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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 1 Informationer 

  

Följande informationer lämnades: 

 Jalle Svanberg, Swedish Lapland, informerade om Projekt Destination 4-kanten  

 Tomas Mariedahl, ABF, informerade om Projekt Mötesplats Prästholmen 

 Leif Engström, tillväxtförvaltningen, informerade om Servicepunkter Harads 
och Gunnarsbyn 

 Thomas Reinholdt, personalchef, lämnade en chefsrapport samt gick igenom 
förslaget till övergripande jämställdhetsplan. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 2 Tillgänglighetspolicy 2013-2017 

 KS 2012/503 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige fastställer Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun 2013-
2017. 

Beskrivning av ärendet 

Handikapprådet föreslår 2012-12-06, § 25 att kommunfullmäktige fastställer för-
slaget till ny policy Ett samhälle för alla - Tillgänglighetspolicy för Bodens kom-
mun 2013- 2017. Remissinstanserna har varit handikapporganisationerna i Boden 
samt kommunens styrelser och nämnder och kommunala pensionärsrådet. 

Bodens kommunfullmäktige antog 2008-10-20, § 133 policyn "Ett samhälle för alla 
- Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun 2008-2012". Syftet med policyn är att 
skapa en enhetlig syn på tillgänglighet och tydliggöra det ansvar som vilar på samt-
liga kommunala verksamheter. Tillgänglighetspolicyn gäller för perioden 2008-
2012 och därför har en arbetsgrupp bildats med uppdraget att göra en utvärdering 
av nuvarande policy samt att lägga fram ett förslag till reviderad policy inför en ny 
period. Arbetsgruppen har rapporterat till handikapprådets arbetsutskott. 

Utvärderingens syfte var att förbättra den gällande tillgänglighetspolicyn och de 
grundläggande frågorna som skulle besvaras var om kommunens styrelser och 
nämnder tagit ansvar för policyn och genomfört de åtgärder fullmäktige fastlagt i 
policyn samt om samverkan skett med intresseorganisationerna. 
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§ 3 Förändrat avgiftssystem inom hemtjänsten 

 KS 2011/160 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avgift för serviceinsatser ska baseras på utförd 
tid, avgiften fastställs till 126 kr per timme. 

2. Uppräkning av avgiften årligen sker i enlighet med fastställda uppräkningsfak-
torer angivna i kommunens gemensamma planeringsförutsättningar. 

3. Avgiften gäller från och med 2013-03-01. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden föreslår 2012-12-19, § 300 en förändring av avgiftssystemet inom 
hemtjänst för att det finns behov av att revidera nuvarande avgiftssystem och nivå 
för avgifter. 

Avgiften for serviceinsatser ska vara lika som för personlig omsorg, ingen skillnad i 
timkostnad. Avgiften för personlig omsorg uppgår 2012 till 125 kr per utförd tim-
me. Uppräkning av avgifter sker årligen i enlighet med fastställda uppräkningsfak-
torer vilket innebär ett timpris om 126 kr nästa år. 

Serviceinsatser som ska ha timpriset 126 kr per timme är hjälp med städning, tvätt, 
sopsortering, ledsagning och inköp. Serviceinsatser som inte omfattas av förslag till 
ändrad avgift är trygghetslarm och leverans av matportioner, särskild fast avgift 
finns förr dessa insatser. 

Högkostnadsskyddet för vård och omsorg, maxtaxan, är 1 780 kr/månad år 2013. 
Den som har hemtjänst kan få betala 0-1 780 kr per månad. Vad den enskilde kun-
den ska betala, avgiftstaket, beräknas utifrån var och ens ekonomiska förhållanden. 

Maxtaxan innebär dock att ingen kan betala för mer än maximalt 14 timmar hem-
tjänst vid en timkostnad om 126 kr. Vid övergång av hemsjukvård till kommunen 
så kommer även avgifter för hembesök att ingå i maxtaxan. 
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§ 4 Avgifter för socialförvaltningens samlingslokaler 

 KS 2012/646 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige fastställer avgifter för socialförvaltningens samlingslokaler 
enligt förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden föreslår 2012-12-19, § 299 att kommunfullmäktige fastställer före-
slagna avgifter för socialförvaltningens samlingslokaler. 

Socialförvaltningen övertar från 1 januari 2013 administrationen av Björkens sam-
lingslokal från tillväxtförvaltningen. Sedan tidigare administrerar socialförvaltning-
en lokalbokningen av samlingslokalen på Åcenter. Avgifterna för lokalerna skiljer 
sig åt, avgiften för Åcenters samlingslokal fastställdes senast av kommunfullmäkti-
ge 1998-11-02 § 153. 

Socialnämndens förslag innebär att hyresavgiften på Björken, 100 kronor per möte, 
tas bort för pensionärs- och handikapporganisationerna. Enda förändringen utöver 
det är att avgiften för Åcenters samlingssal höjs för externa förhyrare från 545 kro-
nor till 600 kronor per tillfälle. 

Socialnämnden föreslår även en avgift för externa förhyrare på Erikslundens sam-
lingslokal med 600 kr.  
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§ 5  Avgift för kost inom socialpsykiatrin 

 KS 2012/610 

Beslut 

Ärendet lämnas utan yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden föreslår 2012-11-22, § 275 att kommunfullmäktige fastställer avgif-
ten för kost vid deltagande i matlag inom socialpsykiatrin till 1 600 kr per månad. 
Månadsavgiften reduceras med 50 kr per dag vid planerad frånvaro. Uppräkning av 
avgiften årligen sker i enlighet med fastställda uppräkningsfaktorer angivna i kom-
munens gemensamma planeringsförutsättningar 

I gruppbostäderna inom socialpsykiatrin bor människor med dokumenterad och 
långvarig psykisk ohälsa. Syftet med matlagen och de gemensamma måltiderna är 
av rehabiliterande art och för att möjliggöra en känsla av sammanhang och tillhö-
righet för brukarna. Det kan också vara ett led till att träna upp funktioner rör att i 
framtiden klara av ett ordinärt boende med eller utan stöd. Föreslagen avgift inklu-
derar samtliga måltider som tillagas i matlaget och som serveras inom verksamhe-
ten. Deltagarna i matlaget kan i varierande omfattning delta i allt från planering och 
inköp och till matlagning. Avgifterna ska täcka samtliga kostnader rör inköp av rå-
varor till matlaget vid respektive enhet. 

Beredningens förslag 

1. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för kost vid deltagande i matlag inom 
socialpsykiatrin till 1 600 kr per månad. Månadsavgiften reduceras med 50 kr 
per dag vid planerad frånvaro. 

2. Uppräkning av avgiften årligen sker i enlighet med fastställda uppräkningsfak-
torer angivna i kommunens gemensamma planeringsförutsättningar. 

3. Avgiften gäller från och med 2013-03-01. 

Yrkanden 

Inge Andersson (S) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande. 
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§ 6 Servicepunkter i Harads och Gunnarsbyn 

 KS 2013/30 

Arbetsutskottets förslag 

1. Bodens kommun utvecklar servicepunkter i Harads och Gunnarsbyn i enlighet 
med verksamhetsbeskrivningen, projekt ”Lokala servicelösningar” - Nytt ar-
betssätt och effektivisering.  

2. Kommunfullmäktige anvisar 642 000 kr för 2013, ur kommunfullmäktiges kon-
to för oförutsedda utgifter till Tillväxtförvaltningen. 

3. Finansiering för 2014 inarbetas i den strategiska planen.  

4. Ett ramavtal mellan kommunen och lokal entreprenör för servicepunkterna ska 
upprättas. I avtalet ska det framgå vilka tjänster som ska ingå inom ramen för 
den kommunala finansieringen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen föreslår 2013-01-17 att Bodens kommun utvecklar  
servicepunkterna i Harads och Gunnarsbyn. Arbetet med servicepunkter startade 
2011-01-10 med ett projekt om att hitta tre servicepunkterna i Bodens kommun. För 
detta arbete anställdes en projektledare på 50 % under sex månader.  

Efter genomförda förstudier, besök och intervjuer utmärkte sig Gunnarsbyn, Harads 
och Unbyn som tilltänkta servicepunkter. Efter att slutrapporten var klar, gavs upp-
drag att söka pengar till de tilltänkta servicepunkterna samt göra en projektansökan. 
Detta gjordes under projekttiden. Projektmedel beviljades med 900 000 kr av Läns-
styrelsen/Jordbruksverket och 900 000 kr av Tillväxtverket. Bodens kommun gick 
in med 929 000 kr under två år. Nästa fas i projektet inleddes 2011-09-01. 

I projektet anställdes projektledare i Gunnarsbyn och Harads, som blev två av ser-
vicepunkterna. Projektet har också vunnit priset som Sveriges bästa landsbygdspro-
jekt vid Ullbaggegalan 2012-11-26 med ett stipendium på 10 000 kr.  

Under 2013 ska medfinansiärer knytas till projektet. Dessa är främst Norrbottens 
Läns landsting, Arbetsförmedlingen och Luleå kommun. Men även andra kan bli 
aktuella. 

För Bodens kommun blir kostnaden 642 000 kr för 2013 som föreslås tas ur kom-
munfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter. Finansieringen för 2014 arbetas in i 
den strategiska planen.  

Yrkanden 

Inge Andersson föreslår att ett ramavtal mellan kommunen och lokal entreprenör 
för servicepunkterna upprättas. I avtalet ska det framgå vilka tjänster som ska ingå 
inom ramen för den kommunala finansieringen. 
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§ 7 Bodens kommun deltar i projekt Destination 4-kanten 

 KS 2013/31 

Arbetsutskottets förslag 

1. Bodens kommun deltar i projekt Destination 4-kanten. 

2. Kommunfullmäktige anvisar 362 000 kr för 2013, ur kommunfullmäktiges kon-
to för oförutsedda utgifter till kommunledningsförvaltningen. 

3. Finansiering för 2014 inarbetas i den strategiska planen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen föreslår 2013-01-17 att Bodens kommun går med i 
projektet Destination 4-kanten. 

I 4-kantssamarbetet bedrivs en rad samverkansprojekt inom en mångfald av områ-
den. Under hösten 2011 initierades en ny utredning. Det handlade om att utveckla 
4-kantssamverkan avseende Destinationsarbetet i 4-kanten. Målet med uppdraget är 
att öka 4-kantens attraktionskraft hos besökare från andra delar av landet och värl-
den. I uppdraget har ingått att utreda hur samverkan ska kunna göra området starka-
re, framförallt inom det område som benämns ”Leisure”, dvs fritidsturismen. 

Arbetsgruppen har utgjorts av representanter från respektive kommuns destina-
tions/turismverksamhet. Arbetsgruppens förslag innebär att utvecklingsarbetet av 
Destination 4-kanten ska organiseras under Swedish Lapland, bedrivas i projekt-
form med målsättningen att attrahera flygoperatörer att flyga på Luleå Airport. För 
att kunna uppnå detta krävs en heltidstjänst som dels arbetar med 4-kantens upple-
velseföretag/are, dels bearbeta flygoperatörer. Projektet ska utvärderas årligen, för 
att se om den planerade effekten uppnås. 

Finansieringen av projektorganisationen för 2013 fördelas i förhållande till invånar-
antalet per 1 november 2012. För Bodens kommun blir kostnaden 362 000 kr för 
2013, som föreslås tas ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter. Fi-
nansieringen för 2014 arbetas in i den strategiska planen. 

Projekttiden är primärt 1 år, med möjlighet till förlängning beroende på utfall i pro-
jektet och eventuella förändringar i det uppdrag som Swedish Lapland har. 
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§ 8 Bodens kommun deltar i projekt Mötesplats Prästholmen 

 KS 2013/32 

Arbetsutskottets förslag 

1. Bodens kommun deltar i projektet Mötesplats Prästholmen. 

2. Kommunfullmäktige anvisar 281 370 kr för 2013, ur kommunfullmäktiges kon-
to för oförutsedda utgifter till utbildningsförvaltningen. 

3. Finansiering för 2014 inarbetas i den strategiska planen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen föreslår 2013-01-17 att Bodens kommun går med i 
projektet Mötesplats Prästholmen.  

Under 2012 har Bodens kommun, ABF, Bodenbo, Migrationsverket och Unga Ör-
nar i diskuterat förhållandena på Prästholmen. Syftet har varit att finna former för 
samverkan och därigenom skapa förutsättningar för att bygga upp mötesplats. Ar-
betet har resulterat i en projektplan.  

Syftet med projektet är att minska spänningarna i området så att både asylsökande 
och övriga boende får en tryggare boendemiljö och en ökad trivsel samt att ge möj-
ligheter för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. 

För Bodens kommun blir kostnaden 281 370 kr för 2013 som föreslås tas ur kom-
munfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter. Finansiering för 2014 arbetas in i 
den strategiska planen. 
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§ 9 Motion om att Boden blir en Cittaslow kommun 

 KS 2010/456 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer från Olle Lindström (M), Rigmor Åström (M) och Roger Bohman 
(C). 

Beskrivning av ärendet 

Roger Bohman (C) föreslår i en motion 2010-08-02, 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 aktörer vidareutvecklar Boden som en hållbar kommun.  

Kommunledningsförvaltningen föreslog under hösten 2012 att motionen skulle avs-
lås. Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2012-10-29, § 129, för en för-
djupad beredning. 

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

Kommunledningsförvaltningen föreslår 2013-01-21 återigen att motionen avslås. 
Förvaltningen 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 begrän-
sade är man tvungen att prioritera. Resurserna kommer därför att läggas på arbetet 
med att bli en Fairtrade City.  

Enligt lagen om offentlig upphandling ska upphandlande myndigheter behandla le-
verantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphand-
lingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar ska vidare principerna om ömsesidigt 
erkännande och proportionalitet iakttas. Utöver upphandlingslagstiftningen sätter 
också kommunallagen upp vissa begränsningar. 

Proportionalitetsprincipen innebär att kraven på leverantören och kraven i kravspe-
cifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det 
som upphandlas. De krav som ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att 
uppnå syftet. Om det finns flera alternativ bör det alternativ väljas som är minst in-
gripande eller belastande för leverantörerna. 

Principen om transparens innebär en skyldighet för den upphandlande myndigheten 
att skapa öppenhet genom att lämna information om upphandlingen och hur den 
kommer att genomföras.  
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§ 9 Motion om att Boden blir en Cittaslow kommun, forts 

 KS 2010/456 

För att anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar för anbudsgivning måste för-
frågningsunderlaget vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som 
ska upphandlas.  

Av likabehandlingsprincipen och principen om icke-diskriminering följer att alla 
leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Alla måste exempelvis 
få samma information vid samma tillfälle. Det är också förbjudet att direkt eller in-
direkt diskriminera leverantörer, främst på grund av nationalitet. Den upphandlande 
enheten får till exempel inte ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess 
geografiska läge. 

Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offent-
lig upphandling om upphandlingens art motiverar detta. Med detta menas att man 
inte får ange ett förfrågningsunderlag där varan ska vara producerad av ett lokalt fö-
retag. Att man ska behandla alla lika menas att man ej ska diskriminera, ge lika för-
utsättningar, transparens och proportionerliga krav i en upphandling. Det är som re-
gel inte möjligt att kräva lokalproducerade varor i upphandlingar. Ett krav på att en 
produkt ska vara lokalproducerad strider mot en av de grundläggande principerna i 
den europeiska gemenskapen – den fria rörligheten av varor och tjänster.  

Krav på korta transportavstånd, att produkten ska vara ”lokalproducerad” eller 
”närodlad” är diskriminerande och därmed inte tillåtet vid offentlig upphandling. 
Det är inte heller säkert att transporten är den mest miljöpåverkande faktorn för den 
aktuella varan eller tjänsten och då leder ett avståndskrav till fel prioritering. Det är 
däremot fullt tillåtet att skriva kontrakt med lokala företag som lämnat anbud och i 
övrigt uppfyller samtliga krav i förfrågningsunderlaget och lämnar det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet eller det med lägst pris.  

Yrkanden 

Olle lindström (M) och Roger Bohman (C) föreslår att motionen bifalls. 
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§ 10 Motion om klassmorfar/klassmormor 

 KS 2011/538 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 

Carola Larsson (FP) föreslår i en motion, 2011-08-25, att kommunen snarast utre-
der möjligheterna att införa klassmorfar/klassmormor i Boden. Om förutsättningar-
na är gynnsamma tar kommunen kontakt med de samarbetspartners och myndighe-
ter som behövs för att om möjligt komma igång med projektet. 

Utbildningsnämnden föreslår 2012-12-20, 99 att motionen avslås. Möjligheten att 
införa klassmorfar/mormor i Boden finns inte. Ytterligare kontakter kommer inte 
att tas med samarbetspartners och myndigheter då förutsättningarna inte är gynn-
samma. 

Under höstterminen 2011 har samtal genomförts med företrädare för föreningen 
klassmorfar i Norrbotten, dialog har skett med näringslivsförvaltningen och inven-
tering gjorts i för- och grundskolans verksamhetsområden. 

Anställningar som avses sker via arbetsmarknadspolitiska åtgärder där föreningen 
klassmorfar inte är anställande part. Föreningen tillhandahåller utbildnings- och 
handledarinsatser. Oavsett om föreningen klassmorfar anlitas eller inte kan det fin-
nas möjlighet att via arbetsmarknadspolitiska åtgärder ta tillgång till lämplig ar-
betskraft till kommunens verksamheter. 

Det finns intresse hos utbildningsförvaltningens verksamheter av att kortsiktigt ta 
emot personer som via arbetsmarknadspolitiska åtgärder får kortare anställningar. 
Förutsättningar för att så kan ske är att personer med rätt kompetens finns tillgäng-
lig, att finansiering finns och att ansvarig f6rvaltning har möjlighet att organisera 
detta inom sitt ansvarsområde. 

Pensionärsrådet föreslår 2011-09-20, § 27, att motionen avslås. 
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§ 11 Ansökan om fortsatt driftbidrag till samhällsservicekontoret 

i Gunnarsbyn 
 KS 2012/291 

Beslut 

Ärendet lämnas utan yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Råne Älvdals ekonomiska förening (Råek) har till kommunstyrelsen lämnat in en 
ansökan om att permanenta samhällsservicekontoret i Gunnarsbyn under åren 2013-
2017. Sökt driftbidrag är 362 000 kr per år för grundbemanning med nuvarande fe-
riejobb och drift samt 450 000 kr per år för utökad feriejobb och drift.  

Råek har tidigare fått 335 000 kr i årligt stöd under åren 2010-2012. 

Tillväxtnämnden föreslår i sitt yttrande 2012-12-07, § 43, att kommunchefen gör en 
översyn av samtliga uppdrag som Råek har för kommunens räkning. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår 2013-01-23 att ansökan om fortsatt driftbi-
drag avslås då Bodens kommuns satsning på servicepunkten i Gunnarsbyn blir den 
nya servicen på orten. Avtalet som finns med Råek föreslås behållas fram till 2013-
03-31 och att bidrag betalas ut med 27 500 kr per månad för januari-mars.  

Beredningens förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår ansökan. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avtalet med Råek behålls fram till 2013-03-31 
och bidrag betalas ut med 27 500 kr per månad för januari-mars. 

Yrkanden 

Roger Bohman (C) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2013-01-28 

Sid 

14 (22) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 12 Detaljplan; Kv Mimer, tomt nr 13 Kungsgatan - Östra 

Strandvägen 
 KS 2012/81 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för kvarteret Mi-
mer, korsningen Kungsgatan – Östra Strandvägen. Planens syftar till att möjliggöra 
en påbyggnad av före detta post- och telebyggnaden samt även den vita byggnaden. 
Hela byggnaden byggs med två våningar. I detaljplanen föreslås att delar av strand-
skyddet i planområdet upphävs. 

 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2013-01-28 

Sid 

15 (22) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 13 Ändring av stöd till politiska partier 

 KS 2012/630 

Arbetsutskottets förslag 

1. Mandatstödet sänks från 98 % av föregående års prisbasbelopp för varje leda-
mot i kommunfullmäktige till 92 %. 

2. Studiestödet sänks från 19,5 % av föregående års prisbasbelopp för varje leda-
mot i kommunfullmäktige till 18,9 %. 

3. Nivån på hyresstödet ändras inte. Hyresstödet betalas endast ut till de partier 
som redovisar ett gällande hyresavtal för en partilokal.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige behandlade 2012-12-17, § 146, ett ärende om ändring av stö-
det till de politiska partierna. Ärendet återkallades av kommunfullmäktige. 

Partistödet består av tre delar, nämligen mandatstöd, studiestöd och hyresstöd. En-
ligt förslaget skulle mandatstödet och studiestödet sänkas till en lägre nivå, vilket 
skulle innebära att partistödet minskar med 142 tkr, motsvarande 4 % av det sam-
manlagda partistödet. Den totala budgeten för stöd till politiska partier 2013 upp-
går, efter den föreslagna revideringen, till 3 503 tkr. 

Kommunstyrelsens beredning föreslår att partistödet minskas enligt det förslag som 
tidigare lämnats. Förslaget kompletteras med en regel om hyresstödet endast ska 
betalas ut till de partier som redovisar ett gällande hyresavtal för en partilokal. 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2013-01-28 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 14 Yttrande över bygdemedelsansökan från Trångfors IF 

 KS 2012/321 

Beslut 

Ärendet lämnas utan yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Trångfors IF ansöker om 120 000 kr i bygdemedel för inköp av begagnad traktor att 
användas till snöröjning. Bygdemedel söks för hela kostnaden. 

Tillväxtförvaltningen föreslår 2012-12-13 att ansökan avslås. Bygdemedel skall i 
första hand användas för att främja näringslivs- och sysselsättningsutveckling. 
Bygdemedel kan utgå med högst 50 % av godkända kostnader i glesbygdsområde, i 
övriga kommunen kan bidrag utgå med högst 20 %. 

Inköp av traktor av idrottsförening för snöröjning bedöms inte som främjande för 
näringslivs- och sysselsättningsutvecklingen. 

Beredningens förslag 

Kommunstyrelsen avslår ansökan. 

Yrkanden 

Lena Nilsson (S) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande. 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2013-01-28 

Sid 

17 (22) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 15 Revidering 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 en revidering av teckningsrätten på grund av en omorga-
nisation inom socialförvaltningen och påverkar således vem som har rätt att teckna 
det för individ och familjeomsorgen specifika kontot i koncernstrukturen.  

 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2013-01-28 

Sid 

18 (22) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 16 Kommunledningsförvaltningen och räddnings- och bered-

skapsförvaltningens verksamhetsberättelse för 2012 
 KS 2013/ 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen fastställer kommunledningsförvaltningens verksamhetsberät-
telse och investeringsredovisning för 2012 

2. Kommunstyrelsen fastställer räddnings- och beredskapsförvaltningens verk-
samhetsberättelse för 2012 

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningens ekonomikontor 
att sammanställa verksamhetsberättelsen till årsredovisningen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat verksamhetsberättelse samt invester-
ingsredovisning för 2012. Verksamhetsberättelsen innehåller måluppfyllelse, en re-
dogörelse över året som gått, ekonomisk analys samt en framtidsbedömning. Av 
investeringsredovisningen framgår 2012 års investeringar samt vilka investeringar 
som slutredovisas.  

Räddnings- och beredskapsförvaltningen har upprättat verksamhetsberättelse för 
2012. Verksamhetsberättelsen innehåller måluppfyllelse, en redogörelse över året 
som gått, ekonomisk analys samt en framtidsbedömning. 

 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2013-01-28 

Sid 

19 (22) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 17 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning gäl-

lande att anta anbud och teckna avtal 
 KS 2010/508 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till kompletterande delegationer för upp-
handling.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen antog 2012-05-14, § 70, delegationsordningen för antagande av 
anbud och att teckna avtal.  

Den nu införda ordningen berör ersättare för förvaltningsspecifika upphandlingar 
upp till tröskelvärdet. För att anta anbud och teckna avtal behövs en ersättare om 
inte ordinarie delegat är tillgänglig.  

Upphandlingsenheten har lämnat i ett förslag till komplettering i delegationsord-
ningen för ”upphandling och anskaffningsbeslut”. 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2013-01-28 

Sid 

20 (22) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 18 Riktlinjer för hantering av e-post i Bodens kommun  

  KS 2013/28 

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott fastställer riktlinjer för hantering av e-post i Bo-
dens kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Kansli och informationskontorets har 2012-12-05 upprättat ett förslag till riktlinjer 
för hantering av e-post i Bodens kommun. 

E-posten är ett vanligt och viktigt kommunikationsmedel både internt och externt. I 
och med att e-post lyder under samma offentligrättsliga regler som vanlig post är 
det viktigt att tydliggöra vad som gäller för användandet av e-post i Bodens kom-
mun. Syftet med detta är att underlätta hanteringen av e-post på ett sätt som lever 
upp till riktlinjerna. 

 

För kännedom 
Samtliga förvaltningar 

 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2013-01-28 

Sid 

21 (22) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 19 Övergripande Jämställdhetsplan 2013-2015 

 KS 2013/29 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer Bodens kommuns övergripande jäm-
ställdhetsplan 2013-2015. 

Beskrivning av ärendet 

Personalkontoret har 2013-01-07 tagit fram ett förslag till Bodens kommuns över-
gripande jämställdhetsplan 2013-2015. Jämställdhetsplanen behandlar det perspek-
tiv som rör arbetsgivaren Bodens kommun i förhållande till sina anställda och är ut-
arbetad med utgångspunkt från de krav som Diskrimineringslagen (3:e kapitlet §§ 
4–9) ställer. 

Den övergripande jämställdhetsplanen är en del i arbetet för att främja lika rättighe-
ter och möjligheter i arbetslivet. Planen omfattar följande områden 

 Arbetsförhållanden 

 Arbetsliv – Föräldraskap 

 Trakasserier 

 Rekrytering 

 Lönefrågor 

 

För kännedom 
Samtliga förvaltningar 
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arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2013-01-28 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 20 Upphandling; Byggarbeten 2013 

 KS 2012/564 

Beslut 

1. Nedanstående entreprenörer med följande rangordning antas gällande ramavtal 
för Byggarbeten – 2013. 

Nr 1. Bygg & Maskinservice i Boden AB. Org.nr: 556734-7686 
Nr 2. Quadro Entreprenad AB. Org.nr: 556181-6678 
Nr 3. NCC Construction AB. Org.nr: 556613-4929 

2. Tekniske chefen ges i uppdrag att teckna nödvändiga avtal, omgående efter till-
delningstiden slut, om ej något överklagande skett i berörd instans.  

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har i samråd med  Tekniska förvaltning infordrat 
anbud på rubricerat uppdrag för nästkommande avtalsperiod 2013-04-01 - 2015-03-
31 med möjlighet till två års förlängning. Förenklad upphandlingsform har tilläm-
pats.  

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (upphandlingsenheten) 
Tekniska förvaltningen 
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