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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 33 Informationer 

  

Beslut 

Följande informationer lämnades och godkändes. 

 Tomas Reinholdt, personalchef, informerade om bland annat Avtal 12, omställ-
ningsavtalet KOM –KL, samverkansavtal – FAS 05 samt kommunaliseringen 
av hemsjukvården. 

 Bengt Nilsson, räddningschef, informerade om bland annat antalet larm hittills i 
år som är 124 st, tillsynsarbetet av explosiva varor, arbetet med utbildning av 
brandsäkerhet på Migrationsverkets boenden på Prästholmen, utbildning i ar-
betsmiljö på räddningstjänsten, 5-kantsmötet där ledande politiker från Boden, 
Luleå, Älsvsbyn Piteå och Kalix samlas blir i Boden 15-16 sept. m.m. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 34 Ansvarsfrihet för styrelsen i Stiftelsen BodenBo för 2011 

 KS 2012/31 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen i Stiftelsen BodenBo ansvarsfrihet för 2011. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Stiftelsen BodenBos stadgar, § 20, ska kommunfullmäktige ta ställning till 
frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna har granskat årsredovisningen och bokföring-
en samt styrelsens förvaltning. Revisorerna föreslår i revisionsberättelsen att styrel-
seledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. 
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§ 35 Medborgarförslag; Pensionärs- och ledsagarservice 

 KS 2011/672 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget då det strider mot lagen om vissa 
kommunala befogenheter. 

Beskrivning av ärendet 

Hjördis Lindström föreslår i ett medborgarförslag att kommunen inrättar en pensio-
närsservice med utvidgade arbetsuppgifter. Som exempel på sådana uppgifter anges 
ledsagning och andra personliga ärenden för gruppen synskadade som inte omfattas 
av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Avgiften för bruka-
ren ska vara låg, mellan 25 till 75 kronor i timmen, enligt förslagsställaren. 

Socialnämnden föreslår 2012-02-29, § 41, att kommunfullmäktige avslå medbor-
garförslaget då det strider mot lagen. Kommunernas möjlighet att erbjuda service-
tjänster regleras i lagen om vissa kommunala befogenheter. Det är inget tvång för 
kommunerna att införa servicetjänster, men om dessa införs får kommunerna inte 
erbjuda tjänsterna till medborgare under 67 år. 

Kommunerna bestämmer själv vid vilken ålder (67 år eller äldre), vilka tjänster och 
i vilken omfattning servicetjänster ska erbjudas. Bodens kommun har valt att erbju-
da tjänster åt alla som är 70 år eller äldre och bor i eget boende. Syftet med de 
tjänster som erbjuds är att förebygga fall och ohälsa, exempel på det är sandning 
och lättare snöröjning, montering av rullgardiner mm. Tjänster under 30 minuter är 
kostnadsfri, för längre tjänster är kostnaden 75 kronor per påbörjad timme. 

Förutom åldersgränsen finns det en annan begränsning vad gäller kommunernas 
möjlighet att erbjuda servicetjänster och det är risken att konkurrera med privat fö-
retagsamhet. 

Socialnämnden säger också att det för närvarande pågår ett arbete inom socialför-
valtningen att organisera upp den kommande arbetsmarknadsenheten och i den 
verksamheten kan fler servicetjänster, som även beskrivs i medborgarförslaget, in-
rymmas. Fortfarande sätter dock lagstiftningen gränser för vilka tjänster och i vil-
ken omfattning dessa kan erbjudas. 
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§ 36 Medborgarförslag; ID-handlingar inom hemtjänsten 

 KS 2011/673 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. 

Beskrivning av ärendet 

Hjördis Lindström föreslår i ett medborgarförslag att kommunen tar fram identi-
tetshandlingar för hemtjänstens personal. Identitetshandlingen ska vara försedd med 
foto och taktil en symbol som är lätt att känna igen även för den som inte kan blind-
skrift. 

Socialnämnden föreslår 2012-02-29, § 42, att medborgarförslaget kan anses besva-
rat i och med att kommunens hemtjänstpersonal redan idag har identitetshandlingar 
med foto. Socialnämnden säger också att om personer med hemtjänstinsatser ut-
trycker behov av annan utformning av personalens identitetshandlingar löses det 
från fall till fall. 
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§ 37 Nya regler för hantering av över- och underskott 

 KS 2012/137 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet lämnas utan yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Dagens regelverk för hantering av över- och underskott på driften innebär att i prin-
cip alla över- och underskott (med vissa undantag) ska överföras till kommande års 
budget. Beslut om det tas i samband med årsbokslutet i kommunfullmäktige april. 
Det innebär att när beslutet tas har en fjärdedel av året redan gått och tiden för an-
passning av verksamheten blir väldigt kort vilket också är också en av förklaringar-
na till att regelverket under ett antal år inte har använts. Man kan idag konstatera att 
respekten för kommunens över- och underskottshanteringen är låg och med den 
även en viktig del av kommunens ekonomistyrning.  

Det finns ett behov av att hitta ett nytt regelverk som stimulerar till ett långsiktigt 
ekonomiskt ansvarstagande, ger möjlighet till påverkbarhet samt ökar förtroendet 
för att ekonomistyrningen är hållbar och konsekvent över tid. Ekonomikontoret har 
i diskussioner inom kommunen fört fram nedanstående modell för över- och under-
skottshantering att gälla fr.o.m. räkenskapsåret 2012.  

Syftet med regelverket är att skapa möjlighet till utjämning av det ekonomiska re-
sultatet mellan olika år och att därigenom kunna fördela resultatvariationer över ti-
den.  

Beredningens förslag 

Kommunfäktige fastställer förslag till nya regler för hantering av över- och under-
skott att gälla fr.o.m. räkenskapsåret 2012 samt överlåter till ekonomikontoret att 
uppdatera riktlinjerna för ekonomistyrning drift och ekonomistyrning materiella 
tillgångar med reglerna för hantering av över- och underskott. 

Yrkanden 

Rigmor Åström (M) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande. 
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§ 38 Delägarskap i Invest in Norrbotten AB 

 KS 2012/207 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ingå delägarskap i Invest in Norrbotten från 
och med 1 juli 2012 och teckna 3,4 % av aktierna i bolaget för en köpeskilling 
av 6800 kronor. Köpet av aktierna finansieras genom likvida medel. 

2. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning och aktieägaravtal för Invest in 
Norrbotten AB. 

3. Kommunfullmäktige förbinder sig att årligen tillföra ett aktieägartillskott i form 
av driftsbidrag, för år 2013 uppgående till 125 000 kronor. Beloppets storlek för 
de kommande åren behandlas och fastställs årligen vid ägarsamråd. Finansie-
ringen av det årliga driftsbidraget beaktas vid arbetet med den kommande stra-
tegiska planen. 

4. Kommunfullmäktige utser Bo Strömbäck (V) till stämmoombud och Torbjörn 
Lidberg (S) till ersättare stämmoombud vid bolagsstämman, till och med 2014-
12-31.  

Sammanfattning 

Verksamheten inom Invest in Norrbotten föreslås att från och med 1 juli 2012 
övergå i ett aktiebolag ägt av Norrbottens läns landsting och Norrbottens kommu-
ner. Verksamheten har tidigare drivits i projektform av Norrbottens läns landsting 
och tolv av länets kommuner och avslutas 2012-06-30. 

Invest in Norrbotten exporterar kunskap och kännedom om Norrbottens affärsmöj-
ligheter och importerar etablerare och investerare till länet. Bolaget ska ägas av 
Norrbottens läns landsting och kommuner i Norrbotten. Bolaget identifierar och ut-
vecklar portföljen av Norrbottniska affärsmöjligheter till internationell attraktivitet.  

Den tänkta fördelningen av aktier ser ut enligt följande: 
Norrbottens läns landsting 76 % 
Kommuner/kommunala bolag 24 % 

För Bodens kommun  3,4 % 

Aktieägaravtalet löper till och med 31 december 2017. 

Kostnad för Bodens kommun: 
Inköp av aktier     6 800 kr 
Årligt aktieägartillskott, för 2013 125 000 kr 
Årligt aktieägartillskott för kommande år Beloppet fastställs årligen vid
  ägarsamråd. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 38 Delägarskap i Invest in Norrbotten AB, forts 

 KS 2012/207 

 
Köpet av aktierna finansieras genom likvida medel. Finansieringen för det årliga 
aktieägartillskottet beaktas vid arbetet med den kommande strategiska planen. 
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§ 39 Delägarskap i BD Pop AB 

 KS 2011/734 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen blir delägare i BD Pop AB med en 
ägarandel på 5 % och köper 200 aktier till ett nominellt värde av 100 kr per ak-
tie, totalt 20 000 kr, att finansieras via likvida medel.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att det årliga aktieägartillskottet till BD Pop AB 
ska fastställas till 6 kr per invånare. Ägartillskottet finansieras inom ramen för 
den nya sammanslagna nämnden för kultur och fritid och näringsliv (c:a 
165 000 kr baserat på 2011 års befolkning). 

3. Kommunfullmäktige beslutar att den nya sammanslagna nämnden för kultur 
och fritid och näringsliv blir bolagets lokala samarbetspartner. 

4. Kommunfullmäktige utser Beatrice Öman (S) till stämmoombud och Malin 
Karvonen (V) till ersättare stämmoombud vid bolagsstämman, till och med 
2014-12-31. 

Beskrivning av ärendet 

Landstinget Norrbotten erbjuder länets kommuner att bli delägare i bolaget BD Pop 
AB och ta del av bolagets verksamhet. I sin dagliga verksamhet ska bolaget arbeta 
direkt med de artister och talanger som söker kontakt eller stöd från bolaget. Ge-
nom samarbete med kommunen kan verksamheten också komma fler till del. Bola-
get har ambitionen att samverka med musikföreningar, musikskolan, våra ung-
domsgårdar, musikstudios och givetvis kultur- och fritidsförvaltningenlnäringslivs-
förvaltningen. 

Delägarskapet följer samma princip som även gäller för andra gemensamt ägda bo-
lag, att ägarna tillskjuter ett ägartillskott som behandlas och fastställs årligen vid 
ägarsamråd. För bolaget ska ägartillskottet inte understiga 6 kronor per invånare. 

Både kultur- och fritidsnämnden 2011-12-06, § 65, och näringslivsstyrelsen 2012-
03-23, § 18, ställer sig positiva till delägarskapet. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen blir delägare i BD Pop AB 
med en ägarandel på 5 % och köper 200 aktier till ett nominellt värde av 100 kr per 
aktie, totalt 20 000 kr, att finansieras via likvida medel. Det årliga aktieägartillskot-
tet till BD Pop AB fastställs till 6 kr per invånare. Ägartillskottet finansieras inom 
ramen för den nya sammanslagna nämnden för kultur och fritid och näringsliv (c:a 
165 000 kr baserat på 2011 års befolkning). Den nya sammanslagna nämnden för 
kultur och fritid och näringsliv bör bli bolagets lokala samarbetspartner. 
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§ 40 Aktieägartillskott till Kollektivtrafikmyndigheten 

 KS 2010/815 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att från kommunfullmäktiges pott för oförutsedda 
utgifter anvisa 95 tkr till ks-kommunledningsförvaltningens driftram för aktie-
ägartillskott till kollektivtrafikmyndigheten för 2012. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ur likvida medel anvisa 611 tkr för aktieägar-
tillskott till kollektivtrafikmyndigheten för 2012. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att utöka ks-kommunledningsförvaltningens drift-
ram med 95 tkr för aktieägartillskott till kollektivtrafikmyndigheten från och 
med 2013. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-19, § 169, att godkänna förbundsordning 
med tillhörande samarbetsavtal och bilagor för kommunalförbundet Norrbottens 
Läns kollektivtrafikmyndighet samt att överlåta kommunens aktier i Länstrafiken 
Norrbotten AB till kollektivtrafikmyndigheten till nominellt värde. Bodens kom-
muns aktieinnehav i Länstrafiken Norrbotten AB är per den 31 december 2011 bok-
förda till nominellt värde, d v s 557 tkr. 

Kollektivtrafikmyndigheten övertar kommunens aktier i Länstrafiken i Norrbotten 
AB genom att kommunen ger ett ägartillskott som motsvarar kommunens nominel-
la andel i Länstrafiken, d v s 557 tkr. Kollektivtrafikmyndigheten använder ägartill-
skottet för att förvärva aktierna av kommunen. 

Kollektivtrafikmyndigheten kommer att förvärva Länstrafikens aktier i Norrtåg AB 
för 500 tkr, varav kommunens svarar för 3,57 % eller 18 tkr.  

Kollektivtrafikmyndigheten kommer att förvärva aktier i Transitio AB i två steg, 
dels ett aktieförvärv från Länstrafiken i Norrbotten AB och dels från Stockholms 
Läns Landsting för 100 tkr respektive 900 tkr. Av detta svarar kommunen för 3,57 
% eller 36 tkr.  

Kollektivtrafikmyndighetens direktion har i februari 2012 fastställt budget och 
verksamhetsplan för 2012. Driftkostnaderna för 2012 beräknas uppgå till 2 330 tkr 
och för investeringar till 330 tkr. Av detta svarar kommunen för 3,57 % eller 95 tkr. 
Behovet av budget för drift och investeringar för 2013-2014 bedöms ligga på mot-
svarande nivå som 2012. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 40 Aktieägartillskott till Kollektivtrafikmyndigheten, forts 

 KS 2010/815 

Kollektivtrafikmyndigheten har redovisat följande behov av ägartillskott för 2012-
2014: 

 

Totalt varav Totalt varav Totalt varav
Boden Boden Boden

Förvärv av bolag
Länstrafiken 10 000 557
Transito AB 1 000 36
Norrtåg AB 500 18

Drift 2 330 83 2 330 83 2 330 83
Investeringar 330 12 330 12 330 12
Summa 14 160 706 2 660 95 2 660 95

2012 2013 2014

 

Av aktieägartillskottet på totalt 611 tkr för 2012 kommer kommunen att få tillbaka 
557 tkr. Den del av aktieägartillskottet som avser drift och investeringar, d v s 95 
tkr, kommer att belasta kommunens driftbudget. Resterande del, d v s tillskottet för 
förvärven av aktier, redovisas som finansiell anläggningstillgång i kommunens ba-
lansräkning. Kommunens andel i bolaget kommer att uppgå till 1/28. I bolaget som 
kollektivtrafikmyndigheten kommer att förvärva för 10 mkr finns ett eget kapital på 
30 mkr varför det inte finns något behov av en nedskrivning. 
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§ 41 Yttrande över revisorernas granskning av intäktsrutiner inkl 

rutiner för krav 
 KS 2011/804 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen överlämnar ekonomikontorets och tekniska förvaltningens 
yttranden som svar till kommunrevisionen 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till klf-ekonomikontoret att före utgången av 2012 
lämna en uppföljning till kommunstyrelsen  

Beskrivning av ärendet 

Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kommunens intäktsrutiner in-
klusive rutiner för krav. Granskningens syfte var att bedöma om kommunen har än-
damålsenliga och tillräckliga kontroll- och uppföljningsåtgärder vad gäller fakture-
ring/debitering samt krav. Granskningen har avgränsats till externa intäkter och de-
biteringar som resulterar i fakturor och har omfattat VA- och renhållningsavgifter, 
äldreomsorgsavgifter och barnomsorgsavgifter. Revisorernas bedömning är att fak-
tureringsrutinerna är ändamålsenligt utformade så att de på en rimlig nivå säkerstäl-
ler att samtliga levererade tjänster blir fakturerade.   

Tekniska utskottet har 2012-02-09, § 3, lämnat ett yttrande.  

Ekonomikontoret, i samråd med utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen 
har 2012-04-17 lämnat ett yttrande.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar ekonomikonto-
rets och tekniska förvaltningens yttranden som sitt eget. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att klf-ekonomikontoret får i uppdrag att före utgång-
en av 2012 lämna en uppföljning till kommunstyrelsen.  



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2012-05-02 

Sid 

13 (17) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 42 Yttrande över revisorernas granskning av verkställighet av 

beslut 
 KS 2012/47 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens yttrande som 
svar till kommunrevisorerna. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att före utgången 
av 2012 lämna förslag till riktlinjer för ärendehantering och protokollsskriv-
ning, samt rutiner för bevakning och uppföljning av fullmäktiges beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens revisorer har gjort en granskning av verkställigheten av fullmäktiges 
beslut. Revisorerna rekommenderar att dokumenterade riktlinjer/rutinbeskrivningar 
för ärendehanteringen fastställs, vilket också bör innefatta riktlinjer för protokolls-
skrivning. Revisorerna rekommenderar vidare att rutiner för bevakning/uppföljning 
av fullmäktiges beslut fastställs, som också innefattar hur ofta redovisning ska ske 
till fullmäktige. Formuleringarna av fullmäktiges beslut med uppdrag bör ses över 
så att besluten är tydligt formulerade och möjliga att följa upp. Krav på återrappor-
tering inklusive tidpunkt för återrapportering bör i de flesta fall kunna anges i be-
slutet.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens 
yttranden som sitt eget. 
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§ 43 Räddningstjänstens och kommunledningsförvaltningens 

lokala beredskapsplaner vid extra ordinära händelser  
2012-2014 

 KS 2012/204 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen fastställer räddningstjänstens och kommunledningsförvaltning-
ens lokala beredskapsplaner vid extra ordinära händelser 2012-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Risk- och sårbarhetsanalysen antogs i kommunfullmäktige 2011-10-03 § 91. I be-
slutet framgår att respektive nämnd/styrelse ska göra planer mot extraordinära hän-
delser som bygger på den antagna risk- och sårbarhetsanalysen. Räddningstjänsten 
och kommunledningsförvaltningens plan mot extraordinära händelser överlämnas 
nu till kommunstyrelsen för beslut, den bygger på framtagen risk- och sårbarhets-
analys. 

Samtliga styrelser och nämnders planer ska innehålla lägsta godtagbara nivå för den 
del av den normala verksamheten som alltid måste kunna upprätthållas oavsett om-
fattning och karaktär på en inträffad kris. Planerna ska tas i respektive 
nämnd/styrelse och vara kommunstyrelsen/säkerhetsgruppen tillhanda senast maj 
2012 för att sen sammanställas till en gemensam plan för extraordinära händelser 
till kommunfullmäktige senast hösten 2012. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 44 Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning för  

upphandling 
 KS 2010/508 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till ändrade delegationer för upphandling. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2012-02-20, § 9, den reviderade upphandlingspolicyn. 
Det har även gjorts en översyn av delegationer inom upphandlingsområdet.  

Kommunstyrelsen ansvarar enligt styrelsens reglemente för kommunövergripande 
upphandlingar och upphandlingar över tröskelvärdena. Respektive nämnd ansvarar 
för sina förvaltningsspecifika upphandlingar upp till tröskelvärdet.1 Upphandlings-
enheten vid ekonomikontoret utför, utifrån sina resurser, förvaltningsspecifika upp-
handlingar under tröskelvärdet, vid behov/beställning från alla kommunens förvalt-
ningar.  

Delegationerna i det här beslutet gäller att anta anbud och teckna avtal för de upp-
handlingar som kommunstyrelsen ansvarar för. De andra nämnderna kan, om det 
finns behov, delegera till andra tjänstemän än förvaltningschefen att anta anbud och 
teckna avtal. Delegationerna får dock inte gå över tröskelvärdet, eftersom dessa 
upphandlingar är kommunstyrelsens ansvar. 

En revidering av nuvarande delegationer av stor vikt för att klargöra vem som äger 
avtalet och tillika har ansvar för de medel som belastas av avtalet. Ansvaret innefat-
tar att följa upp avtalet mot det åtagande och leveranser som leverantören ska utfö-
ra. 

Upphandlingsenheten är enligt kommunens upphandlingspolicy ansvarig för sam-
ordning av upphandling med andra upphandlande myndigheter. De betyder att den 
förvaltning som vill samordna sina upphandlingar med andra myndigheter måste 
kontakta upphandlingsenheten. I förslaget till revidering av delegationsordning 
finns en ny punkt (3:3), som säger att ekonomichefen beslutar att utfärda fullmakt 
för annan att genomföra upphandling för kommunens räkning. Rätten att utfärda 
fullmakt gäller, med stöd av kommunens upphandlingspolicy, alla kommunens för-
valtningar 

 

                                            
1 Tröskelvärdet för varor och tjänster är för närvarande 1 897 540 kr (1 januari 2012). 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2012-05-02 

Sid 

16 (17) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 45 Ansökan om serveringstillstånd; Ellas hamburgerrestau-

rang  
 KS 2012/125 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Ellas hamburgerrestaurang permanent till-
stånd för servering av alla slags alkoholdrycker till allmänheten året runt på Restau-
rang Oscar II. Tillståndet gäller restaurangen samt Oscarssalen mellan kl 11.00 till 
01.00 alla dagar. 

Beskrivning av ärendet 

Ellas hamburgerrestaurang, organisationsnummer 600611-2566 har ansökt om 
permanent tillstånd för servering av alla slags alkoholdrycker till allmänheten året 
runt på Restaurang Oscar II. Sökt serveringsyta är restaurangen samt Oscarssalen. 
Sökt serveringstid är 11.00 till 01.00 alla dagar.  

Av verksamhetsbeskrivningen framgår det att de sökande ska bedriva kvaretersre-
staurang samt fungera som samkvämslokal för anställda soldater och deras anhöri-
ga. Det kommer att serveras mat av hög kvalitet, det kommer att finnas förrätter, 
varmrätter och efterrätter. Alkoholservering kommer att ske i samband med mat-
servering. Köket och serveringsstället håller en bra standard och uppfyller alkohol-
lagens krav. 

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 
Ellas hamburgerrestaurang 
Kansliet 
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§ 46 Fördelning av kommunledningsförvaltningens tilläggsbud-

get 2012 
 KS 2012/137 

Beslut 

1. Kommunledningsförvaltningens tilläggsbudget för 2012 avseende investering-
ar fördelas enligt följande: 

 Exploateringsområde Hornsberg 2 400 tkr 
Beslutsstödssystem 400 tkr 
Summa 2 800 tkr 

2. Kommunledningsförvaltningens tilläggsbudget för 2012 avseende drift fördelas 
enligt följande: 

 Utveckling beställningswebb 500 tkr 
Utveckling intranätet 399 tkr 
O-ringen 94 tkr 
Summa 993 tkr 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har 2012-04-10 § 29-30, beslutat att ks-kommunled-
ningsförvaltningen får en tilläggsbudget för 2012 på 2 800 tkr för investeringar och 
993 tkr för drift. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att tilläggsbudgeten för 2012 fördelas enligt 
ovanstående förslag som motsvarar förvaltningens förslag till tilläggsbudget förut-
om för beslutsstödssystemet där förslaget var 593 tkr. 

 

För genomförande 
Ekonomikontoret  

För kännedom 
Samhällsbyggnadskontoret 
IT-kontoret 
Kansli och informationskontoret  
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