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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 34 Informationer 

  

Följande informationer lämnades: 

 Kommunal gav sina synpunkter på hanteringen av samverkansavtal 

 Ida Johansson, ekonomikontoret, lämnade kommunledningsförvaltningen må-
nadsrapport 

 Bengt Nilsson, räddningschef, lämnade en chefsrapport. 

 Thomas Reinholdt, personalchef, lämnade en chefsrapport. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 35 Motion om ett kommunalt barnbokslut 

 KS 2011/665 

Beslut  

Ärendet återremitteras till utbildningsnämnden för en djupare utredning samt till 
resterande nämnder för yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Anders Pettersson (KD) föreslår i en motion 2011-09-05 att kommunen vid varje 
verksamhetsårs bokslut även formulerar ett barnbokslut där verksamheterna utvär-
derar den normala driften, verksamhetsförändringar och beslut som påverkat livs-
villkoren för barn och unga i kommunen. 

Socialnämnden säger i sitt yttrande, 2012-02-29, § 39, att motionen kan anses be-
svarad då nämnden har lagar och regler att förhålla sig till som styr verksamheten. 
Vilket även kommunrevisorerna konstaterar i en granskningsrapport om tillämp-
ningen av FN's barnkonvention daterad 2008-01-02.  

Socialnämnden säger också i sitt yttrande att det kan göra det svårt att i ett barn-
bokslut redovisa vilken effekt genomförda verksamhetsförändringar och beslut fått 
beroende på barn och ungdomars olika livssituation. Barn har ju olika förutsätt-
ningar och behov beroende på kön, ålder, kulturell och etnisk bakgrund, socioeko-
nomiska förhållanden samt eventuella funktionsnedsättningar. Syftet med barn-
bokslutet är att verksamheterna ska utvärdera den normala driften, verksamhetsför-
ändringar och beslut som påverkat livsvillkoren för barn och unga i kommunen. 
Detta görs redan idag av kommunrevisionen, genom tillsyn av olika myndigheter 
och, inte minst, av socialnämnden själv. För närvarande driver socialnämnden ett 
projekt för att införa ett kvalitetsledningssystem i socialförvaltningens samtliga 
verksamheter. Syftet är att uppnå ett bredare, mer ändamålsenligt och verksamhets-
anpassat systematiskt förbättringsarbete. 

Utbildningsnämnden föreslår 2013-02-28, § 22, att motionen avslås. Det som efter-
frågas i motionen görs delvis idag och redovisas i nämndens verksamhetsplan. För 
att göra en speciell redovisning i ett barnbokslut behövs följande åtgärder ses över: 
väl förankrade politiska beslut, tydliga, mätbara mål, som följs upp och utvärderas, 
ledningens entydiga stöd, ekonomiska resurser och handlingsutrymme måste finnas, 
personella, organisatoriska resurser och stödjande struktur samt val av rätt verktyg 
och metoder. Om inte ovanstående åtgärder verkställs finns risken att det blir ytter-
ligare ett parallellt styrdokument utan verkningsgrad. Utbildningsnämnden är i 
dagsläget, mot bakgrund av att beslut om barnbokslut inte fattats i kommunfullmäk-
tige, inte beredd att arbeta med speciellt barnbokslut. 

Beredningens förslag 

Kommunfullmäktige avslår förslaget om ett årligt barnbokslut med hänvisning till 
socialnämndens och utbildningsnämndens yttrande. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 35 Motion om ett kommunalt barnbokslut 

 KS 2011/665 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att ärendet återremitteras till utbildningsnämnden för 
en djupare utredning samt till resterande nämnder för yttrande. 
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§ 36 Inrättandet av en e-nämnd i Norrbottens län 

 KS 2011/475 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Bodens kommun ska med i den gemensamma 
e-nämnden. 

2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till samverkansavtal samt reglementet 
för e-nämnden. 

3. Kommunfullmäktige anvisar 60 000 kr för 2013 ur kommunfullmäktiges konto 
för oförutsedda utgifter för ändamålet.  

4. Finansiering för 2014 inarbetas i den strategiska planen. 

5. Jan-Olov Bäcklund (S) utses till ledamot och xx till ersättare för perioden 2013-
06-01—2014-12-31 

Beskrivning av ärendet 

Luleå kommun har 2013-02-25 beslutat att inrätta en e-nämnd i sin organisation. 
Beslutet tillkom efter en utredning som Kommunförbundet Norrbotten startade un-
der 2012. Utredningen resulterade i ett förslag att inrätta en gemensam e-nämnd i 
länet för implementering av regeringens intentioner för e-samhälle. Kommunför-
bundet Norrbottens styrelse beslutade 2012-12-13 att rekommendera länets samtli-
ga kommuner att ingå i nämnden. Länets kommuner inbjuds nu att delta och teckna 
samverkansavtal med Luleå kommun. 

Varje samverkande part ansvarar själv för samtliga kostnader för sina respektive 
förtroendevalda i nämnden enligt de egna arvodesreglerna. 

I övrigt består kostnader som uppkommer inom nämndens verksamhetsområde av 
ett grundbelopp och ett projektbelopp. 

För Bodens kommun blir grundbeloppet 59 000 kr per år och avser nämndsadmi-
nistration och samtliga personalkostnader för tjänsteman som har uppdraget inom 
nämndens ansvarsområde. Kommunledningsförvaltningen i Luleå kommun beman-
nar nämnden med sekreterare, administrativ assistans samt en eSamordnare som 
tillika är föredragande. Grundbeloppet betalas i januari månad varje år.  

Projektbeloppet baseras på invånarantal som nyckeltal. Alla kommuner väljer själva 
vilka projekt men vill vara med på. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Bodens kommun går med i den gemen-
samma nämnden, godkänner förslag till samverkansavtalet och reglemente samt ut-
ser Jan-Olov Bäcklund (S) till ledamot och xx till ersättare i e-nämnden för perio-
den 2013-06-01—2014-12-31. 
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§ 37 Motion om Fixar´n till fler 

 KS 2013/92 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till socialnämndens yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Hendrik Andersson (FP) förslår i en motion 2013-02-18 att Bodens kommun utre-
der vilka grupper med funktionshinder som idag inte får stöd från annat håll och 
som skulle ha nytta av Fixarn samt att kommunen ger fler möjlighet att dra nytta av 
dessa så kallade fixar-tjänster.  

Socialnämnden föreslår 2013-03-19, § 79, att motionens första förslag om att utreda 
vilka grupper med funktionshinder som skulle behöva Fixar-tjänster kan anses vara 
besvarad då den enskilde alltid har rätt att få sitt behov av bistånd prövat enligt so-
cialtjänstlagen. Andra förslaget om att fler ska ges möjlighet till Fixar-tjänsten före-
slås avslås då lagstiftningen och gjorda prioriteringar strider mot förslaget. 

Kommunerna bestämmer själv vid vilken ålder (67 år eller äldre), vilka tjänster och 
i vilken omfattning servicetjänster ska erbjudas. Kommunfullmäktige beslutade 
2007-02-26 § 38 att dessa tjänster kan nyttjas av kommunmedborgare som är 70 år 
eller äldre. Syftet med de tjänster som erbjuds i Bodens kommun är att förebygga 
fall och ohälsa, exempel på sådana tjänster är sandning och lättare snöröjning, samt 
montering av rullgardiner. Förutom åldersgränsen finns det en annan begränsning 
vad gäller kommunernas möjlighet att erbjuda servicetjänster och det är risken att 
konkurrera med privat företagsamhet. 

Den enda möjligheten för kommunen att utöka gruppen som får servicetjänster är 
att sänka åldersgränsen till 67 år. Socialnämnden prövar årligen sina prioriteringar i 
samband med budgetarbetet och har inte prioriterat denna fråga framför andra be-
hov varför frågan inte har väckts i kommunfullmäktige. 

Handikapprådet och Pensionärsrådet har också yttrat sig och deras förslag överens-
stämmer med socialnämnden yttrande. 
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§ 38 Köp av aktier i Investeringar i Norrbotten AB 

 KS 2012/207 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige köper 68 aktier i Investeringar i Norrbotten AB av Norr-
bottens Läns Landsting till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 6 800 kr. Köpet fi-
nansieras genom likvida medel. 

2. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Investeringar i Norrbotten 
AB. 

3. Kommunfullmäktige antar aktieägaravtal mellan ägarna i Investering i Norrbot-
ten AB. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-21, § 52, att ingå delägarskap i Invest in 
Norrbotten. Bodens kommun tecknade 3,4 % av aktierna i bolaget. Bolaget bildades 
i oktober 2012 och fick formellt namnet Investeringar i Norrbotten AB. Bolaget har 
bildats med Norrbottens läns landsting som ägare till 100 % till en början. Målsätt-
ningen är att så många som möjligt av länets kommuner eller kommunala närings-
livsbolag ska bli delägare. 

Landstingsfullmäktige har 2013-02-21 beslutat att avyttra aktier i Investeringar i 
Norrbotten AB till kommunerna samt att anta en reviderad bolagsordning för bola-
get och nytt aktieägaravtal mellan ägarna.  

Bolaget har totalt 2000 aktier till ett värde av 100 kr styck. Upplägget är att kom-
munerna köper lika stora aktieposter (1,4 %, tillika 28 aktier) men att de till invå-
narantal större kommunerna har erbjudits att köpa en större post (3,4 %, tillika 68 
aktier). Det senare gäller Luleå, Boden, Piteå, Kiruna och Gällivare kommuner. 

Innan tidigare beslutat aktieköp kan ske måste nu respektive kommun ta beslut om 
att godkänna den reviderade bolagsordningen och anta aktieägaravtalet mellan 
ägarna. 
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§ 39 Samordning av arbetsmarknadsinsatser 

 KS 2013/ 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2013-05-01 samordnas arbets-
marknadsfrågorna under tillväxtförvaltningen. 

2. Kommunfullmäktige överför de medel som socialförvaltningen har budgeterat 
för arbetsmarknadsåtgärder, 4 817 tkr, till tillväxtförvaltningen från och med 
2013. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunchefen fick november 2011 ett uppdragsdirektiv "Effektivare ledning och 
administration". Uppdraget innebar bland annat att en organisationsförändring skul-
le genomföras genom sammanslagning av delar av näringslivsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen, all utbildningsverksamhet skulle samlas under en 
gemensam förvaltning, utbildningsförvaltningen samt att arbetsmarknads- och in-
tegrationsfrågorna skulle lyftas ur näringslivsförvaltningen. Sammanslagningarna 
och förflyttningarna skulle effektivisera verksamheten och ge betydande ekonomis-
ka besparingar. 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-10 § 27 om organisationsöversynens olika 
delar, bland annat att överföra lönebidragsfrågor, beredskapsarbeten samt syssel-
sättningsprojekt till socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet. Organisationsför-
ändringen trädde i kraft 2012-07-01. 

Ett behov av att hitta en ny lösning på kort sikt har aktualiserats för att kunna arbeta 
mer konkret med insatser för arbetssökande och även med kommunens behov av att 
rekrytera personal. 

För att utveckla och stärka arbetet med arbetsmarknadens aktörer i Bodens kom-
mun, bör insatserna kring detta samordnas. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
att olika delar samlas till tillväxtförvaltningens verksamhet och där arbeta med att 
förbättra för ungdomar och andra med behov av arbetsmarknadsåtgärder.  
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§ 40 Yttrande över revisorernas granskning om näringslivs- och 

sysselsättningsfrämjande åtgärder 
 KS 2012/627 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens yttrande som svar 
till kommunrevisorerna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunrevisionen har granskat om kommunens näringslivsbefrämjande arbete re-
spektive kommunens sysselsättningsfrämjande arbete för ungdomar bedrivs på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. 
Granskningen har omfattat tillväxtnämndens och kommunstyrelsens verksamhet. 

Revisorernas sammantagna bedömning är att tillväxtnämnde och kommunstyrelsen 
bedriver arbetet med näringslivsbefrämjande åtgärder på ett, i väsentliga delar, än-
damålsenligt och effektivt sätt och att den interna kontrollen i huvudsak är tillräck-
lig sett till de mål indikatorer som kommunen satt upp för området Tillväxt. 

Vad gäller arbetet med sysselsättningsfrämjande åtgärder för ungdomar gör reviso-
rerna bedömningen att detta inte bedrivs ändamålsenligt och effektivt, medan den 
interna kontrollen i stort kan bedömas som tillräcklig utifrån de mål indikatorer för 
området Tillväxt som kommunen har beslutat att följa. 

Revisorerna rekommenderar kommunen att: 

 Avseende insatser och prioriteringar när det gäller att förbättra förutsättningarna 
för ungas inträde på arbetsmarknaden återstår för såväl tillväxtnämnden som 
kommunen i stort att formulera konkreta mål och framförallt att utifrån dessa 
bestämma aktiviteter och inriktning på arbetet inom området. 

 Uppföljningen avseende de granskade områdena bör generellt sett förbättras 
och förfinas. Detta t ex genom uppsättning och uppföljning av delmål samt tyd-
ligare/mer spårbar rapportering till tillväxtnämnden utifrån aktiviteter som har 
genomförts och vad som uppnåtts till följd av dessa. Vidare finns ett behov att 
finna former för en snabbare metod för resultatmätning än vad den offentliga 
statistiken allmänt medger 

Kommunledningsförvaltningen har 2013-04-09 upprättat ett förslag till yttrande och 
föreslår att kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget. 
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§ 41 Yttrande över revisorernas granskning av intern kontroll 

inom området för etik, korruption och oegentligheter 
 KS 2012/547 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens yttrande som 
svar till kommunrevisorerna. 

2. Kommunstyrelsen beaktar revisorernas synpunkter i det fortsatta arbetet med 
internkontroll. 

3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att under 2013 
ta fram ett kommunövergripande reglemente för internkontroll. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunrevisionen har översiktligt granskat den interna kontrollen inom området 
för etik, korruption och oegentligheter. Kommunstyrelsen, samtliga nämnder, Bo-
dens Energi AB, Arenabolaget i Boden AB och stiftelsen Bodenbo har varit före-
mål för granskningen.  

Den sammantagna bedömningen är att det finns brister i styrelsernas och nämnder-
nas interna kontroll inom det granskade området (EKO-området). 

För att utveckla den interna kontrollen rekommenderar kommunrevisionen att 
kommunstyrelsen tar initiativ till att samtliga nämnder och styrelser utför en syste-
matisk kartläggning av riskområden avseende EKO-området. Revisorerna bedömer 
att sådan kartläggning kan ge grund och legitimitet till fortsatt förebyggande arbete 
med EKO-frågor. 

Kommunrevisionen rekommenderar även att kommunstyrelsen tar initiativ till en 
översyn av befintliga policies och riktlinjer och kompletterar dessa för att utveckla 
organisationens möjligheter att återsöka styrande och stödjande riktlinjer inom om-
rådet.  

Vidare rekommenderas att samtliga styrelser och nämnder utvecklar den interna 
kontrollen för att säkerställande tillämpningen av befintliga riktlinjer och rutiner. 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt och har därför ett särskilt ansvar att leda och 
följa utvecklingen. 

Kommunledningsförvaltningen har 2013-04-09 lämnat ett förslag till yttrande och 
föreslår att kommunstyrelsen antar yttrande som sitt eget. Kommunledningsförvalt-
ningen föreslår även att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att under 
2013 ta fram ett kommunövergripande reglemente för internkontrollen. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 42 Avveckling av donationsfonder 

 KS 2013/171 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen ansöker hos Länsstyrelsen om att de sju donationsstiftelser 
som kommunen förvaltar upphävs enligt ekonomikontorets förslag. 

2. Kommunstyrelsen ger ekonomikontoret i uppdrag att verkställa alla nödvändiga 
åtgärder för avveckling, under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar begäran. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomikontoret föreslår 2013-04-03 att kommunstyrelsen ansöker hos Länsstyrel-
sen om att de sju donationsstiftelser som kommunen förvaltar upphävs och kapitalet 
från dessa stiftelser förbrukas för de ändamål vartill de är bestämda eller för ett än-
damål som så nära som möjligt motsvarar detta (detta under förutsättning att rekvi-
siten för avveckling anses uppfyllda av tillsynsmyndigheten). 

Kommunen förvaltar sju donationsstiftelser med ett sammanlagt kapitalvärde på 
300 000 kr. Från dessa lämnas årligen utdelning från föregående års ränteintäkter, 
den totala summan som lämnats för utdelning 2013 uppgår till ca 7 000 kr, 2012 ca 
6 000 kr och 2011 ca 4 000 kr. Utav de sju stiftelser som kommunen förvaltar har 
utdelning skett från i genomsnitt fyra av dessa per år.  

Administrationen och därmed kostnad har förändrats mycket sedan stiftelsen upp-
fördes. En kommun bör göra en avvägning mellan den nytta kommunen kan ha och 
de konsekvenserna av administrativ och ekonomisk art mottagandet medför. Med 
hänsyn till nämnda förhållande bör kommuner, enligt SKL, inte motta donationer 
av alltför ringa värde. 

Från och med 2010 har stiftelselagen ändrats, detta innebär stärkta krav på redovis-
ningen av stiftelser samt ett krav på att alla stiftelser ska registreras med organisa-
tionsnummer hos Skatteverket senast utgången av 2015. Detta innebär ytterligare 
utökat administrativt ansvar för kommunen. 

Med den nya lagändringen utökas möjligheten att avveckla en stiftelse som inte kan 
främja sitt ändamål. Ekonomikontoret anser det styrkt att givarens avsikt inte har 
varit att orsaka extra kostnad för kommunen och anser därför att stiftelserna bör av-
vecklas. 
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§ 43 Revidering av teckningsrätten inom ekonomikontoret  

 KS 2010/242 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen fastställer föreslagen teckningsrätt och rätt att underteckna avtal, 
andra handlingar och skrivelser enligt ekonomikontorets förslag.  

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.  

Ekonomikontoret föreslår 2013-04-03 en revidering av teckningsrätten på grund av 
personalomsättningen inom ekonomikontoret. 
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§ 44 Revidering av riktlinjer för nyttjande av kredit- och betalkort

 KS 2011/70 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen fastställer föreslagna revideringar i riktlinjer för nyttjande av 
kredit- och betalkort.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomikontoret, föreslår 2013-04-03 revidering 
av riktlinjerna för nyttjande av kredit- och betalkort. Riktlinjerna fastställdes i sin 
helhet av kommunstyrelsen 2011-03-28, § 39. 

Anledningen till revideringen ligger i ett förändrat behov av betalkort i linje med 
”Tryggare Bodens” arbete att minska kontanter i omlopp. Tryggare Boden är ett 
samarbete mellan bland andra kommunen, handeln, bankerna, pensionärsförening-
arna och polisen för att skapa ett tryggare Boden. Tillsammans med medborgarna 
ska mängden kontanter i plånböcker och kassor minskas. Istället för tex utlägg med 
kontanter finns nu möjlighet till ett inköpskort. Inköpskortet är att likställa med ett 
kreditkort, där det finns möjlighet att begränsa kortinnehavarens inköp till belopp 
(per köp och månad) samt bransch.  
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§ 45 Serveringstillstånd; Skicamp i Boden AB med ansökan om 

permanent utökat serveringstillstånd på uteserveringen till 
allmänheten i Storklinten  

 KS 2009/607 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Skicamp i Boden AB:s permanent ut-
ökat serveringstillstånd på uteserveringen till allmänheten i Storklinten, att ser-
vera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker. 

2. Servering får ske i januari, februari, mars och april 

3. Serveringstiden är från klockan 11.00 till 01.00. 

Beskrivning av ärendet 

Skicamp i Boden AB har ansökt om permanent utökning av serveringstillståndet i 
Storklinten för servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker på deras 
uteservering. Servering kommer att ske under månaderna januari-april. Sökt ser-
veringslokal är uteserveringen, sökt serveringstid är 11.00 till 01.00. Det kommer 
alltid att finnas personal på uteserveringen, gästerna ska inte kunna gå mellan re-
staurangen och uteserveringen med alkoholdrycker. Servering sker av personal på 
respektive ställe. 

Polismyndigheten tillstyrker ansökan under förutsättning att arrangören för att 
minska riskerna för oprovocerat våld samt för att öka tryggheten vidtar lämpliga åt-
gärder för detta. Dessa ska redovisas till Polismyndighetens rättsenhet. Polismyn-
digheten anser att det inte föreligger behov av ordningsvakter.  

Kansliets utredning visar att sökanden kan beviljas sökt serveringstillstånd. Hörda 
remissinstanser har tillstyrkt ansökan. Förutsättningarna i alkohollagen är uppfyll-
da. 

 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen (kansliet) 
SkiCamp i Boden AB 
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§ 46 Överenskommelse om bestämmelser för arbetstagare i ar-

betslivsintroduktionsanställning – BAL 13 
 KS 2013/  

Beslut 

1. Kommunstyrelsen arbetsutskott antar Bestämmelserna enligt BAL 13. 

2. Lokalt kollektivavtal tecknas – BAL 13 – efter framställan från respektive riks-
organisation i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 

Beskrivning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting träffade 2013-02-27 en överenskommelse om 
bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 13 med 
Svenska Kommunalarbetareförbundet. 

Avtalet syftar till att erbjuda arbetslivsintroduktionsanställningar i vård och om-
sorgsverksamhet för att ge arbetslösa ungdomar 19-25 år möjlighet att komma in på 
arbetsmarknaden. Avtalet löper tillsvidare från och med 2013-02-27. 

Anställningen är tidsbegränsad och arbetstagaren anställs under ett år. En utbild-
nings- och introduktionsplan ska upprättas och en handledare utses. 25 % av an-
ställningen ska utgöras av utbildnings- och introduktionsinsatser. 

SKL rekommenderar kommunen besluta att anta bestämmelserna enligt BAL 13 
samt att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivav-
tal –BAL 13 – i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (personalkontoret) 
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§ 47 Upphandling; Elarbeten 2013 

 KS 2013/11 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott antar nedanstående entreprenörer med följande 
rangordning gällande ramavtal för El-arbeten 2013. 

Nr 1. J&B Elinstallationer i Boden AB. Org.nr: 556543-7661 
Nr 2. FREAB. Org.nr: 556179-9551 
Nr 3. Bodens Eltjänst AB. Org.nr: 556543-4577 

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

3. Paragrafen omedelbart justeras. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har i samråd med  Tekniska förvaltning infordrat 
anbud på uppdraget Elarbeten 2013 för avtalsperioden 2013-06-01 - 2015-05-31, 
med möjlighet till två års förlängning. Förenklad upphandlingsform har tillämpats.  

Upphandlingsenheten föreslår att följande entreprenörer antas att utföra uppdraget 
med rangordning enligt nedan: 

Nr 1. J&B Elinstallationer i Boden AB. Org.nr: 556543-7661 
Nr 2. FREAB. Org.nr: 556179-9551 
Nr 3. Bodens Eltjänst AB. Org.nr: 556543-4577 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  

För kännedom 
Upphandlingsenheten 

 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott  Sammanträdesdatum 
2013-04-15 

Sid 

17 (17) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 48 Kommunledningsförvaltningen och Räddnings- och bered-

skapsförvaltningens budgetförslag 2014-2016 
 KS 2013/165 

Beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner kommunledningsförvaltningens 
samt räddnings- och beredskapsförvaltningens budgetförslag 2014-2016  

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner inlämnade av budgetförslagen 
2014-2016 till ekonomikontoret för fortsatt process av strategiska planen. 

3. Räddningschefen får i uppdrag att komplettera räddnings- och beredskapsför-
valtningens budgetförslag med målvärden. 

4. Kommunchefen får i uppdrag att komplettera kommunledningsförvaltningens 
budgetförslag med målvärden samt se över rutinen för postgången 

Beskrivning av ärendet 

Budgetberedningen har fastställt planeringsförutsättningar för nämndernas arbete 
med sina budgetförslag. Med utgångspunkt från planeringsförutsättningarna ska 
nämnder/styrelser ta fram sina budgetförslag för 2014-2016. Budgetförslaget ska 
innehålla ett styrkort med utgångspunkt från det kommunövergripande styrkortet, 
nuläge på ej avrapporterade uppdrag, förslag på nya uppdrag, beskriva verksam-
hetsförändringar och investeringsbehov. Även nämndens verksamhetsidé ska be-
skrivas. 

Kommunledningsförvaltningens budgetförslag ligger inom tidigare beslutade ra-
mar. 

Räddnings- och beredskapsförvaltningen ser en ökad kostnad för driften under pe-
rioden 2014-2016 jämfört med tidigare ram. 

Yrkanden 

Roger Bohman (C) föreslår att mål och målindikatorer utökas inför kommande be-
slut, i syfte att ge kommunchefen i uppgift att lyfta medborgarnas betyg i SCB´s 
undersökning under mätområde förtroende, påverkan och inflytande väsentligt. Ex-
empelvis borde varje skrivelse till kommunen rendera i ett svar innehållande vem 
som givits ansvar att behandla ärendet och när ett svar kan förväntas. 

Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt beredningens förslag tillsam-
mans med Roger Bohman (C) yrkande samt att även räddningschefen får i uppdrag 
att komplettera räddnings- och beredskapsförvaltningens budgetförslag med mål-
värden. 

För genomförande; ekonomikontoret, kommunchefen samt räddningschefen  
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