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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 47 Informationer 

  

Beslut 

Följande informationer lämnades och godkändes. 

 Bengt Nilsson, räddningschef, lämnar en lägesrapport 

 Ingrid Andersson, upphandlingschef, informerade om upphandlingsärenden 
som ska behandlas. 

 Thomas Reinholdt, personalchef, informerar om löneöversyn 2012 samt lämnar 
en chefsrapport. 

 Astrid Isaksson, alkoholhandläggare, informerar om förslaget till nya riktlinjer 
för alkoholservering samt de nya avgifterna för serveringstillstånd, tillsyn m.m 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 48 Motion om allas rätt till ett värdigt liv 

 KS 2012/89 

Arbetsutskottets förslag 

Motionen är besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Catarina Ask (MP) föreslår i en motion att en konsekvensanalys görs innan föränd-
ringar eller försämringar genomförs i kommunen, i syfte att ta reda på vilka konse-
kvenser nedskärningar får för kommunmedborgarna. De förändringar Catarina Ask 
(MP) ger exempel på är inskränkningar i ledsagarservice, avveckling av gruppbo-
städer och avveckling av Lagunen.  

Socialnämnden säger i sitt yttrande 2012-04-12, § 100, att vid varje verksamhets-
förändring gör alltid socialnämnden en konsekvensanalys och handlingsplan enligt 
AML 2 a §. Vid verksamhetsförändringar förs också dialog med berörda brukaror-
ganisationer. Vid avvecklingen av gruppbostäder har även en individuell konse-
kvensanalys med handlingsplan upprättats för varje kund i samråd för företrädare. 

Socialnämnden betalar inte omkostnaderna för ledsagning enligt LSS.  

Behovsbilden och önskemålen för unga med funktionsnedsättning har förändrats. 
Färre har behov av omfattande vård, omsorg och tillsyn dygnet runt. Stöd- och ser-
viceboende med möjlighet att nå personal dygnet runt efterfrågas oftare. Unga per-
soner vill bo centralt med närhet till olika samhällsfunktioner och aktiviteter. Om-
struktureringen är ett led i att anpassa tillgången efter efterfrågan. 

Socialnämnden beslutade 2011-12-13 att avveckla Lagunen som ett led i att nå bud-
get i balans. 

Kansliet anser att motionen är besvarad då det av socialnämndens yttrande framgår 
att de redan gör konsekvensanalyser och handlingsplaner vid varje verksamhetsför-
ändring. 
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§ 49 Riktlinjer för alkoholservering 

 KS 2012/278 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige antar riktlinjerna för alkoholservering. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutade riktlinjer fastställda av KF 
1996-03-11, § 53. 

Beskrivning av ärendet 

Kansli och informationskontoret har upprättat förslag till nya riktlinjer för alkohol-
servering. 

Grunden för bedömning av serveringstillstånd är gällande lagrum och kommentarer 
enligt alkohollagen. Alkohollagstiftningen har tillkommit för att begränsa alkoho-
lens skadeverkningar. Den är i första hand en social skyddslagstiftning. Av detta 
följer att i de fall som alkoholpolitisk hänsyn ställs mot företagsekonomisk eller 
näringspolitisk hänsyn ska den alkoholpolitiska hänsynen ha företräde. 

Bodens kommun har sedan 1996 haft riktlinjer för serveringstillstånd som ett kom-
plement till bestämmelserna i alkohollagen. Kommunerna har möjlighet att inom 
alkohollagens ramar utforma riktlinjer för tillståndsgivningen. Förslaget till riktlin-
jer innehåller en sammanställning av vad som gäller enligt lag och andra författ-
ningar samt i övrigt i kommunen för serveringstillstånd. Riktlinjerna ska säkra en 
förutsebarhet och ska också utgöra en information till dem som har för avsikt att 
ansöka om serveringstillstånd. Genomtänkta och noggrant utformade riktlinjer ska-
par goda förutsättningar för att tillståndsgivningen kan ske rättssäkert, snabbt och 
effektivt.  

Kansli och informationskontorets förslag innehåller både rättsregler och riktlinjer, 
fullmäktige ska fastställa de delar som benämns riktlinjer.  
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§ 50 Förslag till nya avgifter samt justering av befintliga avgifter 

för ansökningar om serveringstillstånd, tillsyn enl alkohol-
lagen, provsmakning och kunskapsprov m.m. 

 KS 2012/279 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till nya avgifter samt justering av befintli-
ga avgifter. 

Beskrivning av ärendet 

Kansli och informationskontoret har tagit fram förslag till nya avgifter samt juster-
ing av befintliga avgifter för ansökningar om serveringstillstånd, tillsyn enl alkohol-
lagen, provsmakning och kunskapsprov m.m. 

Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan 
om serveringtillstånd enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommu-
nen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap alkohollagen, av den som har serve-
ringtillstånd. 

Den nya alkohollagen trädde i kraft den 1 januari 2011. Flertalet av bestämmelserna 
i nuvarande alkohollag har förts över till den nya lagen. Lagen har också komplette-
rats med ett antal nya bestämmelser såsom tillstånd och rättigheter, vilket i sin tur 
innebär att nya avgifter ska gälla för prövningar. Då övriga avgifter är antagna 1996 
och inte har följt med utvecklingen sedan dess bör även dessa ses över och ändras. 
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§ 51 HR-Vision; En del av Bodens kommuns varumärke som  

arbetsgivare 
 KS 2012/280 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen, under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver tidigare 
beslutade riktlinjer för Personalpolitiska intentioner och Personalstrategi, fastställer 
förslaget till HR-Vision; en del av Bodens kommuns varumärke som arbetsgivare. 

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutade riktlinjer för Personalpolitiska 
intentioner för Bodens kommun fastställda av KF 1989-03-13, § 73 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutade riktlinjer för Personalstrategi 
fastställda av KF 2002-12-16, § 131 

Beskrivning av ärendet 

Personalkontoret har tagit fram ett förslag till HR-vision. Visionen är en del av Bo-
dens kommuns arbetsgivarvarumärke. Den vänder sig till alla nuvarande och fram-
tida medarbetare och till alla som vill veta vad Bodens kommun står för som ar-
betsgivare och vill uppnå. 

I HR-visionen lyfts fem områden som är viktiga framgångsfaktorer för att vara en 
attraktiv arbetsgivare. Dessa områden är Medarbetarskap och ledarskap, Jämställd-
het och mångfald, Hälsa och arbetsmiljö, Kompetens, Lön och villkor. Inom varje 
område beskrivs vad Bodens kommun erbjuder medarbetarna och vilka förvänt-
ningar Bodens kommun har på sina medarbetare. 

Personalkontoret föreslår att förslaget till HR-vision fastställs samt att tidigare be-
slutade riktlinjer för Personalpolitiska intentioner och riktlinjer för Personalstrategi 
upphävs. 

Beslutet om riktlinjer bedöms kunna fattas av kommunstyrelsen 

Enligt 5 § i kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen ha hand om frågor 
som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och 
har därvid bland annat att svara för utveckling och samordning av kommunens per-
sonalarbete. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att beslutet om ny 
HR-vision kan fattas av styrelsen, mot bakgrund av det som står i reglementet.  

Tidigare riktlinjer har beslutats av kommunfullmäktige. Förslaget till kommunsty-
relsen är därför utformat som att styrelsen antar den nya versionen, under förutsätt-
ning att kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutade riktlinjer för Personalpoli-
tiska intentioner och Personalstrategi. 
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§ 52 Utökning av alkoholförbudsområde i lokala ordningsföre-

skrifterna under Kanondagarna 2012 
 KS 2011/363 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige fastställer tillägg 12 a § i de allmänna lokala ordningsföre-
skrifterna för Bodens kommun om utökat förbudsområde för förtäring av alkohol 
under tid då Kanondagarna genomförs 2012 enligt polismyndighetens förslag. Ut-
ökat förbudsområde framgår av karta. 

Beskrivning av ärendet 

Polismyndigheten i Norrbotten begär att alkoholförbudsområdet i Boden ska tillfäl-
ligt utökas med området kring Brännastrand och Kvarnängen som är populära 
strövområden för medborgare och barnfamiljer. Som skäl nämns det alkohol- och 
drogarbete som bedrivs. Ett utökat förbudsområde innebär att missbruket flyttas 
längre bort från området samt försvårar för ungdomar att komma i kontakt med 
missbruk av alkohol och droger när förbudet kan beivras.  

Tekniska förvaltningen har 2012-05-16 tagit fram ett förslag som innebär att för-
budsområdet utökas med Kvarnängen begränsat i nordlig riktning i höjd med Bro-
gatan och österut mot Bodträsket. I väster begränsas området av Hellgrensgatan. 
Vid Brännastrandsparken föreslås en förlängning i nordlig riktning till Rörviksga-
tan.  

Polismyndighetens begäran avser den tid då Kanondagarna genomförs 2012. För 
övrig tid anses befintligt förbudsområde vara tillräckligt. 
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§ 53 Ombyggnad korsning Kungsgatan – Kyrkgatan under 2012 

samt begäran om igångsättningstillstånd 
 KS 2012/270 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beviljar, under förutsättning att kommunfullmäkti-
ge ger Ks-tekniska förvaltningen i uppdrag att bygga om korsningen Kungsgatan – 
Kyrkgatan, igångsättningstillstånd för investeringen. 

Beskrivning av ärendet 

Under 2011 samt under våren 2012 har tekniska förvaltningen på uppdrag av kom-
munledningen utfört en översyn av korsningen Kungsgatan - Kyrkgatan samt tittat 
på en vision för busshållplatsen vid gamla Åhlens samt del av Kyrkgatan och 
Kungsgatan.  

I visionen är grundtanken att införa gågata eller gångfartsområde på dessa gator 
med undantag för behörig trafik. Kvarteret Cedern (gamla Åhlens) ägs och förvaltas 
idag av Wikstens Fastigheter AB. Dessa exploaterar nu området för handel och bo-
städer. Det nya affärskvarteret öppnas i maj 2013. 

Under hösten avser tekniska förvaltningen att utföra ombyggnation av korsningen 
Kungsgatan - Kyrkgatan samt del av Kyrkgatan. Ombyggnationen innebär att gåga-
tan integreras med del av Kyrkgatan framför det nya affärskvarteret samt att trafik-
signalerna i korsningen tas bort. Ombyggnationen är en första etapp av visionen för 
hur centrumkärnan skulle kunna utformas de kommande åren. 

Tekniska förvaltningens förslag till kommunfullmäktige  

Ks-tekniska förvaltningen får i uppdrag att genomföra ombyggnationen av kors-
ningen Kungsgatan – Kyrkgatan samt del av Kyrkgatan till en total kostnad av 9,8 
Mkr, varav 8,0 Mkr utfaller 2012. Ks-tekniska förvaltningens investeringsram före-
slås utökas med 8,0 Mkr för 2012. Kommunfullmäktige hänvisar medel för 2013 
till kommande arbete med Strategiska planen samt att kommunfullmäktige hänvisar 
474 tkr för ökade kapitalkostnader till Ks-tekniska förvaltningens driftbudget 2013 
samt ytterligare 107 tkr i plan för 2014-2015. 

Tekniska utskottet behandlade ärendet 2012-05-24, § 22, där det beslutades att 
ärendet lämnas utan yttrande till kommunstyrelsen. 
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§ 54 Kommunalisering av hemsjukvården 

 KS 2012/116 

Arbetsutskottets förslag  

1. Bodens kommun övertar ansvaret för hemsjukvården i Boden från Norrbottens 
läns landsting från och med 2013-01-01 enligt förslag 

2. Kommunen ansvarar för all hemsjukvård även för de externa utförarna av hem-
tjänst enligt lagen om valfrihet, enligt förslag 

3. Beslut om skattesats och budget hänskjuts till Strategisk plan 2013-2015. 

4. Kommunen hemställer, tillsammans med länets övriga kommuner och Norrbot-
tens läns landsting, till finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 § 
och 3 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning höjs med 
0,22 procentenheter för kommunerna och sänks med 0,22 procentenheter för 
landstinget. 

Beskrivning av ärendet 

Landstingsstyrelsen och Kommunförbundet Norrbottens styrelse har var för sig gett 
i uppdrag att utreda en överföring av hemsjukvården från landstinget till kommu-
nerna. Syftet med uppdraget är att få ett kommunalt huvudmannaskap för hemsjuk-
vården och en sammanhållen vård i hemmen. I uppdraget har ingått; reglering ge-
nom skatteväxling, kostnaderna vid överföringstillfället samt ingen framtida volym- 
och kostnadsutveckling. 

Förslaget till kommunaliseringen innebär att kommunerna tar över ansvaret för all 
hälso- och sjukvård i ordinärt boende för personer från 18 år och äldre, som utförs 
av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Tröskelprincipen ska gälla, 
det innebär att patienten i första hand ska ta sig till vårdcentral för vård. Kommunen 
ansvarar för den hälso- och sjukvård som ges i det egna hemmet till personer som 
på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte på egen hand 
eller med stöd av annan kan uppsöka vårdcentral. Erfarenheter från de län som ge-
nomfört kommunaliseringen är goda, då man inom kommunen ännu bättre än idag 
kan anpassa stöd och hjälpinsatser till individens olika behov. 

Ett samlat hemsjukvårdsansvar ökar säkerheten i informationsöverföring mellan 
den kommunala hälso- och sjukvården och hemtjänsten. 

Kommunförbundet Norrbotten behandlade 2012-04-26 slutrapporten om kommuna-
lisering av hemsjukvården och beslutade att rekommendera kommunernas fullmäk-
tige att anta förslaget till kommunalisering av hälso- och sjukvård i hemmen i en-
lighet med upprättat avtal och bilagd slutrapport. 

Överföringen planeras till 1 januari 2013 och den praktiska verksamhetsövergången 
till 1 februari 2013. 
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§ 55 Nya och ändrade reglementen till följd av bildandet av den 

nya tillväxtnämnden 
 KS 2012/282 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet lämnas utan yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-10, § 27, om en ny organisation för kultur- 
och fritidsnämnden och näringslivsstyrelsen. Omorganisationen innebär att en kul-
tur- och fritidsnämnden och näringslivsstyrelsen upphör och en ny nämnd bildas. 
Den nya nämnden övertar de flesta uppgifterna från kultur- och fritidsnämnden och 
näringslivsstyrelsen, förutom vissa uppgifter som flyttas till utbildningsnämnden 
respektive socialnämnden.  

Samtidigt bildades en nämnd med namnet tillfälliga utvecklingsnämnden. Den 
nämndens uppdrag är att anställa personal till den nya förvaltningen samt besluta i 
övriga frågor inför övertagandet av verksamhet från kultur- och fritidsnämnden och 
näringslivsstyrelsen. Den tillfälliga utvecklingsnämnden gäller under perioden från 
den 1 maj 2012 till den 30 juni 2012.  

Kommunfullmäktige uppdrog i beslutet 2012-04-10 till kommunstyrelsen att upp-
rätta förslag till reglemente för den nya nämnden som ska gälla från och med den 1 
juli 2012. Styrelsen skulle även lämna förslag till de justeringar av utbildnings-
nämnden och socialnämndens reglementen som blir följden av detta beslut. Förslag 
till nya reglementen finns i det här ärendet.  

Den tillfälliga utvecklingsnämnden föreslår i beslut 2012-05-23, § 4, att den nya 
nämnden och förvaltningen får namnet tillväxtnämnden och tillväxtförvaltningen. 

Det reglemente som gäller för socialnämnden är inte helt aktuellt när det gäller vil-
ka uppgifter som socialnämnden har. En närmare översyn bör göras av socialnämn-
dens uppgifter i reglementet. Socialförvaltningen håller på att införa ett kvalitets-
lednings-system, där man bland annat kommer att ta upp frågan om en revidering 
av reglementet. Kansliet gör bedömningen att det är lämpligt att avvakta den över-
synen innan fullmäktige gör ändringar i socialnämndens reglemente.  

När det gäller den aktuella flytten av verksamhet (hantering av lönebidragsfrågor, 
beredskapsarbeten och sysselsättningsprojekt) bedöms det för närvarande var till-
räckligt att kommunfullmäktige 2012-04-10, § 27, har beslutat att de frågorna förs 
över till socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet.  
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§ 55 Nya och ändrade reglementen till följd av bildandet av den 

nya tillväxtnämnden 
 KS 2012/282 

Tillväxtnämnden bör träda i kraft den 1 augusti 2012 för att eventuella beslut ska 
kunna fattas under semesterperioden 

Fullmäktige beslutade i april att den nya tillväxtnämnden ska träda i kraft den 1 juli 
2012. Nämnden beräknas ha sitt första sammanträde i augusti månad 2012. Nämn-
den bör på sitt första sammanträde anta en delegationsordning, bland annat med en 
delegation till ordföranden att fatta beslut i så brådskande ärendet att nämndens 
sammanträde inte kan avvaktas.  

Det kan hända att det behöver fattas beslut under sommaren inte kan vänta till den 
nya nämndens nya sammanträde. Det föreslås därför att tillväxtnämnden i stället 
träder i kraft den 1 augusti 2012. Om det uppstår frågor som måste beslutas under 
juli kan de fattas enligt de delegationsordningar som gäller för näringslivsstyrelsen, 
kultur- och fritidsnämnden och den tillfälliga utvecklingsnämnden. 

Beredningens förslag till beslut 

Den nya nämnden och förvaltningen får namnen tillväxtnämnden och tillväxtför-
valtningen.  Förslagen till nytt reglemente för tillväxtnämnden samt ändringar av 
reglementet av utbildningsnämnden fastställs. Tillväxtnämnden träder i kraft den 1 
augusti 2012, då även kultur- och fritidsnämnden och näringslivsstyrelsen upphör. 
Giltigheten för den tillfälliga tillväxtnämnden förlängs till den 31 juli 2012. Flytten 
av verksamhet till socialnämnden och utbildningsnämnden äger rum den 1 juli 
2012. Tillväxtnämndens reglemente träder i kraft den 1 augusti 2012. Ändringen av 
socialnämndens reglemente träder i kraft den 1 juli 2012. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande. 
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§ 56 Ändring av bestämmelser om ekonomiska förmåner till för-

troendevalda till följd av bildandet av den nya tillväxtnämn-
den 

 KS 2012/282 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet lämnas utan yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-10, § 27, om en ny organisation för kultur- 
och fritidsnämnden och näringslivsstyrelsen. Omorganisationen innebär att en kul-
tur- och fritidsnämnden och näringslivsstyrelsen upphör och en ny nämnd bildas. 
Den nya nämnden övertar de flesta uppgifterna från kultur- och fritidsnämnden och 
näringslivsstyrelsen, förutom vissa uppgifter som flyttas till utbildningsnämnden 
respektive socialnämnden. Den nya nämnden föreslås heta tillväxtnämnden. 

Omorganisationen föranleder att bestämmelserna om ekonomiska förmåner måste 
justeras när det gäller arvoden till ordförande och vice ordförande i de aktuella 
nämnderna. Enligt de nuvarande reglerna har ordföranden i näringslivsstyrelsen ett 
arvode på 50 % av inkomstbasbeloppet per månad. Vice ordförande har ett arvode 
på 30 %. I kultur- och fritidsnämnden är motsvarande arvoden 20 respektive 5 %. 

Beredningens förslag är att ordföranden i den nya tillväxtnämnden ska ta över nu-
vurande näringslivsstyrelsens ordförandes arvode på 50 % av inkomstbasbeloppet 
per månad. 1:e och 2:e vice ordförande i tillväxtnämnden föreslås månadsarvoden 
på 30 % av inkomstbasbeloppet. 

Förslaget innebär att tillväxtnämndens ordförande omfattas av 2 § i reglerna för för-
troendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. 1:e och 
2:e vice ordförande omfattas av reglerna övriga förtroendevalda med månadsarvode 
i 4 §. Den väsentliga skillnaden är att förtroendevalda på heltid eller betydande del 
av heltid inte har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och andra förmåner. 

Beredningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige upphäver arvodena till ordförande och vice ordförande i när-
ingslivsstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden och fastställer följande månads-
arvoden till den nya tillväxtnämnden: 
- Ordföranden: 50 % av inkomstbasbeloppet per månad. 
- 1:e vice ordförande: 30 % av inkomstbasbeloppet per månad. 
- 2:e vice ordförande: 30 % av inkomstbasbeloppet per månad. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande. 
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§ 57 Revidering av riktlinjer för styrning och uppföljning 

 KS 2010/137 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinjer för styrning och uppföljning 

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommun omsätter netto ca 1,4 mdkr per år och brutto närmare 1,9 mdkr per 
år. Mot bakgrund av de stora ekonomiska värden som flödar i kommunen och att 
det befintliga uppföljningssystemet inte fångat upp de stora förändringar som skett i 
ekonomin under det senaste året föreslår ks-ekonomikontoret att den ekonomiska 
uppföljningen ska förstärkas genom krav på månadsbokslut och samtidig årspro-
gnos. Det innebär att bokslut och årsprognos görs månadsvis på förvaltningarna för 
rapportering dels till egen nämnd men även till ekonomikontoret som sammanstäl-
ler en månadsrapport till kommunledning och kommunstyrelse. Syftet är att konti-
nuerligt följa ekonomin och därigenom få ett aktuellt beslutsunderlag för åtgärder 
och fortsatt planering men även att öka kvaliteten i de ekonomiska bedömningarna. 

Månadsrapporten ska innehålla periodiserat utfall samt en helårsprognos med en 
analys av läget liksom en investeringsprognos. För att uppnå aktualitet och snabb-
het i rapporteringen måste prognoserna lämnas in till ekonomikontoret innan de är 
nämndsbehandlade. Sedvanlig nämndsbehandling får då ske i efterskott. Månads-
rapporten kommer också att läggas direkt på kommunstyrelsens bord utan föregå-
ende behandling i arbetsutskottet. 

Månadsrapporten går ej vidare till kommunfullmäktige utan rapportering till full-
mäktige fullgörs via delårsrapporterna per april och augusti samt genom årsbokslu-
tet då månadsrapporten ersätts med dessa rapporter. Januari och juni föreslås bli 
uppföljningsfria. För juli föreslås att det i augusti till ekonomikontoret ska inlämnas 
en revidering av senaste årsprognos men att inget bokslut behöver genomföras. Till 
stöd för arbetet kommer kommunens nya IT-system Rodret att finnas tillgängligt.  

Förändringen föreslås införas stegvis p.g.a. systemstödet inte är fullt ut tillgängligt 
förrän sent 2012. Ekonomikontoret föreslår därför att rapportering av periodiserat 
utfall införs fr.o.m. 2013 men att ett utökat antal årsprognoser införs fr.o.m. hösten 
2012. 
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§ 58 Detaljplan; Del av Svartbyn 1:128 m.fl, Kårbacken 

 KS 2012/128 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet lämnas utan yttrande. 

 
Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för del av Svartbyn 
1:128 m.fl. Kårbacken, med syfte att ändra nuvarande markanvändningar till indu-
stri och kontor.  

Planområdet har tidigare nyttjats till militära verksamheter, men i takt med att för-
svaret avyttrat marken har det tillkommit nya detaljplaner i området avsedda för ci-
vilt ändamål. Idag är området planlagt för markanvändningarna nöjesfält, industri 
och kontor samt militärt ändamål. Större delen av planområdet ingår i riksintresset 
för kulturmiljön BD 74.  

Planområdet omfattas av cirka 51 hektar mark där delar av fastigheterna Svartbyn 
1:128, Boden 1:156 samt Boden 1:159 ingår.  

Planförslaget medger markanvändningen industri och kontor med en högsta bygg-
nadshöjd på 15 meter och exploateringsgraden 30 % av fastighetsarean, vilket möj-
liggör för etablering av volymkrävande byggnader.  

Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Polisflyget samt Bodens Paramotorklubb har lämnat in 
synpunkter som har blivit beaktade i det fortsatta planarbetet.    

Fortifikationsverket, Försvarsmakten högkvarteret och Skanova meddelande att de 
inte hade några erinranden om förslaget.  

Beredningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande. 
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§ 59 Revidering av riktlinjer för attest 

 KS 2009/786 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner revideringen av riktlinjer för attest. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomikontoret har 2012-05-21 lämnat förslag på revidering av riktlinjer för at-
test.  

Ekonomisystemet har uppdaterats och det är nu tekniskt möjligt att införa automat-
attest av elektroniskt inkomna leverantörsfakturor. För att detta ska kunna ske be-
hövs en revidering av riktlinjerna för attest. Ekonomikontoret föreslår också en re-
videring av attestreglerna för reseräkningar då reseräkningar anses ha en låg inne-
boende risk. De reviderade riktlinjerna innebär följande förändringar. 

– Återkommande, periodiska e-fakturor av belopp lägre än 200 tkr kan konteras och 
attesteras automatiskt i ekonomisystemet förutsatt att säkerhetsvillkoren är upp-
fyllda. 

– Reseräkningar anses ha en låg inneboende risk och behöver endast beslutatteste-
ras. 
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§ 60 Riktlinjer för chefs- och ledarskap 

 KS 2012/281 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen fastställer förslaget till Riktlinjer för chefs- och ledarskap 

2. Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslutad Policy för ledare fastställda av  
KS 2000-01-24, § 31 

Beskrivning av ärendet 

Personalkontoret har upprättat ett förslag till riktlinjer för chefs- och ledarskap då 
nuvarande riktlinjer har omarbetats och kompletterats. 

Riktlinjerna gäller för chefer som har ett sammantaget ansvar för verksamhet, eko-
nomi och personal. Chefen har två roller i sitt chefsuppdrag. Chefskap är en formell 
position, ett uppdrag. Ledarskap är en relation som utvecklas i samspel med medar-
betarna. 

Riktlinjerna utgår från kommunens HR-vision (som KF föreslås anta 2012-06-18) 
och perspektivet medarbetare i den strategiska planen. Den beskriver chefsuppdra-
get, chefens roll och ansvar inom olika profilområden.  

Personalkontoret föreslår att förslaget till riktlinjer för chefs- och ledarskap fast-
ställs samt att tidigare beslutad Policy för ledare upphävs. 
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§ 61 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. 

På grund av personalomsättning inom ekonomikontoret föreslås en revidering av 
teckningsrätten inom kontoret. Revideringen framgår av bilagda förslag.  
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§ 62 Avskrivningar av utestående fordringar 

 KS 2012/244 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ekonomikontorets förslag att uteståen-
de fordringar på 206 661,50 kr avskrivs 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomikontoret föreslår att utestående fordringar enligt nedanstående samman-
ställning avskrivs. 

Avskrivning p g a att fordran överförts till långtidsbevakning 145 584,44 
Avskrivning p g a konkurs m m     61 077,06 

Summa avskrivningar    206 661,50 

Kostnaden för avskrivna fordringar efter avdrag med belopp som redan reglerats i 
2011 års bokslut bokförs på respektive nämnd och belastar den verksamhet som 
fordringen tidigare intäktsbokförts på. Avskrivningen belastar styrelser och nämn-
der enligt följande: 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2012-05-28 

Sid 

19 (23) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 62 Avskrivningar av utestående fordringar, forts 

 KS 2012/244 

Sammanställning Au 2012-04 

Kommunstyrelsen 

 

Tomträttsavgälder 7 446,00
Livsmedelskontroll 1 650,00
Löneskulder 23 232,00 32 328,00

Tekniska utskottet
Vatten o renhållning 38 641,12
Slamdebitering 1 443,92
Motorvärmaravgifter 1 293,00
Avstängning av vatten, ej bet fakt 800,00 42 178,04

Socialnämnden
Avgifter omsorg 103 871,46
Hyror 900,00 104 771,46

Barn- o utbildningsnämnden
Avgifter barnomsorg 12 031,00
Musikskoleavgifter 813,00
Låneböcker Björknäs gymn 818,00 13 662,00

Kultur- o fritidsnämnden
Boklån 13 550,00
Årskort Nordpoolen 172,00 13 722,00

TOTALT 206 661,50
varav nedskrivet i bokslut 2011 -9 046,00 Äldreomsorgsavgifter
varav nedskrivet i bokslut 2011 -3 955,20 VA och renhållning
varav nedskrivet i bokslut 2011 -627,92 Slamdebitering
varav nedskrivet i bokslut 2011 -8 488,00 Barnomsorg
varav nedskrivet i bokslut 2011 -172,00 Nordpoolen badkort
varav nedskrivet i bokslut 2011 -539,00 Ej återlämnade läromedel
varav nedskrivet i bokslut 2011 -900,00 Hyra social förvaltningen
varav nedskrivet i bokslut 2011 -825,00 Reg av livsmedelsanläggning
Summa att belasta 2012 182 108,38

För genomförande 
Ekonomikontoret  
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§ 63 Serveringstillstånd; Harads Camping 

 KS 2012/188 

Beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar, enligt 8 kap 2 § alkohollagen, Harads 
Camping, organisationsnummer 600815-8963, sökt tillstånd. 

Beskrivning av ärendet 

Harads Camping, organisationsnummer 600815-8963, innehar sedan flera år tillba-
ka permanent serveringstillstånd för servering av alla slags alkoholdrycker till all-
mänheten. Byggnaden brann för en tid sedan ner till grunden. Harads Camping har 
nu byggt upp en ny byggnad samt ansökt om utökad serveringsyta. Sökt ser-
veringsyta är storstugan i restaurang Utsikten samt den tillhörande uteserveringen. 

Enligt 8 kap 12 § alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas den som vi-
sar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och om-
ständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten 
kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag. 

Kansliets utredning visar att sökanden uppfyller alkohollagens krav och kan bevil-
jas utökat serveringstillstånd. Hörda remissinstanser har tillstyrkt ansökan. Förut-
sättningarna i alkohollagen är uppfyllda. 

 

För kännedom 
Harads Camping 
Kansliet 
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§ 64 Serveringstillstånd; Ahlmans Kök & Catering, Golfrestau-

rangen 
 KS 2012/198 

Beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar, enligt 8 kap 2 § alkohollagen, Bobab 
AB, Ahlmans kök & catering, organisationsnummer 556474-6708, tillstånd att 
servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten på Sävastöns golfrestaurang, i 
restaurangen, lobbyn samt terrassen. Samt servering till slutna sällskap i 
klubbrummet på plan 3. 

2. Serveringstiden är 11.00-01.00. 

3. Servering på terrassen får ske mellan 15 maj och 15 september, serveringstid 
11.00-01.00. 

4. Servering får ske 4 gånger per år vid särskilda föranmälda arrangemang i re-
staurangen, lobbyn samt klubbrummet mellan 11.00-02.00. Arrangemangen ska 
anmälas till alkoholhandläggaren minst 10 arbetsdagar i förväg 

5. Servering får endast ske till slutna sällskap i klubbrummet på plan 3. 

Beskrivning av ärendet 

Bobab AB, Ahlmans kök & catering, organisationsnummer 556474-6708 har an-
sökt om permanent tillstånd för servering av alla slags alkoholdrycker till allmänhe-
ten året runt på Golfrestaurangen. Sökt serveringsyta är restaurang, terrass, lobby 
samt servering till slutna sällskap i klubbrummet på plan 3. Sökt serveringstid är 
11.00 till 01.00 alla dagar. De har även ansökt om 4 tillfällen med serveringstid till 
02.00 i samband med golfarrangemang som är senare på kvällen.  

Enligt 8 kap 12§ alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas den som visar 
att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omstän-
digheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kom-
mer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.  

Kansliets utredning visar att sökanden uppfyller alkohollagens krav och kan bevil-
jas serveringstillstånd. Hörda remissinstanser har tillstyrkt ansökan. Förutsättning-
arna i alkohollagen är uppfyllda. 

 

För kännedom 
Bobab AB, Ahlmans kök & catering 
Kansliet 
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§ 65 Löneöversyn 2012 

 KS 2012/594 

Beslut  

Löneutrymme fastställs enligt personalkontorets förslag under förutsättning att cen-
trala avtal inte ger högre utfall.  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningscheferna har diskuterat prioriteringar, behov av strukturella åtgärder in-
för löneöversyn 2012. Löneöversyn 2012 för Vårdförbundet och LSR är slutförd.  

Akademikeralliansen (CE, DIK, FSA, JUSEK, SI, SKL, Naturvetarna) har ett s k 
sifferlöst avtal som löper tillsvidare. 

Nytt centralt avtal är träffat för Kommunals avtalsområde. Avtalsperioden omfattar 
tiden 2012-05-01–2013-03-31. Varje tillsvidareanställd medlem i Kommunal bidrar 
med 650 kronor. 

Nya centrala avtal är träffade för OFR:s förbundsområde (Vision, SSR, Ledarna). 
Avtalsperioden omfattar tiden 2012-05-01—2013-03-31. Garanterat utfall 2,6 %. 

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd löpte ut 2012-04-30. 
Förhandlingar pågår om nya centrala avtal. 

Inför löneöversyn 2012 förslår personalkontoret följande: 

1. Löneutrymmet för Kommunal avtalsområde beräknas med 650 kr per tillsvida-
reanställd medlem.  

2. Löneutrymmet beräknas till högst 3 % under förutsättning att de centrala avta-
len inte ger högre utfall. 

3. För lokal lönebildning enligt löneavtalens intentioner disponerar personalchefen 
en del av löneutrymmet till strukturella åtgärder för individ /grupp. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (personalkontoret) 
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§ 66 Upphandling; Transport skoltaxi och handikappbuss 

 KS 2012/157 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott antar anbud för Transport skoltaxi och handi-
kappbuss 2012 med Boden Taxi AB för trafikuppdrag A, C och D för komman-
de avtalsperiod till en utvärderingskostnad av 5 192 856 kr per år  

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott antar anbud för Transport skoltaxi och handi-
kappbuss 2012 med Centrala Buss i Norrbotten AB för trafikuppdrag B för 
kommande avtalsperiod till en utvärderingskostnad av 562 860 kr per år 

3. Kommunstyrelsen arbetsutskott ger ekonomichefen i uppdrag att teckna nöd-
vändiga avtal, omgående efter tilldelningstidens slut, om ej något överklagande 
skett i berörd instans.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har i samråd med  utbildningsförvaltningen inford-
rat anbud på Transport-Skoltaxi_HK-buss 2012 för avtalsperioden 2012-08-13 - 
2014-08-12 med möjlighet till ett års förlängning. 

Upphandlingen omfattar transport av skolskjutsberättigade barn enligt skollagen 
(2010:800), kap 10, § 32 till och från skolor inom beställarens verksamhetsområde. 

Inom Bodens kommun utförs skolskjutsar med linjetrafik/länstrafik och upphandlad 
skolskolskjuts med buss och taxi. Denna upphandling berör uppdrag med mindre 
fordon som taxi, stor taxi, minibuss och HK-buss. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret, upphandlingsenheten) 
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