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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 54 Översyn av finanspolicyn 
 KS 2010/557 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till ny finanspolicy. 

2. Kommunfullmäktige upphäver beslutet 2000-03-27, § 59, att fastställa den tidi-
gare gällande finanspolicyn. 

Beskrivning av ärendet 

På uppdrag av kommunfullmäktige har ekonomikontoret gjort en översyn av fi-
nanspolicyn. Översynen är gjord i samråd med de kommunala bolagen, inklusive 
Stiftelsen BodenBo, eftersom policyn även föreslås gälla för dem. 

I policyn regleras ansvarsfördelningen mellan kommunen och de kommunala före-
tagen samt riskbegränsningar vid placeringar och upplåning. Policyn reglerar även 
vad som gäller vid utlåning, leasing och borgensåtaganden. 
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§ 55 Delårsrapport januari - juni 2010 
  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande till kommunstyrelsen.  

Beredningens förslag till beslut i kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporterna för ks-kommunlednings-
förvaltningens, ks-räddnings- och beredskapsförvaltningen samt ks-tekniska för-
valtningen.  

Beredningens förslag till beslut i kommunfullmäktige   

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten i sin helhet. 

Beskrivning av ärendet 

I delårsrapporten efter juni månad redovisas ett positivt resultat med 17,8 mkr vil-
ket är 3,7 mkr sämre än budgeten för första halvåret. Någon årsprognos görs inte 
vid denna uppföljning. Styrelser och nämnder visar ett överskott jämfört med bud-
get på 10,3 mkr. Finansen ger ett underskott på -14,0 mkr vilket beror på ökning av 
semesterlöneskulden med drygt 16 mkr. Ökningstakten för semesterlöneskulden är 
hög under årets första månader innan sommarsemestrarna börjar tas ut. Två nämn-
der, barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsnämnden har under-
skott jämfört med budget för perioden.  

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-juni var 5,4 %, vilket är betydligt läg-
re än för samma period 2009 då sjukfrånvaron var 6,7 %. Andelen långtidsfrånvaro 
uppgår till 36,4 %. Med långtidsfrånvaro menas sammanhängande frånvaro längre 
än 60 dagar. Under perioden har 52 % av de anställda varit helt friska.  

Befolkningsutvecklingen har varit positiv under perioden. Bodens befolkning har 
ökat med 34 personer. Ökningen beror främst på en inflyttning från utlandet. Där-
emot har Boden ett stort negativt flyttningsnetto mot övriga län. Den positiva be-
folkningsutvecklingen beror också på ett bättre födelsenetto, -17 mot -39 för mot-
svarande period 2009.  

Kommunen nettoinvesteringarna för perioden uppgå till 26,4 mkr vilket innebär ett 
överskott jämfört med budget på 35,5 mkr.  

Yrkanden  

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande. 
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§ 56 Revidering av säkerhetspolicy 
 KS 2010/560 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till revidering av säkerhetspolicyn. 

Beskrivning av ärendet 

Säkerhetspolicyn reglerar ansvar, omfattning, inriktning, tillämpning och  
uppföljning. Till detta kommer riktlinjer att tas fram som beskriver hur arbetet ska 
organiseras. En helt ny säkerhetsorganisation håller på att inrättas och kommer pre-
senteras i riktlinjer för säkerhetsarbetet inför kommunstyrelsen innan årets utgång. 

Räddnings- och beredskapsförvaltningen har inkommit med förslag till revidering 
säkerhetspolicy i kommunen. Huvuddragen i revideringen är att kommunen ska 
tydliggöra vilka som berörs av kommunens säkerhetsarbete hur detta ska tillämpas. 
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§ 57 Yttrande över bygdemedelsansökan från Luleå Tekniska 
Universitet, Älvreglering 

 KS 2010/428 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår att länsstyrelsen avslår ansökan. 

Beskrivning av ärendet 

Luleå Tekniska Universitet har ansökt om bygdemedel hos länsstyrelsen med totalt 
2 180 000 kr för ett projekt som ska studera vilka effekter älvreglering har på 
grundvattenkvalitet och grundvattennivåer. Av Bodens bygdemedel söks 414000 
kr, resterande söks från Gällivare, Jokkmokk och Luleå kommuner. 

Då projektet inte bedöms främja näringslivs- eller landsbygdsutveckling föreslår 
Näringslivsförvaltningen 2010-09-16 att ansökan avslås.  
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§ 58 Begäran om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken inom 
Kusöns vattenskyddsområde 

 KS 2010/537 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen begär av Länsstyrelsen att tillsynsansvaret för vattenskyddsom-
rådet på Kusön med tillhörande skyddsföreskrifter överlåts till miljö- och bygg-
nämnden i Boden. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden föreslår 2010-09-14, § 63, att kommunstyrelsen begär att 
tillsynsansvaret för vattenskyddsområdet på Kusön med tillhörande skyddsföre-
skrifter överlåts från Länsstyrelsen i Norrbottens län till miljö- och byggnämnden, 
som är den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljö balken 

Vattentäkten på Kusön har sedan den tagits i drift 1999 saknat fastställt vatten-
skyddsområde med skyddsföreskrifter. Bodens kommun har tagit fram ett förslag 
till vattenskyddsområde och föreskrifter som lämnats över till länsstyrelsen för fast-
ställande. Beslut från länsstyrelsen i frågan väntas under 2010. 

Länsstyrelsen har väckt frågan ifall nämnden vill ta över miljötillsynen av vatten-
skyddsområdet med tillhörande föreskrifter av länsstyrelsen. 

Fördelarna för kommunen med att överta tillsynen över vattenskyddsområdet med 
föreskrifterna är att tillsynen kan effektiviseras eftersom nämnden redan har tillsy-
nen över exempelvis markanvändningen, enskilda avlopp, oljecisterner, lagring och 
spridning av gödsel samt hantering av bekämpningsmedel inom lantbruket. Kom-
munen har också fördel av den lokalkännedom som finns i området. 

Tillsynsarbetet inom vattenskyddsområden ska finansieras genom avgifter för till-
syn och prövning enligt miljöbalken som debiteras verksamhetsutövaren eller fas-
tighetsägaren. En del av detta arbete görs redan idag inom ramen för kommunens 
ordinarie miljötillsyn. Den samordning som kan göras om kommunen även tar hand 
om tillsynen av skyddsföreskrifterna för Kusöns vattenskyddsområde medför att 
avgifterna för boende och verksamheter sannolikt blir lägre än om länsstyrelsen be-
håller tillsynen. 

Av 10 § förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken framgår att länssty-
relsen får överlåta till en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen inom 
de tillsynsområden som betecknas med Ö i bilagan till förordningen om kommun-
fullmäktige gjort en framställning om detta I bilagan till förordningen (1998:900) 
om tillsyn enligt miljöbalken betecknas vattenskyddsområden som beslutas av läns-
styrelsen med Ö. 
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