsorg 
 KS 2011/699 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att socialnämnden redan har initierat en inte-
grering av äldreomsorgen. Kommunfullmäktige överlämnar till socialnämnden 
att fortsätta detta arbete. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

Beskrivning av ärendet 

Egon Palo (M) och Eva Smedetun (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ger socialförvaltningen i uppdrag att snarast utreda möjligheterna till integrering av 
äldreboende med ordinärt boende inom ett lämpligt geografiskt område samt upp-
rättar en konsekvensbeskrivning av integreringen. Motionärerna föreslår också att 
kommunfullmäktige ger socialnämnden bemyndigande att fatta beslut om genomfö-
rande av integrering i enlighet med motionens intentioner med återkoppling till 
kommunfullmäktige.  

Socialnämnden säger i sitt yttrande 2011-12-13, § 259, att Norrbottens läns lands-
tings styrelse och Kommunförbundet Norrbottens styrelse var för sig gett i uppdrag 
att utreda en överföring av hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Utred-
ningen ska vara klar för politiska beslut i juni 2012 med sikte på överföring av 
hemsjukvården 1 januari 2013. 

I samband med ett eventuellt införande av kommunal hemsjukvård står socialför-
valtningen inför en förändring med ett utökat ansvar gällande hälso- och sjukvård 
som även innefattar ordinärtboende. Denna eventuella förändring kan ses som ett 
led i en integrerad äldreomsorg där hälso- och sjukvårdsresurser samordna och nytt-
ja för hela äldreomsorgen, vilket talar för att integrera även övrig personal inom or-
dinärt boende med resterande äldreomsorg. 

Motionärerna lyfter fram viktiga samverkanseffekter som bör belysas närmare i det 
kommande arbetet, exempelvis möjlighet att minska antalet delade turer, öka anta-
let heltider, minska antalet luckor i schemaplaneringen samt skapa en mer stimule-
rande och omväxlande arbetssituation för personalen.  

Kommunledningsförvaltningen säger i sitt yttrande 2012-01-23 att de bedömer att  
intentionerna med motionens förslag huvudsakligen är tillgodosedda genom det ar-
bete som pågår hos socialnämnden. Kommunledningsförvaltningen anser också att 
det inte är motiverat att fullmäktige ska lämna ytterligare uppdrag om utredningar 
till socialnämnden. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige i stället överläm-
nar till socialnämnden att fortsätta det påbörjade arbetet. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 2 Motion från Egon Palo (M) och Eva Smedetun (M) om inte-

grerad äldreomsorg, forts 
 KS 2011/699 

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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§ 3 Medborgarförslag om rabatterade priser på NordPoolen 

 KS 2011/674 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget då det idag finns ett omfattande ut-
bud av högt rabatterade badkort samt att betalning via autogiro redan finns. 

Beskrivning av ärendet 

Hjördis Lindström föreslår i ett medborgarförslag att personer som lever på sjukbi-
drag, a-kassa eller försörjningsstöd ska kunna köpa badkort till samma kostnad som 
ålderspensionärer och att betalning ska kunna göras varje månad via autogiro. 

Kultur- och fritidsnämnden säger i sitt yttrande 2011-12-06, § 62, att de tycker det 
är viktigt att kommunmedborgarna erbjuds ett omfattande och varierat utbud av 
kultur- och fritidsaktiviteter och detta till mycket rimlig kostnad. Taxan vid Nord-
Poolen har ett omfattande utbud av högt rabatterade badkort för såväl familjer, vux-
na som barn/ungdom och ålderspensionärer. Korten innebär mycket fördelaktiga 
priser vid en av landets finaste badanläggningar. Detta möjliggörs genom en bety-
dande skattefinansierad subvention. För 2011 utgör den 10,4 mkr. 

Att utöka subventionen för badkort ytterligare för vissa grupper är inte möjligt för 
kultur- och fritidsnämnden utan kompensation till nämndens budgetram. Möjlighe-
ten att månadsbetala via autogiro finns redan. 
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§ 4 Medlemsavgift till Winternet ekonomiska förening 

 KS 2011/155 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige anvisar 350 tkr ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda 
utgifter 2011 avseende finansiering av resterande avgift till Winternet ekonomiska 
förening för 2011. 

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 ska Norrbottens Läns Landsting och Bodens 
kommun betala 2 000 tkr respektive 1 000 tkr per år i avgift. Norrbottens handels-
kammare ska betala 25 tkr per år. Luleå kommun fanns med som finansiär i ett för-
sta skede. Avtalet förlängs med två år i taget om det inte sägs upp senast sex måna-
der före utgången av avtalsperioden. Avtalet är därmed förlängt till och med 2012 

Bodens kommuns avgift till föreningen har varit 1 000 tkr för 2006 samt 400 tkr re-
spektive 300 tkr för åren 2009 och 2010. Under åren 2007 och 2008 utgick ingen 
avgift.  

I januari 2011 delfakturerades kommunen på 400 tkr avseende avgiften för 2011. 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-11, § 17, att anvisa 100 tkr. Resterande fi-
nansierades av tidigare avsatta medel. Föreningen har nu rekvirerat ytterligare 350 
tkr för 2011.  

I kommunfullmäktiges pott för oförutsedda utgifter för 2011 budgeterades ett eko-
nomiskt utrymme på 600 tkr för avgiften till Winternet ekonomiska förening. Av 
kommunfullmäktiges pott för oförutsedda utgifter 2011 återstår 1 798 tkr. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 5 Revidering av Upphandlingspolicy och nya riktlinjer för in-

köp och avrop 
 KS 2012/42 

Arbetsutskottets förslag till beslut till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till upphandlingspolicy för Bodens 
kommunkoncern. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut 2005-03-29 § 36 

3. Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen (ekonomikontoret) att 
komplettera företagspolicyn med upphandlingspolicy, under rubriken övriga po-
licy. 

Arbetsutskottets förslag till beslut till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan, 
fastställer förslaget till Riktlinjer för inköp och avrop för Bodens kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Lagstiftningen för upphandling av varor, tjänster och entreprenader har förändrats, 
dels 2008-01-01 då lagen ombildades till två nya lagar, en för klassiska sektorn och 
en för försörjningssektorerna. Dels 2010-07-15 då lagstiftningen även kom att re-
glera bland annat direktupphandling och marknadsskadeavgift.  

Utifrån att den nya lagstiftningen skärpt upphandlingsreglerna och därigenom ställt 
högre krav på Bodens kommuns som en upphandlande myndighet har upphand-
lingsenheten uppdaterat upphandlingspolicyn som beslutades av kommunfullmäkti-
ge 2005-03-29. Den föreslagna upphandlingspolicyn ska gälla för Bodens kom-
munkoncern. 

Ett annat motiv till att uppdatera upphandlingspolicyn är resultatet av den revision 
gällande avtalshantering som genomfördes under våren 2011.  

I bilagan ”Riktlinjer för inköp och avrop” finns instruktioner hur Bodens kommuns 
inköp och avrop ska skötas både vad gäller upphandlade avtal och där inte avtal 
finns, så kallade direktupphandling. Direktupphandlingsvärdet regleras genom gäl-
lande lagstiftning vilket inneburit en förändring av kommunens direktupphand-
lingsgräns. 
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§ 6 Motion om ett råd mot drogmissbruk 

 KS 2011/455 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige bedömer att motionens förslag om ett nytt råd får anses 
tillgodosett genom det nyinrättade Rådet för Trygghet och Hälsa. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

Beskrivning av ärendet 

Egon Palo (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige utreder möjligheterna 
till att inrätta ett råd med uppgift att förebygga och motverka drogmissbruk i Bo-
dens kommun.  

Kommunledningsförvaltningen delar motionärens uppfattning att det är viktigt att 
aktiva handlingar vidtas för att motverka drogmissbruket i Boden. 

I socialnämndens remissvar framgår tydligt kommunens förebyggande arbete. Ar-
betet sker på flera nivåer och i samverkan med andra aktörer. Det är ett omfattande 
arbete som sker löpande i ordinarie verksamheter. Under 2010 genomfördes en 
rådsutredning som kommunstyrelsen tog ställning till. Beslutet resulterade i att de-
mokratirådet avvecklades och att inriktningen för  Brottförebyggande rådet och 
Folkhälsorådet var att arbetet i råden skall vara samordnade och initierande. Att rå-
den inte inom sig ska vara operativa utan att arbetet skall styras till ordinarie verk-
samheter. Rapportering från råden ska ske till kommunstyrelsen. Under 2011 har 
rådsfrågan ytterligare bearbetats genom uppdrag att slå samman Folkhälsorådet och 
Brottsförebyggande rådet till ett gemensamt råd. Syftet är att ytterligare förstärka 
samordningen och kopplingen till ordinarieverksamheter samtidigt som avrapporte-
ring sker till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade om denna förändring 
och att det nya rådet, Rådet för trygghet och hälsa, ersätter tidigare Folkhälsoråd 
och Brottsförebyggande råd fr.o.m. 2012.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att motionens förslag om ett nytt råd får 
anses tillgodosett genom det nyinrättade Rådet för Trygghet och Hälsa. Motionen är 
därmed behandlad.   
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§ 7 Motion om driften av NordPoolen samt kultur- och fritids-

nämnden med begäran om pengar till extern konsult för ut-
redning  

 KS 2011/347 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen, med hänvisning till att kommunfullmäk-
tige redan har lämnat ett uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att ta fram ett 
förslag till plan för utveckling av NordPoolen. 

2. Kommunfullmäktige avslår kultur- och fritidsnämndens begäran om 160 000 
kronor för att anlita en extern konsult. Utredningen får finansieras inom kultur- 
och fritidsnämndens befintliga budgetram. 

Beskrivning av ärendet 

Johan Johansson (M) och Göran Ahlman (M) föreslår i en motion att kommunen 
utreder nya former för driften av NordPoolen som möjliggör en utveckling av an-
läggningen på ett för skattebetalarna förmånligt sätt. 

Kommunfullmäktige har i den strategiska planen för åren 2012-2014 gett kultur- 
och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till plan för utveckling av 
NordPoolen, innefattande både upprustning och nya attraktioner, inkluderande eko-
nomiska konsekvenser. 

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker i sitt yttrande 2011-09-06 § 38, motionen, 
som också i princip är ett av fullmäktige till nämnden beslutat uppdrag i den strate-
giska planen för år 2012-2014. 

Kommunledningsförvaltningen säger i sitt yttrande 2012-01-23 att förslaget i mo-
tionen inte helt överensstämmer med det uppdrag som lämnats till kultur- och fri-
tidsnämnden. Det finns i och för sig inget som hindrar att kultur- och fritidsnämn-
den beaktar möjligheten till nya driftsformer i den utredning som nämnden fått i 
uppdrag att göra. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att det i nuläget 
inte är nödvändigt att fullmäktige lämnar ytterligare utredningsuppdrag till kultur- 
och fritidsnämnden, utöver det som fullmäktige redan har lämnat i den strategiska 
planen. Motionen bör därför avslås.   

Kultur- och fritidsnämnden har 2011-09-06, § 38, även lämnat i en begäran om 
160 000 kr av kommunfullmäktige för att en utomstående konsult tillsammans med 
kultur- och fritidsförvaltningen ska se över den verksamhet som idag bedrivs på 
NordPoolen för att sedan kunna ge förslag på hur verksamheten skall kunna utveck-
las för att möta framtidens besökare. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår 2012-01-23 att utredningen ska finansieras 
inom kultur- och fritidsnämndens ram och att begäran om en anvisning på 160 000 
kronor bör avslås. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 7 Motion om driften av NordPoolen samt kultur- och fritids-

nämnden med begäran om pengar till extern konsult för ut-
redning  

 KS 2011/347 

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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§ 8 Revidering av riktlinjer för styrning och uppföljning 

 KS 2010/137 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinjer för styrning och uppföljning. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde 2011-11-07, § 144, riktlinjer för styrning och upp-
följning. Efter dialog med förvaltningarna föreslår ekonomikontoret att riktlinjerna 
förändras vad gäller avsnittet Uppföljning.  

Förslaget innebär en återgång till att upprätta delårsrapporter två gånger per år, efter 
april och efter augusti. Delårsrapporterna ska förutom periodutfallet även innehålla 
en prognos för helåret. Delårsrapporten efter april ska vara förenklad och t ex inte 
innehålla koncernen.  

Vidare föreslår ekonomikontoret att förutom delårsrapporterna görs ytterligare två 
prognoser per år. Prognoser ska innehålla aktuell periods utfall och en prognos för 
helåret. Den första av prognoserna ingår som en del i nämndernas planeringsförut-
sättningar inför arbetet med strategiska planen och redovisas därför på planerings-
beredningen. Tanken med rapporterna är att vara ett aktuellt underlag vid behand-
ling, vilket kan innebära att rapporter lämnas ut vid kommunstyrelsens sammanträ-
de och alltså inte följer sedvanlig beredning. För att uppnå en snabb rapportering får 
prognoserna även lämnas in före politiskt behandling i nämnd. Sedvanlig nämnds-
behandling får då ske efterskott.  

Det pågår diskussioner om formerna för uppföljning, eventuellt kan månatliga upp-
följningsrapporter bli aktuella i framtiden. 
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§ 9 Återremitterat ärende om ändring av vissa månadsarvoden i 

bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendeval-
da   

 KS 2010/787 

Arbetsutskottets förslag  

1. Kommunfullmäktige ändrar månadsarvodena för följande förtroendevalda: 

– Månadsarvodena för ordförandena i kultur- och fritidsnämnden, miljö- och 
byggnämnden och överförmyndarnämnden ändras från 15 % till 20 % av in-
komstbasbeloppet. 

– Månadsarvodet för kommunfullmäktiges ordförande höjs från 6 % till 8 %, 
samtidigt som fullmäktiges ordförandes rätt till sammanträdesarvode vid för-
rättningar av representativ karaktär avskaffas. 

– Månadsarvodena för andre vice ordförande i kommunstyrelsen och ord-
förande i Folkhälsorådet avskaffas. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att 2011 års inkomstbasbelopp ska tillämpas från 
den 1 mars till och med den 31 december 2012 vid beräkningen av månads-
arvoden för förtroendevalda. 

3. 4 § i bestämmelserna ändras på så sätt att ordföranden med 30 % och lägre må-
nadsarvode av inkomstbasbeloppet får rätt till förrättningsarvoden vid deltagan-
de i för uppdraget kompetenshöjande konferens eller kurs på annan ort. För att 
dessa förtroendevalda ska få förrättningsarvode krävs ett godkännande av re-
spektive nämnd. För fullmäktiges ordförande krävs godkännande av fullmäkti-
ges presidie. 

4. Kommunfullmäktige ändrar med anledning av punkt 1 nämndernas driftramar 
enligt följande från och med 2012: 

– Ks-kommunledningsförvaltningen - 312 tkr 

– Miljö- och byggnämnden + 43 tkr 

– Överförmyndarnämnden + 43 tkr 

– Kultur- och fritidsnämnden + 43 tkr 

5. Samtliga förändringar träder i kraft den 1 mars 2012. 

Reservationer från Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M) och Roger Bohman 
(C). 
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§ 9 Återremitterat ärende om ändring av vissa månadsarvoden i 

bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendeval-
da, forts 

 KS 2010/787 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige återremitterade 2011-12-15, § 179, om ändring av vissa må-
nadsarvoden i bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda. I ären-
det föreslogs en justering av månadsarvodena för vissa förtroendevalda, att arvodet 
för kommunstyrelsens vice ordförande och ordföranden i Folkhälsorådet skulle av-
skaffas, samt att 2011 års inkomstbasbelopp skulle tillämpas för 2012 års månads-
arvoden. Dessutom föreslogs vissa justeringar av nämndernas driftramar för 2012, 
till följd av förslagen om ändrade arvoden. 

Motiveringen till återremissen var följande: ”Vad har hänt i de nämnder där ordfö-
randen föreslås få högre arvode som man inte visste för ett år sen. I vad ligger den 
ökade arbetsbördan och är det endast ordförande i dessa nämnder som har det job-
bigare? Har motsvarande ökning av arbetsbelastningen skett i andra nämnder eller 
inte och hur ser värderingsinstrumentet ur?”. Samt ”Vad blir följden 2013 av att 
man under 2012 tillämpar 2011 års inkomstbasbelopp?”. 

Som svar på återremissen kan sägas att det inte finns något egentligt värderingsin-
strument som grund för storleken på de förtroendevaldas arvoden. Arvodena grun-
dar sig i stället på en politisk bedömning av vilken ersättning som är skälig för olika 
uppdrag. Höjningen av de aktuella månadsarvodena motiveras med en politisk in-
riktning om ett ökat engagemang och politisk styrning av ordförandena i de nämn-
der som är aktuella i ärendet. Det har politiskt bedömts att det finns ett utrymme att 
höja vissa månadsarvoden, på grund av att man samtidigt föreslår andra förändring-
ar av arvodesreglerna. Den sammanlagda ekonomiska effekten av ändringarna är att 
kommunens kostnader minskar. 

Svaret på den sista frågan i återremissen är att det föreslagna beslutet inte har några 
följder för vilka arvoden som kommer att betalas ut under 2013. Om inte nytt beslut 
fattas, så kommer 2013 års inkomstbasbelopp att tillämpas under 2013, vilket 
kommer att innebära månadsarvodena höjs från den 1 januari 2013. 

I samband med det här svaret på återremissen föreslås ytterligare en ändring gällan-
de ordföranden med 30 % och lägre månadsarvode av inkomstbasbeloppet. Det är 
frågan om ordförandena i kommunfullmäktige, kultur- och fritidsnämnden, miljö- 
och byggnämnden, överförmyndarnämnden, tekniska utskottet och valnämnden un-
der valår. Förslaget innebär att dessa ordföranden får rätt till förrättningsarvoden 
vid deltagande i konferens och kurs på annan ort. För att de ska få förrättnings-
arvode krävs ett godkännande av kommunstyrelsens ordförande. 
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§ 10 Revidering av teckningsrätt 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 

Ekonomikontoret har, på grund av personalomsättning, lämnat in ett förslag till 
ändring av teckningsrätten inom ekonomikontoret. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente § 24 ska 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 ska även i övrigt beslu-
ta om vem som ska underteckna handlingar. 
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§ 11 Yttrande över bygdemedelsansökan från Norra Svartbyns 

intresseförening 
 KS 2011/694 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår bygdemedelsansökan från Norra Svartbyns intresseföre-
ning då ommålning och markarbeten av och kring en byalokal inte främjar närings-
livs- och sysselsättningsutvecklingen. 

Beskrivning av ärendet 

Norra Svartbyns intresseförening söker bygdemedel med 272 400 kr för ommålning 
av fönster och fasader samt markarbeten i anslutning till f.d. Svartbyskolan som nu 
används som byalokal. Offert för målningsarbetena uppgår till 210 000 kr inklusive 
moms. 

Beloppet som söks är detsamma som de beräknade utgifterna, föreningen avser en-
dast bidra med ideellt arbete, 80 timmar. 

Näringslivsförvaltningen säger i sitt yttrande, 2012-01-16, att de avslår ansökan då 
bygdemedel i första hand ska användas för att främja näringslivs- och sysselsätt-
ningsutveckling. Bygdemedel kan utgå med högst 50 % av godkända kostnader i 
glesbygdsområde, i övriga kommunen kan bidrag utgå med högst 20 %. Närings-
livsförvaltningen bedömer att en ommålning av en byalokal inte främjar närings-
livs- och sysselsättningsutvecklingen. 

 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2012-01-30 

Sid 

16 (20) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 12 Kommunledningsförvaltningen och räddnings- och bered-

skapsförvaltningens verksamhetsberättelse 
 KS 2012/31 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen fastställer kommunledningsförvaltningens verksamhetsberät-
telse och investeringsredovisning för 2011 

2. Kommunstyrelsen fastställer räddnings- och beredskapsförvaltningens verk-
samhetsberättelse och investeringsredovisning för 2011. 

3. Kommunstyrelsen avslår räddnings- och beredskapsförvaltningens begäran att 
underskottet regleras i bokslutet och inte behöver tas med som negativ tilläggs-
budget 2011. 

4. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningens ekonomikontor 
att tillsammans med tekniska förvaltningen och räddnings- och beredskapsför-
valtningen sammanställa en gemensam verksamhetsberättelse för kommunsty-
relsen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat verksamhetsberättelse samt invester-
ingsredovisning för 2011. Verksamhetsberättelsen innehåller måluppfyllelse, en re-
dogörelse över året som gått, ekonomiska analys samt en framtidsbedömning. Av 
investeringsredovisningen framgår 2011 års investeringar samt vilka investeringar 
som slutredovisas. 

Räddningstjänsten har upprättat verksamhetsberättelse samt investeringsredovis-
ning samt särskilda uppföljningar för 2011. Verksamhetsberättelsen innehåller en 
redogörelse över måluppfyllelsen, årets händelser, en ekonomisk analys och en 
framtidsbedömning. Räddningstjänsten redovisar ett underskott på 1055 tkr jämfört 
med budget. Underskottet beror till stor del av de kostnader som den stora Barents 
Rescue övningen som har drabbat oss under året. Det har även varit många rekryte-
ringar under året som är kostsamma vad det gäller utbildning och utrustning samt 
ökat antal larm med c:a 10 %. Räddnings- och beredskapsförvaltningen föreslår att 
underskottet regleras i bokslutet och inte behöver tas med som negativ tilläggsbud-
get 2011. 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2012-01-30 

Sid 

17 (20) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 13 Medborgarförslag om ett projekt för drogförebyggande ar-

bete 
 KS 2011/274 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget att starta ett treårigt projekt och att 
varje år revidera det alkohol- och drogpolitiska programmet. 

2. Kommunstyrelsen överlämnar till kommunens representanter i Rådet för 
Trygghet och Hälsa att i samverkan med rådets övriga medlemmar arbeta fram 
förslag för att förbättra det förebyggande arbetet mot alkohol och droger. 

Beskrivning av ärendet 

Tony Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen startar ett 3 årigt pro-
jekt för drogförebyggande arbete. Projektet skulle ligga under kommunstyrelsen 
och att en grupp ska revidera det alkohol- och drogpolitiska programmet minst 1 
gång per år. 

Kommunledningsförvaltningen säger i sitt yttrande 2012-01-23 att de delar Tony 
Karlssons uppfattning att det är viktigt med kraftfulla förebyggande insatser för att 
motverka användningen av alkohol och droger bland ungdomar. 

Från och med den 1 januari 2012 har kommunstyrelsen inrättat ett nytt råd, Rådet 
för trygghet och hälsa. Rådet ersätter tidigare Folkhälsorådet och Brottsförebyg-
gande rådet. Syftet är att inom rådet samordna frågor inom området trygghet och 
hälsa. Hit räknas självklart alkohol- och drogproblematiken. Inom kommunens för-
valtningar pågår ett förebyggande arbete både internt inom förvaltningarna men 
också mellan förvaltningarna och externa aktörer. Genom det nya rådet ska sam-
verkan och samarbete i det drogförebyggande arbetet stärkas.  

Många gånger kan det vara så att det förebyggande arbete sker inom olika verk-
samheter med liten eller ingen samordning alls. Skälet är ofta att man helt enkelt 
inte känner till varandras arbete. I det nya rådet är syftet att motverka detta genom 
att synliggöra det arbete som görs och det arbete som måste göras. Det här arbets-
sättet förstärker även behovet av att samordna resurser. Den övergripande målsätt-
ningen är att nyttja befintliga resurser bättre och effektivare, framförallt genom en 
tydligare styrning.   

Kommunledningsförvaltningen skriver också att de anser att eventuella projekt för 
att förebygga droganvändningen måste behandlas och samordnas inom Rådet för 
Trygghet och Hälsa. Först efter att detta har skett bör kommunstyrelsen ta ställning 
till egna insatser. Kommunstyrelsen bör därför avslå förslaget om att starta ett tre-
årigt projekt men att kommunstyrelsen med fördel kan överlämna medborgarförsla-
get för kännedom till Rådet för Trygghet och Hälsa.  
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§ 13 Medborgarförslag om ett projekt för drogförebyggande ar-

bete, forts 
 KS 2011/274 

Det alkohol- och drogpolitiska programmet gäller under perioden från 2009 till 
2014. Meningen är att kommunens nämnder under den perioden ska fastställa mål 
och aktiviteter i sina verksamhetsplaner inom det alkohol- och drogpolitiska områ-
det. Det alkohol- och drogpolitiska programmet är avsett ett ramverk för att sedan 
tillämpas av kommunens nämnder. Det är inte lämpligt att detta ramverk ändras så 
ofta som varje år. Det är bättre att lägga kraften på en god samverkan med polisen 
och andra aktörer och att tillämpa programmet på ett bra sätt i stället för att ändra 
själva programmet. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunsty-
relsen avslår förslaget att det alkohol- och drogpolitiska programmet ska revideras 
varje år. 
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§ 14 Påbyggnation parkeringshus kvarteret Cedern 

 KS 2012/43 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att upphandla en påbyggna-
tion av befintligt parkeringshus i kvarteret Cedern med en våning. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår i en skrivelse 2012-01-24 att en påbyggnation 
med en våning sker av parkeringshuset Kv Cedern. En påbyggnation med en våning 
till skulle innebära ytterligare 110 parkeringsplatser 

Bodens kommun uppförde 2010 ett parkeringshus i kvarteret Cedern. Orsaken var i 
första hand att kommunen träffat ett avtal med Wiksténs om att bygga ett parker-
ingshus i kvarteret. Kommunen hade även i andra avtal åtagit sig att förbättra par-
keringssituationen i centrala Boden. Enligt avtalet har Wiksténs rätt att nyttja max-
imalt 133 platser. Förutom Brf Cederrotens platser samt de carportplatser (27 st) 
kommunen nyttjar, finns i dag 167 platser lediga. Kommunen hyr för närvarande ut 
parkeringshuset till Q-park. 

I och med att Wiksténs exploaterar Åhlénsfastigheten kommer parkeringshuset i 
princip utnyttjas fullt ut. Det blir därför inte möjligt att nyttja parkeringshuset för 
parkeringsbehov för kommande exploateringar i centrum. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att en offentlig upphandling av byggnationen 
sker. Preliminärt kan en byggstart ske våren 2012. Den totala investeringskostnaden 
är i dagsläget mot bakgrund av gällande marknadsläge svår att uppskatta. Tecknat 
avtal med Wikstén innebär att de årligen skall ersätta kommunen för drift- och ka-
pitalkostnader när de tar sina platser i anspråk. 

Hela parkeringshuset kommer att avgiftsbeläggas. Vilka intäkter detta kommer att 
innebära är i dagsläget svårt att uppskatta. Avsikten är att avgiftshanteringen och 
driften av parkeringshuset ska hanteras av extern part. Så snart som förhandlingarna 
med intressenterna för parkeringsplatser och villkor för avgiftshanteringen av p-
huset är klara, är det möjligt att säkrare redovisa den totala driftkostnaden för par-
keringshuset.  

Avsikten är att så snart som möjligt återkomma med begäran om medelsanvisning 
för investering och drift avseende parkeringshuset. I det sammanhanget kommer 
hänsyn tas till de intäkter kommunen kommer att erhålla för tecknade parkeringsav-
tal. 
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§ 15 Löneöversyn 2012, Vårdförbundet och LSR 

 KS 2012/594 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer personalkontorets förslag till fördelning 
av löneutrymme för Vårdförbundet och LSR för 2012. 

Beskrivning av ärendet 

Centrala avtal HÖK finns för Vårdförbundet och LSR. Avtalsperioden sträcker sig 
mellan 2011-04-01—2013-03-31. Avtalet har ingen angiven nivå för garanterat ut-
fall, s.k sifferlöst avtal. 

Berörda förvaltningar (socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen) har 
gemensamt diskuterat fördelning av löneutrymme samt behov av strukturella löne-
politiska åtgärder. 

Utifrån avtalets intentioner och behov av strukturella åtgärder för att uppnå önskad 
lönestruktur föreslår personalkontoret att förvaltningarna tilldelas ett löneutrymme 
med 3,0 % på tillsvidareanställdas lönesumma. 
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