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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 9 Information 

  

 Thomas Reinholdt, personalchef, informerar om löneöversynen 2011 och  re-
dovisar förvaltningschefernas förslag till fördelning av löneutrymme. Se vidare 
§ 20. 

 Lars Andersson, samhällsbyggnadschef, informerar om det fortsatta arbetet 
med LIS, Landsbygdsutveckling i strandnära läge. 

 Tommy Lindvall, säkerhetssamordnare, informerar om Styr-elprojektet. Se vi-
dare § 17. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 10 Medlemsavgift till Winternet ekonomiska förening 

 KS 2011/155 

Arbetsutskottets förslag 

100 tkr anvisas ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter för avgiften 
till Winternet ekonomiska förening. 

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommun är medlem i Winternet ekonomiska förening. Av samverkansavta-
let framgår att medlemmarna i föreningen ska betala en medlemsavgift som för 
kommunens del kan uppgå till maximalt 1 Mkr. Av tidigare avsatta medel till Win-
ternet återstår 300 tkr. Kommunen har fått en delfaktura på 400 tkr för 2011. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 11 Förändringar av taxor och avgifter; kultur- och fritidsnämn-

den 2011 
 KS 2010/781 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till förändringar av taxor och avgifter för 
2011.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-01-31, § 4, att kultur- och fritidsnämnden för 
2011 får räkna upp taxorna med den procentsats som nämndens intäkter justerats 
upp med i planeringsförutsättningarna och därmed i nämndens ram för 2011, det 
vill säga 1,6 %. 

Taxorna har justerats i enlighet med beslutet men nu föreslår Kultur- och fritids-
nämnden 2011-02-08, § 3, ett undantag för vissa taxor och avgifter enligt följande: 

 Avgiften för träningstimmar i de stora hallarna föreslås bli 90 kronor per timme 
då deltagarna är över 15 år och till 70 kronor per timme då deltagarna är under 
15 år eller yngre. 

 Taxan för hyrning vid kommersiella arrangemang föreslås justeras till vad som 
kan bedömas som en marknadsanpassad hyra. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 12 Risk- och sårbarhetsanalys 
 KS 2011/168 

Arbetsutskottets förslag 

1. Säkerhetsgruppen får i uppdrag att arbeta fram en ny risk- och sårbarhetsanalys 
där scenariot isstorm ingår. 

2. Den nya versionen av risk- och sårbarhetsanalys ska vara framtagen enligt före-
skriften (MSBFS 2010:6) och vara Länsstyrelsen tillhanda senast 30 september 
2011. 

3. Samtliga styrelser/nämnder med fastställt underlag för risk- och sårbarhetsana-
lys får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till lokal beredskapsplan för extraor-
dinära händelser som delges säkerhetsgruppen senast april 2012. 

4. Beredskapsplanerna ska redovisas för kommunfullmäktige senast oktober 2012. 

5. Uppmana kommunala bolag och stiftelser att upprätta och anta risk- och sårbar-
hetsanalysen för att inarbetas i kommunens plan för extraordinära händelser. 

Beskrivning av ärendet 

Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordi-
nära händelser i fredstid och höjd beredskap ger kommuner och landsting uppgift 
att inrätta en särskild krisorganisation samt för varje ny mandatperiod fastställa plan 
för hur extraordinära händelser ska hanteras. 

Planerna ska innehålla sårbarhets- och konsekvensanalyser och åtgärdsplaner. Det 
innebär att man ska redovisa vad som kan hända och hur förvaltningen eller bolaget 
ska hantera dessa situationer och med vilken organisation. Senaste version av Risk- 
och sårbarhetsanalys gjordes av kommunfullmäktige 2007-12-17, § 225. 

I den nya RSA har säkerhetsgruppen i samverkan med Länsstyrelsen valt att speci-
fikt koncentrera sig på isstorm. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 13 Tilläggsbudget 2011; Drift 

 KS 2011/94 

Arbetsutskottets förslag 

1. Frågan om kommunrevisionens tilläggsbudget överlämnas till presidiet. 

2. Kommunfullmäktige fastställer följande tilläggsbudget för drift 2011: 

 

Ks-teknisk förvaltning (affärsdrivande verksamhet) 1 758
Barn- och utbildningsnämnd 4 142
Kultur- och fritidsnämnd 100
Finansförvaltningen, skatter och utjämning -6 647
Summa, tkr -647

Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), och Roger Bohman (C) lämnar blank 
reservation. 

Beskrivning av ärendet 

Vid behandling av tilläggsbudget drift gäller att över- eller underskott ska tas med 
till kommande verksamhetsår. Justering sker för vissa poster. Summa tilläggsbud-
get får inte heller överstiga det ekonomiska utrymmet enligt god ekonomisk hus-
hållning. Nämnder/styrelser har lämnat följande förslag till tilläggsbudget:  
 
Nämnd/styrelse Avvikelse Justering Förslag

2010
Kommunrevision 116 -1 115
Ks-kommunledningsförvaltning 5 936 -5 836 100
Ks-teknisk förvaltning 1 779 4 004 5 783
Ks-räddn o beredskapsförvaltning -166 166 0
Barn- och utbildningsnämnd -8 080 20 480 12 400
Socialnämnd 22 904 -6 904 16 000
Miljö- och byggnämnd -96 96 0
Näringslivsstyrelse1 3 783 0 3 783
Kultur- och fritidsnämnd 315 290 605
Överförmyndarnämnd 254 -54 200
Summa, tkr 26 745 12 241 38 986

1 Förslaget ändrat vid bokslutsberedningen.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 13 Tilläggsbudget 2011; Drift, forts 

 KS 2011/94 

Sedan fullmäktige fastställde strategisk plan för 2011-2013 har regleringar av bud-
geten gjorts. Efter dessa förändringar uppgår det budgeterade resultatet för 2011 till 
4 858 tkr. Med nämndernas/styrelsernas förslag till tilläggsbudget skulle det budge-
terade resultatet bli negativt. I samband med budgetpropositionen tillfördes kom-
munen bland annat ett extra statsbidrag som innebär ökade intäkter med 6 647 tkr. 
Det extra statsbidraget är möjligt att tilläggsbudgetera till kommande år. 

Med beredningens förslag till tilläggbudget blir det budgeterade resultatet  
5 504 tkr, vilket motsvarar 0,4 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 14 Tilläggsbudget 2011; Investeringar 
 KS 2011/94 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige fastställer följande tilläggsbudget för investeringar 2011:  
 

 

Ks-kommunledningsförvaltningen 4 100
Ks-tekniska förvaltningen (inkl affärsdrivande verksamhet) 20 000
Ks-räddnings- o beredskapsförv 891
Barn- och utbildningsnämnd 1 239
Socialnämnd 3 921
Kultur- och fritidsnämnd 130
Summa, tkr 30 281

2. Kommunfullmäktige uppmanar nämnder/styrelser att vara återhållsamma med 
investeringar som höjer driftkostnaderna. 

Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), och Roger Bohman (C) lämnar blank 
reservation. 

Beskrivning av ärendet 

Anslag till investering som inte använts på grund av att investeringen inte färdig-
ställts eller påbörjats kan tilläggsbudgeteras till nästa år. Nämnder och styrelser har 
lämnat följande förslag till tilläggsbudget avseende investeringar: 

Nämnd/styrelse Avvikelse Justering Förslag
2010

Ks-kommunledningsförvaltning 7 216 -1 722 5 494
Ks-tekniska förvaltning 26 528 4 464 30 992
Ks-räddnings- o beredskapsförv 891 0 891
Barn- och utbildningsnämnd 1 239 0 1 239
Socialnämnd 3 921 0 3 921
Kultur- och fritidsnämnd -44 0 -44
Summa, tkr 39 751 2 742 42 493  

För 2011 uppgår budgeterad investeringsvolym till 98 280 tkr. Med nämn-
der/styrelsers förslag till tilläggsbudget skulle investeringsvolymen bli  
140 773 tkr. 

Med beredningens förslag till tilläggsbudget uppgår budgeterade likvida medel till 
84 970 tkr. Det motsvarar en betalningsberedskap på 22 dagar. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 15 Riktlinjer för nyttjande av kredit- och betalkort 
 KS 2011/70 

Arbetsutskottets förslag  

1. Kommunstyrelsen fastställer förslag till riktlinjer för nyttjande av kredit- och 
betalkort. 

2. Kommunstyrelsen upphäver samtidigt riktlinjerna beslutade 1999-06-07, § 147. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har i samråd med övriga förvaltningar reviderat 
riktlinjerna för nyttjande av kredit- och betalkort och föreslår att kommunstyrelsen 
fastställer förslaget. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 16 Stämmodirektiv till stämmoombud vid föreningsstämma i 
Kommuninvest Ekonomisk förening 

 KS 2010/693 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen fastställer följande stämmodirektiv 

 Rösta i enlighet med styrelsens förslag om fastställande av resultat- och balans-
räkning samt disposition av balanserat resultat 

 Rösta för att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet 

 Rösta för att arvoden åt styrelsen, valberedningen och revisorerna fastställs en-
ligt förslag 

 Rösta i enlighet med valberedningens förslag i frågor om val 

 Rösta i enlighet med styrelsens förslag beträffande frågan om ett tydligt med-
lemsansvar 

 Rösta i enlighet med styrelsens förslag beträffande hantering av framtida vinster 

 Rösta i enlighet med styrelsens förslag beträffande namnbyte 

 I övrigt rösta i enlighet med styrelsens förslag  

Beskrivning av ärendet 

Föreningsstämman i Kommuninvest Ekonomisk förening hålls i Stockholm torsda-
gen den 7 april 2011. Förutom sedvanliga stämmofrågor kommer följande frågor att 
behandlas: Tydligt medlemsansvar, hantering av framtida vinster i Kommuninvest 
samt ändring av firmanamn. 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomikontoret, har 2011-03-01 upprättat ett för-
slag på stämmodirektiv och föreslår att kommunstyrelsen fastställer dessa. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 17 Prioritering av el-användare vid el-brist (Styrel) 

 KS 2011/154 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen fastställer förslaget till prioritering av samhällsviktig verk-
samhet. 

2. Översyn av prioriteringsordningen ska ske vart fjärde år. 

Beskrivning av ärendet 

Om efterfrågan på el är större än tillgången kan vi drabbas av el-brist. Vid en el-
bristsituation är det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av 
Sverige. För att skydda elsystemet kan elnätsföretagen då tvingas koppla bort el-
användare. 

Idag finns planer som innebär att stora delar av elnäten, i form av hela lokalnät, 
kopplas bort utan hänsyn till vilka el-användare som är samhällsviktiga. Detta är 
inte acceptabelt i vårt elberoende samhälle. Energimyndigheten har därför fått re-
geringens uppdrag att utveckla och införa ett system för styrning av el till priorite-
rade el-användare vid kortsiktig el-brist (Styrel). Det nya systemet utgår från att 
bortkopplingar sker på lokalnätsnivå. På det sättet kan tillgänglig el styras till el-
linjer med prioriterade el-användare, på samma gång som el-linjer med oprioritera-
de el-användare kopplas bort. 

Räddnings- och beredskapsförvaltningen har gjort en kartläggning av samhällsvik-
tig verksamhet som föreslås prioriteras inom Bodens kommun. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 18 Medborgarförslag om träningskort för pensionärer 

 KS 2009/850 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Valfrid Enbom föreslår i ett medborgarförslag att träningskort för pensionärer 
sponsras av kommunen. Motiveringen är att regelbunden träning ger friskare män-
niskor och att antalet äldre blir fler samtidigt som kostnaderna kan bli höga för trä-
ningskort. 

Det kan vara oförenligt med kommunallagen att betala eller ge bidrag till enskilda 
grupper i samhället. Kommunallagen talar om att kommunen skall likställa alla 
medborgare, därför är det inte möjligt att sponsra pensionärer med träningbidrag. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 19 Hedens IF begär att kommunen tar ställning till olika alter-

nativ vad gäller föreningens skulder 
 KS 2011/106 

Arbetsutskottets förslag 

Bodens kommun vidhåller att den amorteringsplan som överenskommits ska följas. 

Beskrivning av ärendet 

Hedens IF har en skuld till kommunen som uppkom 2008 och som ursprungligen 
var på 400 000 kronor. En amorteringsplan upprättades och godkändes av Hedens 
IF 2009-06-17. Av amorteringsplanen framgår att föreningen ska amortera 40 000 
per år 2010 och 2011 samt 80 000 per år fr o m 2012. Om föreningen har amorterat 
av tre fjärdedelar på lånet senast 2013 avskrivs resterande del. I annat fall ska hela 
skulden amorteras. Krediten löper med en årlig räntesats av Stibor 360 dagar + 2%. 

Hedens IF har lagt förslag på fyra olika alternativ till hantering av låneskulden som 
de vill att kommunen tar ställning till. Ett av alternativen är att kommunen vidhåller 
att amorteringsplanen som finns ska följas. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 20 Löneöversyn 2011 

 KS 2011/179 

Arbetsutskottets beslut 

Förslag till fördelning av löneutrymme godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Centrala avtal finns förutom för Vårdförbundet och LSR. Förvaltningscheferna har 
gemensamt diskuterat fördelning av löneutrymme, prioriteringar samt behov av struk-
turella lönepolitiska åtgärder. Personalchefen har lämnat förslag på fördelning av löne-
utrymmet och föreslår att arbetsutskottet godkänner förslaget. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen, personalkontoret  
samtliga förvaltningschefer 
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