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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 124 Information 

  

Följande informationer lämnades: 

 Bengt Nilsson, räddningschef, lämnade en chefsrapport 

 Kristin Sevä, ekonomikontoret, informerade om upphandling av banktjänster 

 Agneta Bergbom, ekonomikontoret, informerade om riktlinjerna för god eko-
nomisk hushållning 

 Bengt Markström, ?, informerar om riktlinjerna för intern kontroll 

 Astrid Isaksson, alkoholhandläggare, informerade om revideringen av tillsyns-
planen enligt alkohollagen 

 Thomas Reinholdt, personalchef, lämnade en chefsrapport 
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§ 125 Upplåning 2014 

 KS 2013/520 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att 
omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande det lån om 20 miljoner kronor 
som förfaller till betalning under 2014.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att 
nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2014 med maximalt 
20 miljoner kronor 

Beskrivning av ärendet 

Under 2013 har kommunens likviditet utvecklats stabilt och möjlighet har också 
funnits att amortera ett lån på 40 miljoner kronor. Likviditeten kommer även att 
förbättras då AF A återbetalar försäkringspremier i slutet av 2013. Kommunen har 
dock inför 2014 fortsatta bekymmer med underskott i verksamheterna liksom stora 
investeringsbehov samtidigt som det budgeterade resultatet för 2014 minskades till 
1 % av skatter och stadsbidrag och förmågan att tåla oförutsedda händelser därige-
nom har minskat.  

Ekonomikontoret föreslår därför att det befintliga lånet på 20 miljoner kronor kan 
förlängas och att det även finns möjlighet att nyupplåna maximalt 20 miljoner kro-
nor. 
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§ 126 Överenskommelse om samarbete inom området psykisk 

ohälsa mellan kommuner och landsting i Norrbottens län 
 KS 2013/486 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar överenskommelsen om samarbete för personer med psy-
kisk funktionsnedsättning mellan kommuner och landsting i Norrbotten, samt att i 
samarbete med landstinget upprätta lokala handlingsplaner för detta arbete. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden föreslår 2013-10-22, § 218, att kommunfullmäktige antar överens-
kommelsen om samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning mellan 
kommuner och landsting i Norrbotten, samt att i samarbete med landstinget upprät-
ta lokala handlingsplaner för detta arbete. 

 Kommuner och landsting är skyldiga att ha överenskommelser om samarbete när 
det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt bestämmelser i häl-
so- och sjukvårdslagen (HSL) och i Socialtjänstlagen (SoL). Skyldigheten att ingå 
överenskommelser syftar till att alltifrån gemensamma mål identifiera områden där 
det är nödvändigt med ett gemensamt ansvar för vård och stöd till personer med 
psykiska funktionsnedsättningar. 

Överenskommelsen är ett ramverk för lokala överenskommelser mellan huvudmän-
ne. Utifrån lokala ambitioner och förutsättningar är det möjligt att göra tillägg till 
denna överenskommelse. 

Överenskommelsen gäller tills vidare och ska följas upp en gång per år i samråd 
med brukar- och närståendeorganisationer. Ansvarig för uppföljning är Länsstyr-
gruppen i Norrbottens län. 

Kommunförbundet rekommenderat medlemskommunerna att anta överenskommel-
sen. 
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§ 127 Reglemente för intern kontroll i Bodens kommun  

 KS 2012/547 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige fastställer förslag till reglemente för intern kontroll i Bodens 
kommun att gälla från och med 2014-01-01 med implementering under året. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
kommunövergripande reglemente för internkontroll KS § 55/2013. Arbetet med att 
ta fram ett reglemente för internkontroll har bedrivits och redovisats i utvecklings-
gruppen för ekonomi med representanter från förvaltningarna.  

En omvärldsbevakning har genomförts i vilken information samlats in om hur 
andra kommuner bedriver sin interna kontroll. En representant från Luleå kommun 
har informerat om hur de bedriver sitt internkontroll arbete.  

En slutsats som kan dras är att tidplanen ska ge verksamheten tid att utveckla de 
nya arbetssätt som krävs. Framförallt så tar det tid innan ett nytt arbetssätt uppnår 
full effekt. Förslaget innebär att det nya reglementet föreslås gälla fr.o.m 1 januari 
2014 men att resterande del av 2014 används för att implementera de nya arbetssät-
ten och uppföljningsmetoderna.  

Målsättningen är att på ett strukturerat sätt kunna fånga upp områden för kommu-
nens verksamhet, vilka behöver kontrolleras och följas upp utifrån ett risk och vä-
sentlighetsperspektiv. Förslaget bygger på att arbetet med internkontroll ingår som 
en naturlig del i årshjulet för ekonomiarbetet. Därför har en synkronisering med 
styrprocessen genomförts.  

Implementeringen innebär att ett förslag kommungemensamt kontrollområde arbe-
tas fram som en del av omvärldsbevakningen inför arbetet med den strategiska pla-
nen. Beslut om gemensamt kontrollområde tas därefter i samband med den strate-
giska planen i juni. 

Respektive styrelse/nämnd kan sedan i sin verksamhetsplan utöver det kommun-
gemensamma kontrollområdet komplettera med egna kontrollområden. Denna in-
ternkontrollplan är en bilaga till nämndens verksamhetsplan. I denna redovisas kon-
trollmoment, kontrollansvar, metod och tidsplan för rapportering och uppföljning 
för de olika kontrollområdena. Under 2015 sker därefter uppföljning och rapporte-
ring enligt respektive nämnds internkontrollplan.  
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§ 128 Riktlinjer om god ekonomisk hushållning samt inrättande 

av resultatutjämningsreserv 
 KS 2013/523 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige fastställer bilagda riktlinjer för god ekonomisk hushåll-
ning inklusive hantering av resultatutjämningsreserv. 

2. Kommunfullmäktige inrättar en resultatutjämningsreserv och reserverar  
48 922 tkr i resultatutjämningsreserven avseende upparbetade överskott för åren 
2010-2012.   

3. Kommunfullmäktige flyttar över de medel som öronmärktes till stabiliserings-
fonden under 2009, 31 725 tkr, till pensionsreserven som därefter uppgår till 
72 291 tkr. Därefter upphör stabiliseringsfonden.  

Beskrivning av ärendet 

Den 28 november 2012 beslutade riksdagen att komplettera befintlig lagstiftning 
om God ekonomisk hushållning. Syftet med lagändringarna i Kommunallagen och 
Lag om kommunal redovisning är att kommuner och landsting ska få bättre möjlig-
heter att utjämna intäkter över tid och därigenom få bättre förutsättningar att möta 
effekterna av konjunkturvariationer. Avsikten är att utjämna normala svängningar i 
konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna. 

De viktigaste nyheterna från och med 2013 är: 

 Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

 Kommuner och landsting får reservera och disponera medel till och från en re-
sultatutjämningsreserv. Om resultatutjämningsreserv ska användas ska riktlin-
jerna för god ekonomisk hushållning även omfatta hantering av en sådan reserv. 

 Ökad tydlighet att balanskravet avser balanskravsresultatet. 

 Obligatoriskt att upprätta en balanskravsutredning i förvaltningsberättelsen 

 Tidigare krav på att förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om 
målen för god ekonomisk hushållning kompletteras med att även den ekono-
miska ställningen ska utvärderas 

 Resultatutjämningsreserven ska synliggöras i den sidoordnade balanskravsut-
redningen och inte i resultaträkningen. I balansräkningen specificeras den som 
en delpost till det egna kapitalet. 
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§ 128 Riktlinjer om god ekonomisk hushållning samt inrättande 

av resultatutjämningsreserv, forts 
 KS 2013/523 

Ekonomikontoret har tagit fram förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushåll-
ning. Dessa innehåller förutom målen för god ekonomisk hushållning även regler 
för hantering av resultatutjämningsreserven. 

Förslag till mål för god ekonomisk hushållning utgår helt och hållet från de mål 
som finns under ekonomiperspektivet i Strategisk plan 2014-2016. 

Förslag till regelverk om resultatutjämningsreserv bygger på lagstiftning samt Sve-
riges kommuner och landstings skrift ”RUR i praktiken”. Regelverket innehåller 
syfte samt vad som gäller vid reservering och användning av reserven. Under 2013 
finns det möjlighet att reservera överskott upparbetade under 2010-2012 till resul-
tatutjämningsreserven. Vid beräkningen ska samma regler gälla som för 2013 och 
framåt. Det innebär att varje år ska betraktas var för sig.  

Ekonomikontoret föreslår att en resultatutjämningsreserv införs och att kommun-
fullmäktige reserverar 48 922 tkr i resultatutjämningsreserven avseende upparbeta-
de överskott för åren 2010-2012.  

Ekonomikontoret föreslår att de medel som öronmärktes till stabiliseringsfonden 
under 2009, 31 725 tkr, flyttas över till pensionsreserven som därefter uppgår till 
72 291 tkr. De medel som öronmärktes under 2010-2011föreslås utgå i och med att 
dessa blir en del av resultatutjämningsreserven. Stabiliseringsfonden föreslås där-
med utgå. 
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§ 129 Revidering av tillsynsplan enligt alkohollagen 

 KS 2012/115 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen fastställer reviderad tillsynsplan för folköl, särskilda boenden, 
serverings- och provsmakningstillstånd.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen ansvarar för att alkohollagen efterföljs. Kommunstyrelsen fast-
ställde tillsynsplanen 2012-03-26, § 36.  

Kansli och informationskontoret har nu gjort en översyn och revidering av tillsyns-
plan för att anpassa den efter lagstiftningen. Försäljningsställen av folköl samt ser-
vering på särskilda boenden har lagts till som objekt i planen. Kansli och informa-
tionskontoret föreslår att kommunstyrelsen fastställer revideringen.  
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§ 130 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 

För att kunna teckna kommunens deklarationer, plus- och bankgiron, avtal och öv-
riga handlingar inom ekonomikontoret krävs ett beslut från kommunstyrelsen om 
vem som är behörig att underteckna handlingar.  

Ekonomikontorets teckningsrätter är senast beslutade av kommunstyrelsen 2013-
09-30 § 122, men nu krävs en revidering på grund av personalomsättning inom 
ekonomikontoret. 
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§ 131 RIA Oasen med ansökan om extra bidrag 

 KS 2013/528 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsens beviljar RIA Oasen 37 500 kr i extra bidrag för 2013 och dessa 
pengar tas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

Beskrivning av ärendet 

RIA Oasen har kommit in med en ansökan om ytterligare bidrag för 2013. Enligt 
ansökan motsvarar det akuta behovet de samlade utgifterna för en månad det vill 
säga 95 000 kr. RIA söker bidrag från kommunen då Svenska Kyrkan, som är hu-
vudbidragsgivare, redan utökat sitt bistånd på annat sätt. 

Socialnämnden har 2012-12-19, § 306, beviljat RIA verksamhetsbidrag för 2013 
med 572 500 kr. RIA har tidigare fått 557 000 kr för 2012, 541 000 kr för 2011 
samt 593 000 kr för 2010. 

Förslaget är att RIA Oasen beviljas 37 500 kr i extra bidrag för 2013 och att dessa 
pengar tas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 
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§ 132 Serveringstillstånd; Utredning/erinran Hotell Nivå 

 KS 2003/760 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott meddelar enligt 9 kapitlet 17 § alkohollagen Ho-
tell Nivå AB, en erinran för servering av alkoholdrycker utan att erbjuda mat samt 
servering av alkoholdrycker utan serveringsansvarig på plats. 

Beskrivning av ärendet 

Vid tillsyn på Hotell Nivå har det framkommit att man serverat alkohol utan att er-
bjuda mat och utan att ha serveringsansvarig på plats. Yttrande har inhämtats från 
tillståndshavaren som säger att de erbjuder mat måndag-torsdag och övrig tid är de-
ras tillstånd som ett tillstånd för pausservering. 

Enligt 8 kapitlet 15§ alkohollagen får servering av alkoholdrycker endast ske om 
serveringsstället tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Enligt 8 kapit-
let 18§ alkohollagen ska tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig 
person ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under 
hela serveringstiden.  

Kansliet konstaterar att bolaget på ett betydande sätt åsidosatt alkohollagens be-
stämmelser. Bristerna har uppkommit vid flera tillfällen och trots att tillståndshava-
ren blivit uppmärksammad om bristerna har de inte föranlett någon åtgärd. 

Hotell Nivå har haft serveringstillstånd sedan 2011-02-21 och man har inte tidigare 
varit föremål för en utredning som nu är fallet. Ovannämnda förhållanden visar på 
att Hotell Nivå inte följt alkohollagen därmed finns grund för att en varning ska 
ges. Att servering skett utanför serveringsytan bedöms som ett missförstånd från 
tillståndshavarens sida och kan därför anses som ursäktligt. Servering utan ser-
veringsansvarig person på plats samt servering av alkoholdrycker utan att mat kan 
erbjudas ses som så allvarliga brister att det bör föranleda en åtgärd. Det faktum att 
Hotell Nivå inte tidigare har varit föremål för en utredning som nu är fallet bör 
dock vägas in i bedömningen. Kansliet framhåller även att bolaget inte i övrigt 
misskött sig vad gäller alkoholhanteringen, det har inte förekommit stök eller över-
servering på Hotell Nivå. Ingripandet bör därför stanna vid en erinran för servering 
av alkoholdrycker utan att erbjuda mat samt servering av alkoholdrycker utan ser-
veringsansvarig på plats. 

 

För kännedom 
Hotell Nivå 
Kommunledningsförvaltningen (kansli och informationskontoret) 
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§ 133 Löneöversyn 2014 

  

Sekretess under pågående förhandling! 
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§ 134 Överenskommelse om avgiftsbestämd kollektivavtalad 

pension (AKAP-KL) 
 KS 2013/353 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar överenskommelsen om AKAP-KL som 
lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår av Över-
enskommelse om Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension att gälla från och med 
2014-01-01. 

Beskrivning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat överenskommelse med OFR´s 
förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare 
jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd samt Akademikeralliansen och till Akademikerallian-
sen anslutna riksorganisationer om ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal, Avgiftsbe-
stämd KollektivAvtaladPension (AKAP-KL). 

Avtalet träder i kraft den 1 januari 2014 och gäller för arbetstagare som är födda 
1986 och senare. 

SKL styrelse rekommenderar kommunen att anta Lokalt kollektivavtal AKAP-KL 
som lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår av 
Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtaladPension - AKAP-KL som 
de centrala parterna träffat den 4 oktober 2013, och lämna protokollsutdrag över 
beslutet till de organisationer som begär det. 

 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen (personalkontoret) 
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§ 135 Upphandling; Banktjänster 2012-2 

 KS 2013/442 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott antar anbud gällande Banktjänster 2012-2, 
projekt nr 10193 med Swedbank AB för avtalsperioden 2014-04-01—2016-03-
31. 

2. Ekonomichefen får i uppdrag att teckna nödvändiga avtal, omgående efter till-
delningstidens slut, om ej något överklagande skett i berörd instans. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomikontoret och personalkontoret har i samråd med upphandlingsenehetn in-
fordrat anbud på Banktjänster 2012-2, projekt nr 10193 för nästkommande avtals-
period 2014-04-01—2016-03-31. Avtalet förlängs automatiskt i 12 månader i två 
omgångar, om ej någondera parten sagt upp avtalet sex (6) månader innan huvud-
förfallodagen. 

En förnyad konkurrensutsättning har genomförts utifrån SKL Kommentus inköps-
centrals ramavtal för banktjänster 2012-2, projekt nr 10193 och odelad avtalsform 
har tillämpats. Två anbud har kommit in. 

 

För genomförande 
Ekonomikontoret  

För kännedom 
Upphandlingsenheten 
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§ 136 Boden Turism/Swedish Lapland med ansökan om medfi-

nansiering för 2014 
 KS 2010/790 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker ”Swedish Lapland 2014 – från ord till 
handling” 750 000 kr i medfinansiering från EU-potten för 2014. 

Beskrivning av ärendet 

Boden Turism ansöker om medfinansiering för att kunna delta i projektet ”Swedish 
Lapland 2014 – från ord till handling”. Tidigare år har varje enskilt destinationsbo-
lag drivit sitt eget projekt. För att kunna arbeta strategiskt med affärskritiska fakto-
rer har Swedish Lapland Tourism och de lokala destinationsbolagen för 2014 valt 
att samverka i ett gemensamt projekt.  

Det långsiktiga syftet är att lägga grunden för ett strategiskt arbete kopplat till håll-
bar utveckling, innovation och tillväxt hos turistföretagen. Projektet ska genomföra 
aktiviteter inom de två verksamhetsområdena ”Destinationsutveckling” och ”Mark-
nadsföring och kommunikation”. Projektet ska även skapa en kunskapsorganisation 
baserad på specialisering kopplad till de två verksamhetsområdena.  

Finansiering: 
Boden kommun 750 000 kr 
Övriga kommuner 6 275 000 kr 
Norrbottens länsstyrelse 10 825 000 kr 
Norrbottens läns landsting 3 800 000 kr 
Projektets totala budget: 21 650 000 kr 

Tillväxtförvalningen föreslår 2013-11-20 att projektet ”Swedish Lapland 2014 – 
från ord till handling” medfinansieras med 750 000 kr från EU-potten. 

 

För genomförande 
Ekonomikontoret  

För kännedom 
Boden Turism 
Tillväxtnämnden 
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