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Plats och tid  Kommunstyrelsesalen kl 13.30 – 16.40, ajournering kl 15.47-16.00 
  
Beslutande Torbjörn Lidberg (S), Anna-Karin Nylund (S), Rigmor Åström (M), 

Inge Andersson (S), Göran Ahlman (M), Daniel Rönnbäck (M), Ur-
ban Sundbom (S), Bosse Strömbäck (V) § 56-65, Kenneth Backgård 
(NS), Inger Vestman Arvesen (V), Anders Sundström (NS), Lennart 
Klockare (S), Anders Pettersson (KD), Åke Eltoft (M), Glenn Blom 
(S) och Gunnel Notelid (V) § 66-72 

Ersättare Lena Goldkuhl (S), Jan-Olov Bäcklund (S), Lennart Synnergren (S), 
Gunnel Notelid (V) § 56-65, Inga-Lill Engström Öman (V), Bo Lind-
ström (M), Egon Palo (M), Göran Höglund (M), Hendrik Andersson 
(FP), Roger Bohman (C) och Lili-Marie Lundström (C) 

Övriga Ekonomichef Jan Öström, kommunchef Håkan Hansi, kommunjurist 
Daniel Bergh och kommunsekreterare Carola Fridh 

Utses att justera Göran Ahlman  
 
Justeringens plats och tid Kansli och informationskontoret 2012-05-15 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 56 Godkännande av dagordning 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner utsänd dagordning med redovisade tillägg och änd-
ringar.  

Ändring/tillägg  

 Aktieägartillskott Kollektivtrafikmyndigheten; Driftbudget 2013-2015 

Nya ärenden 

 Förvärv av fastigheten Mullvaden 6, Snabelhuset 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 57 Informationer och rapporter 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnade informationer och rapporter och lägger de 
till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Följande informationer och rapporter lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde: 

 Jörgen Eriksson och Göran Littorin, Invest in Norrbotten AB 
 

 Kommunchefen Håkan Hansi redovisar kartläggning av överförmyndarverk-
samheten. 
 

 Kommunchefens rapport 
 

 Finansrapport maj 2012 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 58 Ansvarsfrihet för styrelsen i Stiftelsen BodenBo för 2011 

 KS 2012/31, Au § 34 

Förslag till beslut  

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. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-05-14 

Sid 

5 (22) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 59 Medborgarförslag; Pensionärs- och ledsagarservice 

 KS 2011/672, Au § 35 

Förslag till beslut 

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. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 60 Medborgarförslag; ID-handlingar inom hemtjänsten 

 KS 2011/673, Au § 36 

Förslag till beslut 

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. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 61 Nya regler för hantering av över- och underskott 

 KS 2012/137, Au § 37 

Förslag till beslut 

1. Kommunfäktige fastställer förslag till nya regler för hantering av över- och un-
derskott att gälla fr.o.m. räkenskapsåret 2012.  

2. Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen (ekonomikontoret) att upp-
datera riktlinjerna för ekonomistyrning drift och ekonomistyrning materiella 
tillgångar med reglerna för hantering av över- och underskott. 

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.  

Yrkanden 

Daniel Rönnbäck (M) föreslår att beslutspunkt 1 får följande lydelse: ”Kommun-
fäktige fastställer förslag till nya regler för hantering inom respektive styrel-
se/nämnd av över- och underskott att gälla fr.o.m. räkenskapsåret 2012”. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 

Ordförande finner även att kommunstyrelsen avslår Daniel Rönnbäcks (M) förslag 
om tillägg i beslutspunkt 1. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 62 Delägarskap i Invest in Norrbotten AB 

 KS 2012/207, Au § 38 

Förslag till beslut  

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 

 
§ 62 Delägarskap i Invest in Norrbotten AB, forts 

 KS 2012/207, Au § 38 

 
Köpet av aktierna finansieras genom likvida medel. Finansieringen för det årliga 
aktieägartillskottet beaktas vid arbetet med den kommande strategiska planen. 

Yrkanden 

Daniel Rönnbäck (M) föreslår att det i beslutspunkt 3 skrivs in att delägarskapet ska 
finansieras inom ramen för den nya nämnden för kultur, fritid och näringsliv. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Ordförande finner även att kommunstyrelsen avslår Daniel Rönnbäcks (M) förslag 
om tillägg i beslutspunkt 3. 

 
 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 63 Delägarskap i BD Pop AB 

 KS 2011/734, Au § 39 

Förslag till beslut  

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. 

___________________________ 
För beslut; Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 64 Aktieägartillskott till Kollektivtrafikmyndigheten 

 KS 2010/815, Au § 40 

Förslag till beslut  

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 115,36 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 

 
§ 64 Aktieägartillskott till Kollektivtrafikmyndigheten, forts 

 KS 2010/815, Au § 40 

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. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att ks-kommunledningsförvaltningens driftram utökas 
med 115,36 tkr för aktieägartillskottet från och med 2013. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Torbjörn Lidbergs (S) för-
slag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 65 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 

 KS 2012/40 

Förslag till beslut 

Skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till respektive 
kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens regler för hantering av skolhälsovårdsjournaler ska arkivmyn-
digheten besluta i varje enskilt fall. 

Kansli och informationskontoret föreslår att skolhälsovårdsjournaler enligt upprät-
tat underlag får avhändigas till respektive kommun. Underlaget omfattar 14 elever. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 66 Förvärv av fastigheten Mullvaden 6, Snabelhuset 

 KS 2012/162 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheten Mullvaden 6 av Kulturfastig-
heter i Boden AB, Org. nr 556679-1223 for en överenskommen köpeskilling av 
950 000 kronor. 

2. Kommunfullmäktige godkänner i övrigt villkoren i bifogat villkorat köpekon-
trakt. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
for beslutet nödvändiga handlingar. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt antagen Strategisk plan och budget 2012-2014 åligger det kommunstyrelsen 
att utreda förutsättningar för och konsekvenserna av ett förvärv av Mullvaden 6 kal-
lat ”Snabelhuset” för att vidareutveckla kommunens ungdomssatsning.  

”Snabelhuset” ägs och förvaltas av Kulturfastigheter i Boden AB. Paraplyorganisa-
tionen Qultur- och Mediaföreningen (ideell förening) sköter de aktiva grupperna i 
fastigheten och fungerar även som medlemsorganisation för enskilda.  

Ungdomsgårdsprojekt drivs med olika aktiviteter som bland annat är café, biljard, 
TV-spel, bordtennis samt att ”Snabelhuset” inhyser repetitionslokaler för lokala 
musikband.   

Kommunens verksamhetsbidrag är 250 000 kr per år och bidraget används till hyra 
för de olika aktiviteterna som pågår i ”Snabelhuset”. 

Ändamålet/avsikten med förvärvet av ”Snabelhuset” är att tillgodose och trygga 
Bodens ungdomars behov av repetitionslokaler och mötesplatser. I första hand är 
avsikten att säkerställa befintlig verksamhet på fastigheten men i framtiden finns 
möjlighet att utveckla verksamheten.  

En statusbesiktning av fastigheten har utförts av fastighetskontoret och den visar på 
ett reparationsbehov.  

Uppskattad årlig driftskostnad är ca 365 000 kr/år varav energikostnaden är ca 
140 000 kr och fortlöpande byggnadsunderhåll bedöms uppgå till ca 65 000 kr. 
Tillskjutande av medel för eventuella reparationer och investeringar får avvakta be-
slut om hur byggnaden ska användas i framtiden och får behandlas i kommande 
budgetprocess. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 66 Förvärv av fastigheten Mullvaden 6, Snabelhuset, forts 

 KS 2012/162 

Yrkanden 

Daniel Rönnbäck (M), Anders Pettersson (KD) och Kenneth Backgård (NS) före-
slår att ärendet avslås. 

Inge Andersson (S) föreslår att beredningens förslag bifalls. 

Ajournering begärs och genomförs mellan kl 15.47-16.00. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt beredningens förslag. 

Votering begärs och ska genomföras.  

Den som röstar på beredningens förslag röstar Ja. Den som röstar på avslag röstar 
Nej. 

Torbjörn Lidberg (S), Anna-Karin Nylund (S), Inge Andersson (S), Urban Sund-
bom (S), Inger Vestman Arvesen (V), Lennart Klockare (S), Glenn Blom (S) och 
Gunnel Notelid (V) röstade Ja.  

Rigmor Åström (M), Göran Ahlman (M), Daniel Rönnbäck (M), Kenneth Backgård 
(NS), Anders Sundström (NS), Anders Pettersson (KD) och Åke Eltoft (M) röstade 
Nej.  

Av 15 avgivna röster röstade 8 Ja och 7 Nej. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 
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§ 67 Yttrande över revisorernas granskning av intäktsrutiner inkl 

rutiner för krav 
 KS 2011/804, Au § 41 

Beslut 

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. 

 

För kännedom 
Kommunrevisionen 
Ekonomikontoret 
Tekniska förvaltningen  



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-05-14 

Sid 

17 (22) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 68 Yttrande över revisorernas granskning av verkställighet av 

beslut 
 KS 2012/47, Au § 42 

Beslut  

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. 

 

För kännedom 
Kommunrevisionen 
Kommunledningsförvaltningen  
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§ 69 Räddningstjänstens och kommunledningsförvaltningens 

lokala beredskapsplaner vid extra ordinära händelser  
2012-2014 

 KS 2012/204, Au § 43 

Beslut  

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. 

 

För kännedom 
Säkerhetsgruppen 
Räddningstjänsten 
Kommunledningsförvaltningen  
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§ 70 Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning för  

upphandling 
 KS 2010/508, Au § 44 

Beslut  

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. 

 

För kännedom 
Samtliga kontor under kommunstyrelsen 
Tekniska förvaltningen  
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§ 71 Val av ledamot i Pensionärsrådet efter Judith Svanberg för 

återstående del av mandatperioden 2011-2014  
 KS 2012/159 

Beslut  

Karin Liljestrand (SKPF) väljs som ledamot i Pensionärsrådet för återstående del av 
mandatperioden 2011-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Judith Svanberg (SKPF) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Pensionärsrådet.  

Sveriges Kommunala Pensionärsförbund nominerar har lämnat följande nomine-
ring: 

Ledamot  

Karin Liljestrand Ubbyn 105 961 91 BODEN  

 

 

För kännedom 
Judith Svanberg 
Karin Liljestrand 
Pensionärsrådet 
Personalkontoret  
Kansliet 

 

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

  
Personal 
Avgångspremie P Hammarstedt (2012/208) 
 
Ekonomi 
Au 2012-05-02, § 46; Fördelning kommunledningsförvaltningens tilläggsbudget 
2012 (2012/137) 
Tekniska förvaltningen; Omfördelning av budget färdtjänst-gatudrift (2012/218) 
 
Upphandling och anskaffningsbeslut 
Parkskolan, rivning (2011/721) 
Lokförarutbildning 2012 (2012/106) 
 
Administration 
Antagande i hemvärnet (2012/76) 
 
Räddningstjänst 
Egen sotning; Christer och Agneta Eriksson (2012/219) 
Egen sotning; Tomas Flodström (2012/220) 
Egen sotning; David Larsson (2012/144) 
Tillsynsföreläggande NLL, Guldhamstern 1 (2012/143) 
 
Vägar och trafik 
Tillfällig lokal trafikföreskrift; Kyrkgatan-Hellgrensgatan (2012/96) 
Tillfällig lokal trafikföreskrift; Strandplan, Kungsg och Kyrkg (2012/96) 
Upplåtelse av mark; Reklamevenemang Medborgarplatsen (2012/4) 
Upplåtelse av mark; Majbrasa Kvarnängen (2012/4) 
Upplåtelse av mark; Bodensia uteservering sommaren 2012 (2012/4) 
Upplåtelse av mark; Hanssons Café, uteservering sommaren 2012 (2012/4) 
 
Fastigheter och detaljplaner 
Köp av del av Boden 1:160 (2012/156) 
Uppdrag detaljplan Torpgärdan 4:48 m.fl. (2012/158) 
Friköpt tomträtt; Torpgärdan 4:52 (2012/179) 
Friköpt tomträtt; Torpgärdan 4:51 (2012/180) 
Friköpt tomträtt; Torpgärdan 4:60 (2012/182) 
Friköpt tomträtt; Sävast 7:55 (2012/184) 
Friköpt tomträtt; Sävast 8:118 (2012/193) 
Friköpt tomträtt; Sävast 10:60 (2012/223) 
Nyttjanderättsavtal Sävast 23:11 (2012/190) 
Försäljning bostadsrätt Brf Cederoten (2012/140, 146) 
Färdtjänst, beslutsstatistik mars 2012 (2012/3) 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade beslut mars 2012 (2012/2) 
Länstäckande parkeringstillstånd för servicebilar i tjänst för hjälpmedelsservice 
(2012/166) 
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§ 72 Delegationsbeslut och delgivningar forts. 

  
Serveringstillstånd 
Tillfälligt Konditori Opalen (2012/142) 
Tillfälligt Bodens BBK Fotboll, Rotundan (2012/17) 
Tillfälligt Ellas Hamburgerrestaurang, OII (2012/125) 
Au 2012-05-02, § 45; Permanent serveringstillstånd Ellas Hamburgerrestaurang, 
OII (2012/125) 
 
Bidrag 
Bodens Nämndemannaförening för 2012 (2012/175) 
 

Delgivningar 

Kommunförbundet Norrbotten; Trafikverkets kapacitetsutredning till år 2025 
(2012/95). 

Länsstyrelsen; Anmälan mot överförmyndarnämnden, ingen åtgärd (2012/213) 
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