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§ 48  Informationer 

 

Följande informationer lämnades: 

 Ekonomisk månadsrapport efter mars 2014 (Ingela Pettersson) 

 Kommunchefens rapport (Håkan Hansi) 

 Rapport från Bodens Kommunfastigheter AB (Jan-Olov Bäcklund) 
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§ 49 Nytt avgiftssystem för hemtjänst 

KS 2014/23 Au § 32 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer socialnämnden förslag till nytt 

avgiftssystem för hemtjänst. 

2. Det nya systemet innebär att avgiften för hemtjänst ändras från avgift 

per utförd timme till avgift beräknad utifrån nivå hemtjänst.  

3. Avgiftssystemet baseras på två nivåer 

a. Nivå 1: 1 -5 timmar per månad      800 kr  

b. Nivå 2: Över 5 timmar per månad 1 776 kr (maxtaxa) 

4. De nya avgifterna träder i kraft den 1 juni 2014. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden föreslår 2014-03-25, § 71, att fullmäktige fastställer ett 

förslag till ändring av avgiftssystemet inom hemtjänst från och med den 1 

juni 2014. Nämnden föreslår att avgiften för hemtjänst ändras från avgift per 

utförd timme till avgift beräknad utifrån nivå hemtjänst. Avgiftssystemet 

föreslås baseras på två nivåer  

a. Nivå 1: 1 -5 timmar per månad      800 kr  

b. Nivå 2: Över 5 timmar per månad 1 776 kr (maxtaxa) 

För 2014 gäller en timtaxa på 128 kronor i timmen för utförd tid för 

personlig omsorg och 229 kronor i timmen för utförd tid för serviceinsatser.  

Av nämndens handlingar framgår att riktlinjerna och tillämpning för 

biståndsbeslut har förändrats under 2013. Tidigare fick brukaren 

biståndsbeslut om hjälp i timmar och minuter. Detta har upphört. Brukaren 

får numera beslut om insatser. Utföraren som tar emot uppdraget får en total 

beräknad ramtid för brukarens insatser. Förändringen av riktlinjerna har 

gjorts för biståndsbedömningen har gjorts för att flytta fokus från tid i 

timmar och minuter kopplade till respektive insats till att se helheten i 

insatserna för den enskilda och ge möjlighet till anpassning av tid mellan de 

olika insatserna beroende på den enskilde brukarens förmågor och behov. 

I tjänsteskrivelsen till socialnämndens beslut finns en beskrivning av 

konsekvenser för brukarna, medarbetarna och ekonomin av det nya systemet. 

Enligt beskrivningen betalar majoriteten av brukar redan idag avgift utifrån 

sitt individuella avgiftstak och på verkas inte av avgiftsförändringen.  

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 50 Begäran från socialnämnden om medel för att införa 
digitala trygghetslarm 

KS 2014/121 Au § 33 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att inte tillskjuta några ytterligare medel 

till socialnämnden under 2014. Kostnaden för införandet av digitala 

trygghetslarm får prioriteras inom socialnämndens befintliga budgetram. 

2. Kommunfullmäktige begär att socialnämnden i delårsrapporten efter 

april 2014 redovisar hur nämnden avser att finansiera övergången till 

digitala trygghetslarm om socialnämnden väljer att starta projektet under 

2014. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden begär 2014-03-25, § 69, att fullmäktige tillskjuter 1 540 000 

kronor för genomförande steg 1 och 2 i ett projekt om att upphandla och 

installera digitala trygghetslarm i ordinär boenden.  

Nämnden har även gett förvaltningsledningen i uppdrag att sätta igång ett 

projekt för kvalitetssäkring av tjänsten trygghetslarm i ordinärt boende. I 

uppdraget ingår att genomföra en upphandling av de digitala 

trygghetssystemen. Installationen av trygghetslarmen bör vara klar senast 

den 31 maj 2015. En kostnadsbild på lång sikt samt ett förslag till avgift för 

brukar redovisas till socialnämnden efter att upphandlingen är genomförd. 

Av nämndens protokoll framgår att digitala trygghetslarm bör upphandlas 

och installeras i ordinärt boende i Bodens kommun. Detta för att kommunen 

ska kunna erbjuda en säker trygghetslarmtjänst av hög kvalitet när 

digitaliseringen i samhället går framåt.  

I socialnämndens handlingar finns en uppskattning av kostnaderna för 

trygghetslarmen. Den totala kostnaden för trygghetslarm under 2013 var 

291 100 kronor. Den uppskattade driftkostnaden per år med digitala 

trygghetslarm utan avgiftshöjning uppskattas till 2 212 500 kronor. 

De kostnader som nämnden nu begär medel till från kommunfullmäktige 

gäller 630 00 kronor för steg 1 (projektfasen) och 910 000 kronor för steg 2 

(installationsfasen). 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 51 Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av 
2014 års löneöversyn  

Au § 34 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att med anledning av 2014 års löneöversyn 

ge nämnder/styrelser tilläggsanslag i 2014 års budget samt utöka ramarna 

från och med 2015 enligt följande: 

Nämnd/styrelse (tkr) 2014 2015-

Ks-kommunledningsförvaltning 690 920

Ks-teknisk förvaltning 986 1 315

Ks-räddnings- och beredksapsförvaltning 267 357

Utbildningsnämnd 8 894 11 859

Socialnämnd 8 482 11 310

Miljö- och byggnämnd 0 0

Tillväxtnämnd 458 610

Överförmyndarnämnd 0 0  

 

2. Medel anvisas från finansförvaltningens budget för löneökningar. Från 

2015 och framåt anvisas 1 325 tkr från resultatet. 

Beskrivning av ärendet 

I strategisk plan 2014-2016 har inte nämnder/styrelser några anslag för 

löneökningar i sina ramar. Budget för löneökningar finns inom 

finansförvaltningen. Budget för 2014 års löneöversyn uppgår till 25 046 tkr 

per år. 

Årets löneförhandlingar är nu slutförda och avtalen löper från och med 1 

april och ett år framåt. Lönerevisionen innebär att lönekostnaderna för 2014 

ökar med 19 778 tkr. För 2015 och framåt beräknas ökningen till 26 371 tkr.  

 Löneökningen per nämnd/styrelse framgår nedan: 
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Nämnd/styrelse (tkr) 2014 2015-

Ks-kommunledningsförvaltning 690 920

Ks-teknisk förvaltning 986 1 315

Ks-räddnings- och beredksapsförvaltning 267 357

Utbildningsnämnd 8 894 11 859

Socialnämnd 8 482 11 310

Miljö- och byggnämnd 0 0

Tillväxtnämnd 458 610

Överförmyndarnämnd 0 0

Summa 19 778 26 371

Budget lönerevision 2014 25 046 25 046

Diff 5 268 -1 325  

Av budgeten för lönerevision 2014 återstår 5 268 tkr 2014 på grund av att 

budgeten är beräknad på helårseffekt och kostnadsökningen blir från 1 april, 

d v s för 9 månader. Från 2015 och framåt blir det en kostnadsökning som är 

1 325 tkr högre än budget. 

Beräkningen av kostnaderna utgår från verkligt utfall i lönerevisionen utifrån 

faktiskt sysselsättningsrad samt avtalsmässig ökning för övertid, timanställda 

och räddningspersonal i beredskap.  

Personalkontoret föreslår att med anledning av 2014 års löneöversyn får 

nämnder/styrelser tilläggsanslag i 2014 års budget med totalt 19 778 tkr samt 

utökade ramar från och med 2015 med totalt 26 371 tkr enligt ovanstående 

fördelning. Medel föreslås anvisas från finansförvaltningens budget för  

löneökningar. Från 2015 och framåt föreslås 1 325 tkr anvisas från resultatet. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 52 Tilläggsinvestering för dagvatten i centrum 
KS 2014/130 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tillför 335 tkr för åtgärder av dagvatten i samband med 

ombyggnaden av trafiklösning i centrum. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen kommer att genomföra stora ombyggnader av trafiklösningen i 

centrum, bland annat ska Kungsgatan och Kyrkgatan byggas om. 

Med anledning av det har kapaciteten på dagvattensystemet beräknats och 

förslag till förbättringar har tagits fram. Beräkningarna har tagits fram utifrån 

att klara två och tioårs regn. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 53 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 
 

Förslag till beslut 

Skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till 

respektive kommun. 

 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunens regler för hantering av skolhälsovårdsjournaler ska 

arkivmyndigheten besluta i varje enskilt fall. 

 

Kansli och informationskontoret föreslår att skolhälsovårdsjournaler enligt 

upprättat underlag, sammanlagt 27 stycken, får avhändigas till respektive 

kommun. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 54 Godkännande av reviderade bolagsordningar i de 
kommun- och landstingsägda bolagen 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner de reviderade bolagsordningarna i BD Pop 

AB, Filmpool Nord AB, Investeringar i Norrbotten AB, Informationsteknik i 

Norrbotten AB och Norrbottens Energikontor AB. 

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommun är tillsammans med andra Norrbottenskommuner och 

Landstinget i Norrbotten delägare i ett antal aktiebolag. Det har gjorts en 

översyn av bolagsordningarna för att anpassa dem till regler i 

kommunallagen om kommunala bolag. Översynen har gjorts av PwC och 

sedan bearbetats av landstinget för att sedan behandlats och godkänts av 

ägarrepresentanter på ägarsamråd för respektive bolag den 21 mars 2014. 

Inga ändringar är gjorda i sak i bolagsordningarna som förändrar bolagens 

verksamhetsinriktning, utan det är frågan om anpassningar till kraven i 

kommunallagen samt i övrigt redaktionella ändringar. 

De nya bolagsordningarna måste för att bli giltiga godkännas av landstingets 

och kommunernas fullmäktige. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

 



 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

11(21) 

Sammanträdesdatum 

2014-04-28 
 

 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 

  

 

§ 55 Godkännande att Bodens Utveckling AB bildar 
dotterbolag  
 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner Bodens Utveckling AB:s begäran om att 

få bilda en bolagsstruktur som innebär att Bodens Utveckling AB får fyra 

stycken dotterbolag.  

2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till mall till bolagsordningar 

för de nya bolagen. 

Ärendet 

Styrelsen för Bodens Utvecklings AB har sänt in en framställan om att 

kommunfullmäktige ska godkänna en bolagsstruktur som innebär att Bodens 

Utvecklings AB bildar fyra stycken dotterbolag. 

Avsikten är att två av bolagen ska äga varsin av de två tidigare 

helikopterhangarer som Bodens Utveckling AB tidigare har förvärvat. Ett 

tredje bolag ska äga nuvarande Skapa. Det fjärde bolaget, kallat Startplattan, 

är avsett för kommande etableringar. 

Syftet med bolagsbildningen är Bodens Utveckling AB ska vara förberedd 

för de etableringar som kommer. Koncernbildningen förbättrar erbjudandet 

till de företag som vill etablera sig i Boden. Bodens Utveckling AB:s 

långsiktiga mål är att nya etableringar skall ske inom respektive dotterbolag. 

Till ärendet finns även ett förslag till en mall för utformningen av de nya 

bolagens bolagsordningar. I mallen har beaktats de krav som 

kommunallagen ställer på bland annat ändamålet för bolagets verksamhet 

och att kommunfullmäktige ska få ta ställning till innan sådana beslut i 

verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, 

fattas. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 56 Köp av aktier i bolagen AEVS Rosenbuske AB (Oxeln 1) 
och AEVS Timjan AB (Arenan) 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner förvärvet av aktierna i AEVS 

Rosenbuske AB, 556927-7717 och godkänner i övrigt villkoren i bifogat 

aktieöverlåtelseavtal träffat mellan Bodens kommun och Sveafastigheter 

Fund II AB, 556691-0054. 

 

2. Kommunfullmäktige godkänner förvärvet av aktierna i AEVS Timjan 

AB, 556721-3243 och godkänner i övrigt villkoren i bifogat 

aktieöverlåtelseavtal träffat mellan Bodens kommun och Sveafastigheter 

Fund II AB, 556691-0054. 

 

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande samt 

samhällsbyggnadschefen att underteckna för förvärven nödvändiga 

handlingar. 

 

4. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen rätt att nyupplåna 

maximalt 160 miljoner kronor för finansiering av köpen av 

fastighetsbolagen Timjan och AEVS Rosenbuske AB. 

 

5. Kommunfullmäktige beslutar att till Boden kommunföretag AB 

vidareförsälja aktierna i fastighetsbolagen Timjan och AEVS 

Rosenbuske AB för bokfört värde. 

 

6. Kommunfullmäktige beslutar att amorteringsfritt och med 

marknadsmässiga räntevillkor till Boden kommunföretag AB låna ut 160 

miljoner kronor för finansiering av köpen av fastighetsbolagen Timjan 

och AEVS Rosenbuske AB  

 

7. Kommunfullmäktige godkänner att AEVS Rosenbuske AB byter namn 

till Bodens centrumfastigheter AB samt att AEVS Timjan AB byter 

namn till Boden Arena fastighets AB. 

 

8. Kommunfullmäktige fastställer förslagen till nya bolagsordningar och 

ägardirektiv för bolagen enligt bilagda handlingar. 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen överlämnar till kommunfullmäktiges valberedning att 

lämna förslag till styrelser i bolagen. 
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Reservationer 

Olle Lindström (M), Rigmor Åström (M), Daniel Rönnbäck (M), Kenneth 

Backgård (NS), Anders Sundström (NS), Anders Pettersson (KD) och Göran 

Ahlman (M) lämnar blank reservation. 

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommun och Sveafastigheter har under en tid fört förhandlingar 

avseende ett kommunalt förvärv av de bolag som äger Arenan (AEVS 

Timjan AB), respektive Medborgarhuset (AEVS Rosenbuske AB). 

Förvärven utgör en sammanhängande affär och är villkorade av varandra; det 

har således inte varit möjligt för kommunen att enbart förvärva ett av 

bolagen. 

Förvärven av bolagen Timjan och Rosenbuske görs initialt av Bodens 

kommun. För att uppnå effektivitet i organisationen så är avsikten att 

bolagen ska vidareöverlåtas till Bodens Kommunföretag AB och ingå som 

dotterbolag i kommunens bolagskoncern. De förvärvade bolagen 

namnändras och får nya bolagsordningar. I ett senare skede kan ytterligare 

vidareöverlåtelse ske till det kommunala fastighetsbolaget Bodens 

kommunfastigheter AB som i dagsläget är under uppstart och som också 

ingår i kommunföretagskoncernen. 

  

Finansieringen av upplägget är att kommunen lånar externt till 

köpeskillingen. Bodens Kommunföretag AB förvärvar därefter aktierna i 

Timjan och Rosenbuske från kommunen för samma belopp som kommunens 

köpeskilling. Kommunföretag finansierar förvärvet genom ett internt lån från 

kommunen. Villkoren för internlånet ska vara marknadsmässigt.  

 

Bifogat villkorat aktieöverlåtelseavtal avseende Arenan innebär att 

kommunen förvärvar samtliga aktier i AEVS Timjan AB. Förvärvet baseras 

på ett underliggande fastighetsvärde om 120 000 000 kronor. Köpeskillingen 

för aktierna uppgår till preliminärt 4 834 022 kronor. Kommunen skall 

vidare tillse att bolaget löser de skulder som bolaget har. Skulderna uppgår 

preliminärt till 115 128 432 kronor på tillträdesdagen.  

 

Bifogat villkorat aktieöverlåtelseavtal avseende Medborgarhuset innebär att 

kommunen förvärvar samtliga aktier i AEVS Rosenbuske AB. Förvärvet 

baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 38 700 000 kronor. 

Köpeskillingen för aktierna uppgår till preliminärt 50 000 kronor. 

Kommunen skall vidare tillse att bolaget löser de skulder som bolaget har. 

Skulderna uppgår preliminärt till 38 396 152 kronor på tillträdesdagen. 

Kostnad för lagfart tillkommer. Beloppet är i dagsläget osäkert och beror hur 

förvärvet ska genomföras. Maximalt kan kostnaden uppgå till ca 1,6 miljoner 

kronor.  
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Tillträde till båda bolagen sker 2014-06-02. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 57 Yttrande över begäran om att inrätta ett verksamhets-
område för avlopp på Kusön och Kusån 
KS 2013/488 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen anser att verksamhetsområde för avlopp inom Kusön 

och Kusån endast ska inrättas på hela eller delar av Kusön och att det ska 

ske efter att konsekvensanalys och etappindelning av framtida avlopps-

utbyggnad utifrån risk för påverkan för vattentäkten har genomförts. 

2. De områden där risk för påverkan på människors hälsa och miljön 

bedöms vara störst ska prioriteras. 

Reservationer 

Olle Lindström (M), Rigmor Åström (M), Daniel Rönnbäck (M), Kenneth 

Backgård (NS), Anders Sundström (NS), Anders Pettersson (KD) och Göran 

Ahlman (M) reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Ett flertal fastighetsägare har lämnat in en begäran till Länsstyrelsen om att 

kommunen ska inrätta ett verksamhetsområde för avlopp på Kusön och 

Kusån. Som skäl hänvisar man till Lagen om allmän vattentjänst 2006:412  

6 § där man menar att lagen är tillämplig i området som ligger inom och i 

anslutning till ett vattenskyddsområde. Kommunen levererar även vatten till 

fastigheterna i området. Ett annat argument från de boende är svårigheten att 

anlägga lokala avloppslösningar beroende på hög grundvattennivå samt 

markförhållanden. 

Tekniska förvaltningens VA-avdelning har via Vatten- och miljöbyrån gjort 

en förstudie på lösningar för att ansluta områdena till befintligt VA-nät och 

den visar att det finns anslutningsmöjligheter. Investeringen för projektet är i 

storleksordningen 56 MSEK.  

Av tekniska förvaltningens beslutsunderlag/yttrande framgår motiv till 

ställningstagandet och en analys. 

Tekniska utskottet har lämnat ett förslag till beslut. 

Yrkanden och beslutsgång 

Olle Lindström (M) och Anders Pettersson (KD) yrkar att punkten 1 ändras 

så att verksamhetsområde för avlopp ska inrättas även på Kusån. 

Ordföranden ställer tekniska utskottets förslag och Olle Lindström (M) med 

fleras yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

tekniska utskottets förslag.   

 För genomförande Tekniska förvaltningen 
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§ 58 Medborgarförslag om gratis buss på lokaltrafiken 
KS 2013/373 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår förslaget om gratis buss på lokaltrafiken med 

hänvisning till det ekonomiska läget. 

Särskilt yttrande 

Daniel Rönnbäck (M), Olle Lindström (M), Rigmor Åström (M), Kenneth 

Backgård (NS), Anders Sundström (NS), Anders Pettersson (KD) och Göran 

Ahlman (M) lämnar följande särskilda yttrande. 

Sedan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tog bort ungdomskortet på 

bussarna har Bodenalliansen verkat för ett återinförande. Att gå så långt som 

medborgarförslaget föreslår ser vi som svårt i dagsläget. Kollektivtrafiken 

fyller en viktig funktion för många medborgare, framför allt de som saknar 

tillgång till bil. Därför vill vi börja med att återinföra ett ungdomskort på 

kollektivtrafiken för att sedan utreda ett eventuellt utökande. 

Beskrivning av ärendet 

Eilert Tallenhed har lämnat in ett medborgarförslag om att införa gratis buss 

för lokaltrafiken. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige § 81/2011 ändrades biljettpriser och 

alternativ från 1 oktober 2011. En av orsakerna var att tekniska 

förvaltningens budget var ansträngd. Att införa gratis buss för samtliga på 

lokaltrafiken skulle åter öka kostnaderna för förvaltningen. 

Tekniska förvaltningen är fortfarande i ett besvärligt ekonomiskt läge 

budgetåret 2014. Mot den bakgrunden finns inte pengar att införa gratis buss 

på lokaltrafiken om inte budgeten utökas med 3 miljoner kronor. 

 

För kännedom 
Eilert Tallhed 
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§ 59 Medborgarförslag om snöröjning av infarter 
KS 2013/557 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen avslår för närvarande förslaget om snöröjning av 

tilltäppta infarter med hänvisning till kostnaden. 

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att beräkna merkostnaden för att 

undanröja den snö som vid varje plogsväng plogas in i villainfarterna. 

Beskrivning av ärendet 

Hjördis Lindström har lämnat in ett medborgarförslag om att i nästa 

upphandling av snöröjning ta med att fordonen ska ha sidoblad som kan röja 

undan snösträngar som täpper igen villainfarter. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att kommunen har 45 fordon som 

snöröjer. Multiskopa med sidoanordning kostar cirka 300 tkr exklusive 

rivstål som krävs för att undvika att en halkig yta skapas av multiskopan. 

Utöver investeringskostnaden tillkommer arbetstid, ökade plogskador och 

bortforsling av snö med lastbil för att undvika effekter som lokala snöupplag 

medför. 

Tekniska utskottet lämnar följande förslag. 1. Kommunstyrelsen avslår 

förslaget om snöröjning av tilltäppta infarter med hänvisning till kostnaden. 

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att beräkna merkostnaden för att 

undanröja den snö som vid varje plogsväng plogas in i villainfarterna. 

Yrkanden och beslutsgång 

Anders Pettersson (KD) föreslår att den första punkten i tekniska utskottets 

förslag ändras till följande lydelse. Kommunstyrelsen avslår för närvarande 

förslaget om snöröjning av tilltäppta infarter med hänvisning till kostnaden. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Petterssons 

(KD) förslag. 

 

För kännedom 

Hjördis Lindström 

För genomförande (punkt 2) 
Tekniska förvaltningen 
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§ 60 Medborgarförslag om att iordningställa delen av 
strandpromenaden mellan Engelbrektsgatan och 
Bodån 
KS 2013/559, 2013/564 

Beslut 

Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget om att iordningställa 

strandpromenaden mellan Engelbrektsgatan och Bodån. 

Beskrivning av ärendet 

Hjördis Lindström föreslår i ett medborgarförslag att kommunen sätter upp 

belysning och underhåller strandpromenaden mellan Engelbrektsgatan och 

Bodån även vintertid. Liknande medborgarförslag har även kommit från  

Ann Krispinsson.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att i nuläget underhåller man inte 

strandpromenaden vintertid och belysning saknas på delar av sträckan. Att 

sätta upp belysning kostar cirka 70 tkr och driftkostnaden för elförbrukning 

och belysning är cirka 7 tkr per år. Vinterväghållningen kostar cirka 12 tkr 

per år. Investeringen och driftkostnaderna ryms inom ram. 

 

För kännedom 

Hjördis Lindström 

För genomförande  
Tekniska förvaltningen 
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§ 61 Ändring i riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats, 
avsnittet valstugor och valaffischer 
KS 2014/131 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer förslag till ändring i riktlinjer för offentlig plats, 

avsnittet valstugor och valaffischer. 

Beskrivning av ärendet 

Inför EU-valet i maj och allmänna val i september 2014 behöver villkor och 

anvisningar för valstugor och valaffischer uppdateras. 

Tekniska förvaltningen föreslår därför en ändring av avsnittet valstugor och 

valaffischer i riktlinjerna för offentlig plats. Ändringen innebär att 

valstugorna får vara högst 10 kvadratmeter (6 kvadratmeter tidigare) och 

tilldelad markyta 3 x 4 meter (3 x 3 meter tidigare). 

 

För genomförande  
Tekniska förvaltningen 
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§ 62 Tillsättande av parlamentarisk arbetsgrupp som ska 
arbeta med kommunens utvecklingsplan 
KS 2013/298 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott utgör den 

arbetsgrupp som får i uppgift att ta fram en fördjupad utvecklingsplan. Till 

gruppen adjungeras en representant för varje parti som inte har 

representation i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

2. Arbetsgruppen får även i uppdrag att se över den kommunala 

organisationen.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde 2014-04-07, § 39, en utvecklingsplan för 

kommunen som gäller under perioden 2015-2025. Planen ska ligga till grund 

för den strategiska planen för åren 2015-2017. 

Fullmäktige gav samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en 

parlamentarisk arbetsgrupp som får i uppgift att arbeta fram en fördjupad 

utvecklingsplan. Den fördjupade planen ska fastställas av 

kommunfullmäktige efter valet 2014. 

 

För genomförande  
Kommunledningsförvaltningen  
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§ 63 Delegationsbeslut och delgivningar 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner fattade delegationsbeslut och lägger dessa, 

tillsammans med delgivningarna, till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsbeslut och delgivningar för perioden 2014-

03-13 -  2014-04-15  redovisas i upprättad förteckning. 

 


