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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 1 Information 
  

Personalkontoret informerade om löneöversynen 2011, lönekartläggning och tid-
plan. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 2 Riktlinjer för lokalförsörjning och internhyra 

 KS 2011/50 

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige fastställer föreslagna riktlinjer för lokalförsörjning och in-
ternhyra att gälla från och med 1 mars 2011. 

2. Kommunfullmäktige fastställer att lokalbanken budgeteras inom kommunsty-
relsen från och med 2012 och att en justering görs av nämndernas driftbudget-
ramar i samband med budgetarbetet för 2012-2014. 

3. Kommunfullmäktige upphäver beslutet 1993-05-17, § 87, och därefter fattade 
beslut om revideringar av nuvarande regler för internhyra. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska förvaltningen att till planeringsberedningen 
ta fram ett underlag och förslag till justering av nämndernas ramar med anledning 
av lokalbanken. 

Beskrivning av ärendet 

I den strategiska planen har kommunstyrelsen i uppdrag att se över internhyres-
systemet i syfte att tydliggöra spelreglerna samt se till att systemet har en kommu-
nal helhetssyn. 

De nya riktlinjerna bygger på det gamla internhyressystemet men med ny struktur. 
Riktlinjerna har dessutom kompletterats med riktlinjer för lokalförsörjning. Större 
förändring mot nuvarande system är att lokalbanken föreslås budgeteras inom tek-
niska förvaltningen, istället för som nu ingå i internhyran. Sedan ges förvaltningar-
na/hyresgästerna också större möjlighet att frånträda del av lokal, men med omför-
delning av budget om lokaldelen inte är uthyrningsbar. Schablonberäknade kostna-
der i internhyran anges i kronor. Vidare ska en avstämning och omfördelning göras 
vart 5:e år av internhyran per objekt.  

Vad som gäller vid investeringar i befintliga lokaler förtydligas genom att finansie-
ring endast kan ske via internhyran, antingen genom att utrymme finns i nuvarande 
internhyra eller genom en justering av hyran. Ombyggnationer ska alltså inte längre 
kunna göras via driftbudgeten. 

Riktlinjerna föreslås gälla från och med 1 mars 2011 med undantag för den del som 
gäller lokalbankens budgetering, som föreslås gälla från och med 1 januari 2012. 
Omfördelningen av ramar mellan nämnderna och kommunstyrelsens tekniska för-
valtning görs i samband med budgetarbetet för 2012-2014. Tekniska förvaltningen 
får därför i uppdrag att till planeringsberedningen ta fram ett underlag och förslag 
till omfördelning av ramar. 
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§ 3 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse och invester-
ingsredovisning för 2010 

 KS 2011/66 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen fastställer kommunledningsförvaltningens verksamhetsberät-
telse och investeringsredovisning för 2010 

2. Kommunstyrelsen fastställer räddnings- och beredskapsförvaltningens verk-
samhetsberättelse och investeringsredovisning för 2010. 

3. Räddnings- och beredskapsförvaltningens begäran om att underskottet inte ska 
tas med som negativ tilläggsbudget överlämnas till budgetberedningen. 

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

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat verksamhetsberättelse samt invester-
ingsredovisning för 2010. Verksamhetsberättelsen innehåller måluppfyllelse, en re-
dogörelse över året som gått, ekonomisk analys samt en framtidsbedömning. Av 
investeringsredovisningen framgår 2010 års investeringar samt vilka investeringar 
som slutredovisas.  

Räddningstjänsten redovisar ett underskott på 166 tkr jämfört med budget. Under-
skottet beror till stor del av att den stora besparingen inför 2010 inte gav resultat 
förrän 2010-05-01 samt ökade personalkostnader för säkerhetssamordnaren på 130 
tkr. Räddnings- och beredskapsförvaltningen föreslår att underskottet regleras i 
bokslutet och inte behöver tas med som negativ tilläggsbudget 2010. 
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§ 4 Serveringstillstånd; Hotell Nivå i Boden AB 
 KS 2003/760 

Arbetsutskottets förslag 

Hotell Nivå i Boden AB med organisationsnummer 556 632- 9552 beviljas stadig-
varande tillstånd att till allmänheten servera starköl, vin och sprit dagligen mellan 
kl. 11.00-01.00. 

Beskrivning av ärendet 

Hotell Nivå i Boden AB med organisationsnummer 556 632- 9552 har ett tillfälligt 
serveringstillstånd och ansöker nu om stadigvarande tillstånd att till allmänheten 
(hotellgäster) servera alkoholdrycker mellan kl. 11.00-01.00. 

Jonas Lundström, Boden är ensam ägare och styrelseledamot i Hotell Nivå AB. 
Suppleant är Barbro Lundström. Firman tecknas av styrelsen. Jonas Lundström har 
flera års erfarenhet från restaurangbranschen och har utbildning i Ansvarsfull Alko-
holservering Han driver även Western Farm i Boden. 

Polismyndigheten i Boden och Räddningstjänsten har inget att erinra mot ansökan 
och Miljö- och byggnämnden har lämnat godkännande av livsmedelsanläggningen. 

Kansliets utredning visar att sökande är lämplig att utöva verksamheten. Ser-
veringsstället uppfyller de krav som ställs i alkohollagen. Hörda remissinstanser har 
tillstyrkt ansökan. Förutsättningarna i alkohollagen är uppfyllda. 

Kansliets föreslår att kommunstyrelsen bifaller ansökan. 
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§ 5 Revidering av riktlinjerna för uppföljning inom  
kommunstyrelsen 

 KS 2011/54 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen fastställer förslag till riktlinjer för uppföljning inom kom-
munstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsen upphäver samtidigt riktlinjerna beslutade 2006-10-30, § 168. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen och 
räddnings- och beredskapsförvaltningen tagit fram ett förslag till reviderade riktlin-
jer för uppföljning inom kommunstyrelsen. Riktlinjerna är en anpassning till den 
nya uppföljningsmodellen som började tillämpas 2010.  
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§ 6 Yttrande över Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt 

Miljöbalken för Kusträsk skjutfält 
 KS 2010/332 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har 2011-01-31 upprättat ett förslag till yttrande till 
Länsstyrelsen över Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken för 
Kusträsk skjutfält. 

Försvarsmakten yrkar tillstånd enligt följande:  

 Bibehålla och nyttja befintliga skjutområden/skjutplatser, utbildningsanord-
ningar såsom handgranatbanor, sprängplatser, vägbanks- och vägtrumsspräng-
ningsplatser, minröjningsbana samt övrig verksamhet, inom en årlig totalram av 
245 skjutdagar, 2 400 000 skott finkalibrig ammunition och cirka 30 000 grov-
kalibrig ammunition  amt handgranater, sprängladdningar och minor. 

 Bibehålla övningar med ammunition från flygfarkoster 50 dygn per år varav 
max 35 dygn på låg höjd. 

 Bibehålla försöksverksamhet på nya vapensystem. 

 Efter avtal med markägare nyttja eventuell utökning av övningsområdet som 
risk- eller skjutområde inom den ovan redovisade totalramen. 

 Att anlägga och nyttja ny sprängplats, Kusträsk Ö, inom ovan angiven totalram 
för verksamheten. 
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§ 7 Överenskommelse om Omställningsavtal – KOM KL m.m 
 KS 2011/19 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott antar Lokalt kollektivavtal KOM-KL som 
lokalt kollektivavtal, med den utformning och det innehåll som framgår av den 
Överenskommelse om Omställningsavtal- KOM-KL som de centrala parterna 
träffat 2010-12-07 

2. Protokollsutdrag lämnas till de berörda arbetstagarorganisationer som begär det. 

Beskrivning av ärendet 

Ett helt nytt avtal, omställningsavtal KOM-KL har upprättats. Det tidigare kollek-
tivavtalet om avgångsförmåner AGL-KL upphör att gälla. Avsikten med de eko-
nomiska förmånerna i avtalet är att ge en arbetstagare som sägs upp på grund av ar-
betsbrist ekonomisk trygghet i omställningen till ett nytt arbete. 

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta kom 2010-12-
07 överens om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är 
arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. 

Överenskommelserna gäller från den l januari 2012. 

Personalkontoret föreslår att Bodens kommun antar Lokalt kollektivavtal KOM-KL 
som lokalt kollektivavtal, med den utformning och det innehåll som framgår av den 
Överenskommelse om Omställningsavtal- KOM-KL som de centrala parterna träf-
fade 2010-12-07. 

 

För genomförande 
Personalkontoret  



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott  Sammanträdesdatum 
2011-02-07 

Sid 

9 (9) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 8 Tekniska förvaltningen, igångsättningstillstånd  
investeringar 

 KS 2011/57 

Beslut 

Igångsättningstillstånd beviljas för de aktuella investeringarna 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen begär igångsättningstillstånd för följande investeringar som 
planeras starta under våren/sommaren  

Projekt  Belopp (tkr) 

Planskildhet Travbaneledens förlängning  10 000 
Avser framtagande av detaljplan och bygghandlingar. 

Komplettering ombyggnad gatunät  2 500 
Ombyggnad av GC-bana genom Prästholmen samt ombyggnad av  
GC-bana Fagernäs. 

Körbanebeläggningar  2 700 
Nya toppbeläggningar. 

Centralskolan ombyggnad  16 000 
Ombyggnad till förenings- och förvaltningslokaler. 

Området kring gallerian  4 000 
Ombyggnad av Centrumtorget samt del av Drottninggatan och Färgaregatan 

Biogasanläggning  3 000 
Uppförande av mellanlager för matavfall och för mjölk samt  
mottagningsanläggning för matavfall. Ny rötkammare ska byggas. 

Brändkläppen åtgärder  2 500 
Etablering av ny deponicell. 

Nya serviser  2 000 
Anslutning av nya abonnenter. 

Ny- och ombyggnad VA utan specifikation  2 000  

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  
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