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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 57 Rapporter 

  

- Kommunförbundet, Anita Lindfors, berättar om nya Kollektivtrafiklagen 

- Kommunrevisorerna och KPMG informerar om sin granskningsrapport ”Lång-
siktig personalförsörjning” 

- Lennart Jonsson, värmeverkschef på Bodens Energi AB, informerar om placer-
ingen av reservpanna Fjärrvärme i Sävast 

- Kommunchefens rapport 

- Finansiell rapport mars-april 2011 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 58 Avgift för GSM-trygghetstelefon och nödsändare 

 KS 2011/80, Au § 21 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för GSM-trygghetslarm till  
300 kr per månad. 

2. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för nödsändare till 750 kr per månad.  

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden beslutade 2011-01-27, § 14, att som komplement till vanlig trygg-
hetstelefon erbjuda GSM-trygghetstelefon, där kunden inte har telefonabonnemang 
får vanlig trygghetstelefon. Socialnämnden beslutade också att som komplement till 
vanligt trygghetslarm till kunder med demenshandikapp kunna erbjuda nödsändare. 

Kommunen erbjuder idag kunder inom socialtjänsten att använda trygghetslarm 
som är uppkopplade via det analoga telenätet eller via lP-telefoni. Kunden betalar 
telefonabonnemanget och samtalskostnaderna. Kommunen tar en månadsavgift på 
152 kr.  Användningen av mobiltelefon som enda telefon ökar. Kunder som idag 
bara har mobiltelefon kan installera GSM-trygghetstelefon. För att denna ska fun-
gera på ett bra sätt bör kommunen stå får abonnemang, trafikavgifter och installa-
tion. Det medför extra kostnader får kommunen och månadsavgiften får kund bör 
då höjas till 300 kr. 

Allt fler kunder med demenshandikapp bor i dag i ordinärt boende. Teknik finns i 
dag får att installera nödsändare som kunden bär på sig som ett armbandsur. Larmet 
aktiveras av polis. Utrustningen leasas idag och kostar ungefär 1 000 kr per månad. 
Kostnaden för kommunen är avsevärt högre än vid traditionellt trygghetslarm och 
avgiften bör därför vara 750 kr per månad. 

 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 59 Detaljplan; SÄVAST 17:4, del av, Svängleden – Fruktvägen 

 KS 2010/554, Au § 22 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Sävast 17:4, 
del av, Svängleden – Fruktvägen. Detaljplanen har upprättats för att det ska kunna 
byggas en panncentral för reservproduktion av fjärrvärme om det uppstår leverans-
problem av fjärrvärme till Sävast. Panncentralen har i det föreslagna läget den bästa 
placeringen för att klara värmeförsörjningen av bostadsområdet gamla Sävast och 
Sävastön.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 60 Förändringar avgiftssystem för hemtjänsten 

 KS 2011/160, Au § 23 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar om nytt avgiftssystem för hemtjänsten. Ett av-
giftssystem som innebär att kunden betalar ett fast belopp per månad som in-
kluderar alla serviceinsatser (städning, tvätt, ledsagning, inköp, sopsortering) 
och för personlig omsorg betalar kunden per utförd timme. 

2. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för serviceinsatser till 229 kr per må-
nad. 

3. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för personlig omsorg per utförd timme 
hos kund till 122 kr. 

4. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för de serviceinsatser som omfattas av 
s.k förenklad handläggning till 229 kr per månad. 

5. Kommunfullmäktige fastställer att uppräkning av avgifterna årligen sker i en-
lighet med uppräkningsfaktorerna i kommunens strategiska plan. 

6. Kommunfullmäktige fastställer att nya riktlinjer för beräkning av avgift avseen-
de hemtjänst gäller från och med 2011-06-01. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden föreslår 2011-02-22, § 37, förändringar av avgiftssystem för hem-
tjänst där utgångspunkten är att åstadkomma mer lättförståelig och kundpassad av-
gift och räkning samt att minska tid för den administrativa processen. Förändring 
bedöms inte ge negativa ekonomiska effekter för kunderna eller påverka social-
nämndens intäkter. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 61 Förändrad avgift familjerådgivningen 

 KS 2011/163, Au § 24 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för samtal vid familjerådgivningen till 
100 kronor/person och samtal med bibehållet högkostnadsskydd. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut, 2000-06-19, § 159, om avgift för 
samtal vid familjerådgivningen. 

Reservationer från Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), Göran Ahlman (M), 
Daniel Rönnbäck (M) och Anders Pettersson (KD). 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden föreslår 2011-02-22, § 36, att kommunfullmäktige fastställer avgif-
ten för samtal vid familjerådgivningen till 100 kronor/person och samtal med bibe-
hållet högkostnadsskydd. 

Kommunfullmäktige fastställde 2000-06-19 avgiften för samtal vid familjerådgiv-
ningen till 80 kronor/person. Familjerådgivningens högkostnadsskydd gäller vid 
900 kronor vilket innebär att kunden får frikort som ger rätt till gratis familjeråd-
givning under den tid som återstår av 12 månader räknat från första besök. Kunden 
betalar aldrig mer än 900 kronor per år för samtal vid familjerådgivningen. Avgif-
ten för jämförbara tjänster inom landstinget t.ex. sjukgymnastik, kuratorskontakt 
och sjuksköterskekontakt har höjts till 100 kronor. Landstingets högkostnadsskydd 
gäller vid 900 kronor. 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) och Anders Pettersson (KD) yrkar på avslag till förslaget om 
höjning av avgiften. 

Bosse Strömbäck (V) yrkar på arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer Johan Johanssons (M) m fl förslag mot Bosse Strömbäck (V) 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bosse Strömbäcks (V) för-
slag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 62 Ansvarsfrihet Stiftelsen Bodenbo för år 2010 

 KS 2011/244, Au § 25 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beviljar styrelseledamöterna i Stiftelsen BodenBo ansvarsfri-
het för räkenskapsåret 2010. 

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 2010. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 63 Medel för O-ringen 2011 och 2012 

 KS 2009/579, Au § 26 

Förslag till beslut  

1. 700 tkr anvisas ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter   

2. Övrig finansiering avseende O-ringen överlämnas till budgetberedningen inför 
arbetet med den strategiska planen 2012-2014 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår 2011-03-14 att medel avsatta för O-ringen 
2013 omfördelas så att 700 tkr avsätts redan år 2011 utgörande kostnader för fram-
ställande av kartor för arrangemanget. 1 Mkr av bidraget avsätts 2012 utgörande 
färdigställandet av området för O-ringenstaden i anslutning till Boden Arena bl.a 

Kommunen har i den strategiska planen för 2011-2013 höjt anslaget till kommun-
fullmäktiges oförutsedda kostnader med 2,3 Mkr 2013 med anledning O-Ringen. 
Ytterligare 1 Mkr skall också avsättas 2013 om detta inte kan ske i de planerade 
infrastruktursatsningar som skall göras i området. 

Då större delen av arbetet med att färdigställa kartmaterialet för tävlingarna sker re-
dan 2011 måste i princip hela kartbidraget (765,0 Tkr) utbetalas detta år. 

Under år 2012 skall delar av området där O-ringenstaden ska etableras planeras och 
färdigställas vidare ska större delen av arrangemangets marknadsföringsinsatser gö-
ras under detta år varför 1 Mkr kr av bidraget bör avsättas 2012. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 64 Begäran om utökad tilläggsbudget och budgetram 2011 till 

barn- och utbildningsnämnden för barn i behov av särskilt 
stöd 

 KS 2011/230, Au § 27 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår ansökan om tilläggsbudget 2011 eftersom barn- och 
utbildningsnämnden redan fått en tilläggsbudget på 4 142 tkr för 2011 och då 
kommunens ekonomiska utrymme är begränsat. 

2. Kommunfullmäktige tar inte ställning till barn- och utbildningsnämndens begä-
ran om utökningar av budgetramarna för 2012 och framåt eftersom fastställan-
det av nämndernas budgetramar för perioden 2012-2014 kommer att ske när 
den strategiska planen behandlas i kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår, 2011-03-23, § 24, att barn- och utbild-
ningsnämnden budgetram utökas med 2 000 tkr fr.o.m. 2012 samt att de får en 
tilläggsbudget på 1 000 tkr för 2011. 

I den nya skollagen är autism inte ett kriterium för inskrivning i särskola. Detta in-
nebär att elever med enbart diagnos autism oavsett grad ska tillhöra de ordinarie 
skolformerna. Att inkludera alla elever med autism kommer att bli både utmanande 
och resurskrävande för skolan. Det innebär att antalet särskilda undervisningsgrup-
per kommer att öka inom grundskolan. De nya reformerna innebär också nya kom-
petens- och behörighetskrav på särskolan inom området utvecklingsstörning. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 65 Begäran om utökad investeringsram 2011 till barn- och  

utbildningsnämnden för att bygga en multiarena vid  
Brönjaskolan 

 KS 2011/231, Au § 28 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige avslår ansökan om utökad investeringsram 2011 då barn- och 
utbildningsförvaltningen redan fått en tilläggsbudget för investeringar på 1 239 tkr. 

Beskrivning av ärendet 

Barn och utbildningsnämnden föreslår 2011-03-23, § 33 att kommunfullmäktige 
ger nämnden utökad investeringsram på 900 tkr för att kunna bygga en multiarena 
vid Brönjaskolan. Barn- och utbildningsnämnden beslutade samtidigt att om de får 
utökad investeringsram så byggs arenan. 

Ur barn- och utbildningsnämndens beslut framgår det att kommunstyrelsen över-
lämnade 2009-09-07 till barn och utbildningsnämnden att ta ställning till om fler 
multiarenor ska byggas, efter den utvärdering som barn och utbildningsförvaltning-
en planerade att genomföra under 2011 av multiarenorna på Sandenskolan och Kor-
penskolan. Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att arenorna under barmarks-
tid används nästan varje rast. Idrottslärarna använder den ibland upp till 8 tim-
mar/dag i undervisningen under våren och hösten. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 66 Begäran om utökad tilläggsbudget 2011 och budgetram 

2012 till barn- och utbildningsnämnden för introduktions-
program i Bodens kommun  

 KS 2011/232, Au § 29 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår ansökan om tilläggsbudget 2011 eftersom barn- och 
utbildningsnämnden redan fått en tilläggsbudget på 4 142 tkr för 2011 och då 
kommunens ekonomiska utrymme är begränsat. 

2. Kommunfullmäktige tar inte ställning till barn- och utbildningsnämndens begä-
ran om utökningar av budgetramarna för 2012 och framåt eftersom fastställan-
det av nämndernas budgetramar för perioden 2012-2014 kommer att ske när 
den strategiska planen behandlas i kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Barn och utbildningsnämnden föreslår 2011-03-23, § 20, att kommunfullmäktige 
utökar barn- och utbildningsnämndens budgetram med 2 900 tkr fr.o.m. 2012 samt 
att de får en tilläggsbudget på 1 450 tkr för 2011. 

Av barn- och utbildningsnämnden protokoll framgår det att om kommunfullmäkti-
ge beslutar enligt förslaget ska samtliga fem introduktionsprogram (Preparandaut-
bildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ 
och Språkintroduktion) som ersätter det avskaffade Individuella programmet an-
ordnas vid Björknäsgymnasiet fr.o.m. läsåret 11/12.  

Programinriktat individuellt val ska erbjudas som ett sökbart alternativ på samtliga 
yrkesprogram och en elevplats per yrkesprogram garanteras utöver den beslutade 
organisationen för behöriga sökanden fr.o.m. läsåret 11/12. Yrkesintroduktion ska 
organiseras för enskild elev på samtliga yrkesprogram i mån av plats fr.o.m. läsåret 
11/12. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 67 Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse enligt avtalsför-

handlingar 
 KS 2011/234¸ Au § 30 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar inte ställning till barn- och utbildningsnämndens begäran 
om utökningar av budgetramarna för 2012 och framåt eftersom fastställandet av 
nämndernas budgetramar för perioden 2012-2014 kommer att ske när den strategis-
ka planen behandlas i kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Barn och utbildningsnämnden föreslår 2011-03-23, § 26, att kommunfullmäktige 
skapar förutsättningar att uppfylla överenskommelsen som de centrala parterna 
tecknat genom att i budget 2012 avsätta 4 000 tkr, samt i budget 2013 avsätta ytter-
ligare 1 300 tkr för en lokal överenskommelse om annan arbetstidsförläggning med 
fokus på uppdraget att eleverna ska nå sina mål.  

Av barn- och utbildningsnämnden protokoll framgår det om kommunfullmäktige 
beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens förslag kommer nämnden att ge che-
fen för barn- och utbildningsförvaltningen ett uppdrag att utarbeta en plan för verk-
samhetsutveckling och ökad måluppfyllelse i enlighet med intentionerna i avtalet. 
De kommer även att uppdra till förvaltningschefen att förankra en lokal överens-
kommelse om annan arbetstidförläggning med fokus på uppdraget att eleverna ska 
nå sina mål. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att del av rubriken tas bort och att förslag till beslut 
får lydelsen: ”Kommunfullmäktige tar inte ställning till barn- och utbildnings-
nämndens begäran om utökningar av budgetramarna för 2012 och framåt eftersom 
fastställandet av nämndernas budgetramar för perioden 2012-2014 kommer att ske 
när den strategiska planen behandlas i kommunfullmäktige”. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 68 Samverkansavtal för Centrum för Digitalt bevarande (LDB) 

 KS 2005/1123, Au § 31 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att anvisa 500 000 kronor ur kommunfullmäktiges 
oförutsedda utgifter 2011 till Centrum för Digitalt Bevarande (LDB) 

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommun har sedan 1 juli 2006 deltagit som en part i centrumbildningen 
LDB. Avtalet som då tecknades löpte ut den 30 juni 2009. Ett nytt avtal har upprät-
tats som löper från 1 juli 2009 till och med 30 juni 2010. Har inte avtalet sagts upp 
minst 12 månader före avtalsperiodens utgång av någon avtalspart, förlängs avtalet 
automatiskt med ett år åt gången. Eftersom ingen av parterna sagt upp avtalet löper 
det till 30 juni 2012. 

LDB-centrums verksamhet syftar till att vidareutveckla kompetens inom området 
Långsiktigt bevarande, genom samverkan, forskning, utveckling, utbildning och 
förmedling av information och kunskap. 

Avtalsparterna som är LTU, Riksarkivet, Kungliga biblioteket och Bodens kommun 
skall var och en erlägga 500 000 kronor per år. När avtalet tecknades 2009 så beslu-
tade kommunfullmäktige att avsätta 500 000 kronor 2009 och 2010. För 2011 finns 
inga medel budgeterade för LDB. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 69 Snabbrapport januari – mars 2011 

 KS 2011/277, Au § 32 

Beslut  

Kommunstyrelsen godkänner snabbrapporterna för ks-kommunlednings-
förvaltningen, ks-räddnings- och beredskapsförvaltningen samt ks-tekniska förvalt-
ningen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige   

1. Kommunfullmäktige godkänner snabbrapporten. 

2. De förvaltningar som prognostiserar underskott uppmanas att vidta omedelbara 
åtgärder för att som lägst uppnå budgetbalans. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att för att finansiera återstående sparkrav på  
2 422 tkr och 1 700 tkr i ökade elkostnader för fastigheter minskas budgeten  
för planerat fastighetsunderhåll med 4 122 tkr, till 28 kr/m2. 

Beskrivning av ärendet 

Fr.o.m 2010 upprättas två s.k snabbrapporter innehållande prognoser om helårsut-
fallet. Snabbrapporterna tas fram efter mars och september. För perioden januari-
juni upprättas en delårsrapport med periodens utfall. 

Kommunen prognostiserar ett positivt resultat för året med 6,3 mkr. Budgeterat re-
sultat är 3,9 mkr vilket innebär att det prognostiserade resultatet blir 2,4 mkr bättre 
än budgeterat. För styrelser och nämnder beräknas ett underskott jämfört med bud-
get på 11,2 mkr. Finansen beräknas ge ett överskott på 13,5 mkr. Tre förvaltningar, 
barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsnämnden samt överförmyn-
darnämnden prognostiserar underskott jämfört med budget vid årets slut. Övriga 
räknar med nollresultat eller positivt resultat. De kommunala bolagen beräknas få 
överskott eller smärre underskott. 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att  

1. Kommunfullmäktige godkänner snabbrapporten.  

2. Föreslagen sänkning av fastighetsunderhåll gäller för 2011 och att budgetbered-
ningen i sitt arbete med budget för perioden 2012-2015 tar hänsyn till ökade 
energikostnader. 

3. Föreslagen förändring i lokaltrafik/länstrafik beslutas i särskild ordning i § 71 
och § 80. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 69 Snabbrapport januari – mars 2011, forts 

 KS 2011/277, Au § 32 

Bosse Strömbäck (V) bifaller Johan Johanssons (M) p 1 men i övrigt bifall till ar-
betsutskottets och tekniska utskottets förslag. 

Ordförande ställer Johan Johansson (M) m fl förslag mot Bosse Strömbäck (V) för-
slag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bosse Strömbäcks (V) förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska förvaltningen 
Räddnings- och beredskapsförvaltningen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 70 Egenavgift för färdtjänst i annan kommun 

 KS 2011/259, Tu § 23 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige fastställer egenavgift vid färdtjänstresa i annan kommun, 
där taxiföretaget inte tar ut egenavgift, till samma egenavgift som gäller i Bo-
dens kommun. 

2. Avgiften gäller från 15 juni 2011. 

Beskrivning av ärendet 

Personer med beviljad färdtjänst i Bodens kommun har enligt kommunens riktlinjer 
möjlighet att använda färdtjänst i annan kommuns färdtjänstområde. Det är ett fri-
villigt åtagande enligt lagen om färdtjänst. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 99/2001 gäller aktuell kommuns egenavgift, 
men där taxiföretagen inte vill administrera egenavgifter debiteras i efterhand en 
schablonavgift om 50 kronor per enkelresa. 

Bodens kommuns egenavgifter är differentierade beroende på sträckan som körs. 
Lägsta avgiften för 0 – 10 kilometer är för närvarande 30 kronor, 11 - 20 kilometer 
51 kronor och så vidare. Egenavgiften för färdtjänst i annan kommun följer i första 
hand den kommunens avgift. I de fall taxiföretagen inte tar ut egen avgift föreslås 
att den debiteras i efterhand enligt Bodens kommuns taxa. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 71 Nya biljettavgifter för lokaltrafiken 

 KS 2011/258, Tu § 24 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att ungdomskorten på 50 kr tas bort och en avgift 
för ungdomar som är folkbokförda i Bodens kommun införs. 

2. Förslag till nya biljettavgifter fastställs. 

3. Avgifterna gäller från 1 juli 2011. 

4. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att följa upp biljettpriserna och lämna en 
rapport i 2011 års verksamhetsberättelse. 

Catarina Ask (MP) deltar inte i beslutet. 

Reservationer från Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), Göran Ahlman (M), 
Daniel Rönnbäck (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS) och An-
ders Pettersson (KD). 

Beskrivning av ärendet 

Mot bakgrund av den prognos i kollektivtrafiken som visar på kommande under-
skott med 1,9 miljoner kronor under 2011 och stigande underskott 2012 och 2013 
har tekniska förvaltningen tagit fram förslag på nya biljettavgifter för Bodens lokal-
trafik. 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) och Kenneth Backgård (NS) yrkar på avslag till förslaget i  
p.1 om ungdomskorten. 

Anna-Karin Nylund (S) yrkar på bifall till tekniska utskottets förslag. 

Ordförande ställer Johan Johanssons (M) m fl förslag mot Anna-Karin Nylunds (S) 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anna-Karin Nylunds (S) för-
slag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 72 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler  

 KS 2011/85 

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 5 elever. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 73 Föreningen Dasvedanja med ansökan om bidrag 

 KS 2011/205, Au § 33 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår Dasvedanjas ansökan om projektbidrag. 

Beskrivning av ärendet 

1995 startades ett vänortsprojekt, RYBA, mellan Bodens kommun och Apatity 
kommun. Projektets syfte var att bjuda in barn från barnhem i Apatity som under 
två veckor fick bo hos familjer i Boden. Projektet fick kommunala medel för alla 
kostnader förutom de direkta kostnader som värdfamiljerna svarade för. Under åren 
som gått har antalet nya barn som inbjudits minskat i antal, mycket beroende på 
svårigheter att hitta värdfamiljer for dessa barn men också på grund av att förhål-
landena i Ryssland förbättrats. Det kommunala RYBA-projektet avslutades 2007. 
Dasvedanja bildades 1993 av ett antal värdfamiljer. När RYBA-projeketet upphör-
de har Dasvedanja även arbetet för att ta emot och ordna värdfamiljer för nya barn 
från Apatity. 2009 togs 6 barn emot och 2010 var det 3 barn. Barnen som kom 2010 
fick sina värdfamiljer i Rosvik och Luleå. Kommunens bidrag till Dasvedanjas 
verksamhet har varit 40 000 kronor per år. Föreningen ansöker om lika stort bidrag 
för 2011. 

Av redovisningen från Dasvedanja framgår att det under de två senaste åren endast 
var 6 respektive 3 barn som kom och att förra årets 3 barn fick värdfamiljer i andra 
kommuner. Med anledning av det vikande och låga antalet nya barn från Apatity 
som erbjudits boende hos värdfamiljer, i de flesta fall i andra kommuner, föreslår 
kommunledningsförvaltningens ekonomikontor att bidragsansökan avslås. 

 

För kännedom 
Föreningen Dasvedanja 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret ) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 74 Medborgarförslag om att flytta Eyvind Johnson-gården till 

kulturområdet 
 KS 2009/720, Au § 34 

Beslut  

Kommunstyrelsen avslår förslaget. 

Reservationer från Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), Göran Ahlman (M), 
Daniel Rönnbäck (M) och Anders Pettersson (KD). 

Beskrivning av ärendet 

Sten Sander, Owe Ericson och Gunnar Lindgren föreslår i ett medborgarförslag att 
Eyvind Johnson-gården flyttas till kulturområdet vid Överluleå kyrka (Norrigård-
sområdet). Motiveringen är att kulturlandskapet vid gården förändrats samt att en 
flyttning skulle innebära betydligt fler besökare och för besöksnäringen ytterligare 
möjligheter att utveckla området vid kyrkan. 

Boden Turism förespråkar en flyttning medan Eyvind Johnson-sällskapet och 
Svartbjörnsbyns Byautvecklingsförening motsätter sig detta. 

Kultur- och fritidsnämnden säger i sitt yttrande 2011-03-22, § 22, att stugan i Björ-
kelund är en del i Eyvind Johnsons barndomsmiljö vilket också innebär möjligheter 
till rundvandringar i den äldre och från nybyggnation skonade delen av Björkelund. 
En flyttning av stugan skulle också enligt innebära att stugan förlorar mycket av sin 
lockelse som besöksmål, därför avslår kultur- och fritidsnämnden förslaget om 
flyttning av stugan. 

Yrkanden 

Göran Ahlman (M) och Anders Pettersson (KD) yrkar på bifall till flyttningen. 

Torbjörn Lidberg (S), Bosse Strömbäck (V) yrkar på avslag. 

Kenneth Backgård (NS) yrkar på återremiss för vidare utredning. 

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller senare. Ordförande fin-
ner att ärendet ska avgöras idag.  

Votering begärs och ska genomföras. Den som röstar för att ärendet ska avgöras 
idag röstar JA, den som röstar på att ärendet ska avgöras senare röstar NEJ. 

Torbjörn Lidberg (S), Anna-Karin Nylund (S), Inge Andersson (S), Lena Nilsson 
(S), Urban Sundbom (S), Bosse Strömbäck (V), Inger Vestman Arvesen (V) och 
Catarina Ask (MP) röstar JA. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 74 Medborgarförslag om att flytta Eyvind Johnson-gården till 

kulturområdet 
 KS 2009/720, Au § 34 

Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), Göran Ahlman (M), Daniel Rönnbäck 
(M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS) och Anders Pettersson (KD) 
röstar NEJ. 

Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag och ställer därefter Göran Ahlmans 
(M) m fl förslag om bifall mot Torbjörn Lidbergs (S) m fl förslag om avslag mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Torbjörn Lidbergs (S) för-
slag. 

 

För kännedom 
Sten Sander, Owe Ericson och Gunnar Lindgren 
Kultur- och fritidsförvaltningen  
Boden Turism 
Eyvind Johnson-sällskapet 
Svartbjörnsbyns Byautvecklingsförening 
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§ 75 Bygdemedelsansökan från Edefors hembygdsförening till 

Laxmina  
 KS 2011/233, Au § 36 

Beslut  

Ansökan om bygdemedel till Laxmina bifalls. 

Beskrivning av ärendet 

Edefors hembygdsförening ansöker om medfinansiering med 220 tkr för att sätta 
upp en Laxmina. Projektet beräknas kosta 270 tkr och bestå i att göra en rekon-
struktion av en timrad konstruktion som kan visa hur fisket efter lax i älven gick 
till. Anläggningen är tänkt att uppföras i anslutning till Laxholmen som är ett be-
söksmål sommartid.  

Näringslivsförvaltningen säger i sitt yttrande att de förmodligen finns museala in-
tressen att rekonstruera en Laxmina, men det kommersiella intresset, att via besöka-
re finansiera en lönsam verksamhet, bedöms vara liten. Näringslivsförvaltningen 
bedömer att projektet inte kommer att leda till nya arbetstillfällen och avstyrker där-
för ansökan om bygdemedel.  

Arbetsutskottet föreslog 2011-04-26, § 36, att ansökan skulle avslås. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) yrkar på bifall till ansökan om Laxmina. 

 

För kännedom 
Edefors hembygdsförening 
Näringslivsförvaltningen 
Länsstyrelsen 
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§ 76 Medborgarförslag om att Bodens kommun ska anställa en 

skoljurist 
 KS 2011/47, Au § 37 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen överlämnar till kommunledningsförvaltningen att utreda om 
det inom ramen för befintliga budgetramar är möjligt att anställa ytterligare en 
kommunjurist placerad centralt vid kommunledningsförvaltningen.  

2. Medborgarförslaget från Urban Brännström och Camilla Lindfors är därmed 
behandlat. 

Beskrivning av ärendet 

Urban Brännström och Camilla Lindfors föreslår i ett medborgarförslag att Bodens 
kommun ska anställa en skoljurist.  

Barn- och utbildningsnämnden har 2010-09-30, § 55, svarat på ett tidigare medbor-
garförslag från samma personer att nämnden är positiv till medborgarförslaget och 
kommer att aktualisera frågan i samband med budgetarbetet. Barn och utbildnings-
förvaltningen bedömer att det är nödvändigt att förstärka den skoljuridska kompe-
tensen motsvarande 50 % skoljurist, så att huvudmannen kan säkerställa den juri-
diska handläggningen på förvaltningen.  

Kommunledningsförvaltningen delar barn- och utbildningsförvaltningens uppfatt-
ning att det finns ett behov av att förstärka kompetensen inom det skoljuridiska om-
rådet.  Kommunledningsförvaltningen avser att ställa frågan till övriga förvaltning-
ar vilket behov de har av ytterligare juridisk kompetens. En ytterligare kommunju-
rist bör placeras centralt på kommunledningsförvaltningen. Detta för att tillsam-
mans med nuvarande kommunjurist bilda ett team som kan svara upp mot behoven 
till övriga förvaltningar inom ramen för tjänsterna. 

Möjligheterna att finna en lösning för att tillsätta en juristtjänst under innevarande 
år bedöms svår, med hänvisning till rådande budgetläge. Det bör dock vara möjligt 
att en jurist med uppgift att stödja andra förvaltningar helt eller delvis kan finansie-
ras av andra förvaltningar än kommunledningsförvaltningen.  

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen  

För kännedom 
Urban Brännström 
Camilla Lindfors 
Barn- och utbildningsnämnden  



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-05-09 

Sid 

24 (30) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 77 Medborgarförslag om att bygga en multiarena och beach-

volleybollplan vid Prästhomsskolan 
 KS 2010/388, Tu § 25 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår förslaget om att bygga en multiarena och beachvolley-
bollplan vid Prästholmsskolan. 

Beskrivning av ärendet 

Erik Holmgren har lämnar in ett medborgarförslag om att bygga en multiarena med 
tillhörande beachvolleybollplan vid Prästholmsskolan. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att en anläggning enligt förslaget kostar 
cirka 1 miljon kronor och driften kostar cirka 30 000 kronor per år. 

På grund av att pengar för både investeringar och drift har begränsats för tekniska 
förvaltningen kan projektet inte finansieras. 

 

För kännedom 
Erik Holmgren 
Tekniska förvaltningen  
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§ 78 Medborgarförslag om allergiavdelning i bussarna 

 KS 2011/31, Tu § 26 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår förslaget om allergiavdelning i bussarna. 

Beskrivning av ärendet 

Hjördis Lindström har lämnat in ett medborgarförslag om en allergiavdelning längst 
bak i bussarna för personer med kraftig allergi. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att ventilationen i bussarna gör att det 
blåser bakåt i bussen. Det är en av orsakerna att den som reser med husdjur hänvi-
sas längst bak i bussen och personer med allergi hänvisas långt fram i bussen. 

En allergiavdelning påverkar resandet under de tider då bussarna går fullbelagda  
eftersom övriga platser minskar. Det leder till ökade kostnader på grund av  
förstärkningstrafik. 

En allergiavdelning kräver också att bussen byggs om och det finns idag inte peng-
ar till det. 

 

För kännedom 
Hjördis Lindström 
Tekniska förvaltningen  
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§ 79 Hundar på lokaltrafikens bussar 

 KS 2009/566, Tu § 27 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen fastställer försöket att tillåta hund på buss att gälla  
permanent. 

2. Avgiften för hund tas bort. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade § 12/2010 om en provperiod att under ett år tillåta hun-
dar på lokaltrafikens bussar. Resande med hund har fått lösa barnavgift för hunden 
samt hänvisats till bakre delen av bussen.  

Försöket har fått positiva reaktioner. Det enda man ifrågasätter är avgiften för hun-
den, eftersom avgift inte tas ut för alla hundar beroende på hundens storlek. Det är 
en individuell bedömningsfråga för chauffören. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  
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§ 80 Länstrafikens busslinjer i kommunen 

 KS 2011/257, Tu § 28 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Länstrafikens linjer 265 och 266 ska vara kvar. 

Beskrivning av ärendet 

Länstrafiken upphandlar på uppdrag av Bodens kommun busslinjer som kör i 
kommunen. En ny upphandling pågår av linjerna 265 Harads – Södra Bredåker – 
Boden och 266 Harads – Norra Bredåker – Vittjärv – Boden med start 12 juni 2012. 

Länstrafikens prognos för att fortsätta köra dessa linjer ökar kostnaden med  
8 – 10 %. Det innebär att underskottet för driftandel i Länstrafiken ökar 2012.  
Totalt kostar det 2,6 miljoner kronor att köra linjerna 265 och 266. 

Tekniska utskottet föreslog 2011-04-14, § 28, att linjerna 265 och 266 ska upphöra. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) yrkar på att linjerna 265 och 266 i kommunen ska vara kvar. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  
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§ 81 Nya riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats 

 KS 2011/260, Tu § 29 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats. 

2. Riktlinjerna träder i kraft 15 maj 2011 och ersätter riktlinjer daterade 
1998-10-20. 

Beskrivning av ärendet 

Upplåtelse av offentlig plats gör det möjligt för företag och privatpersoner att  
tillfälligt nyttja delar av kommunens mark för exempelvis försäljning, byggplatser 
och uteserveringar.  

Polisen är tillståndsmyndighet och ska i de flesta fall hämta yttrande från kommu-
nen innan de ger tillstånd. Polisen kan hänvisa till kommunen för vissa förhandsbe-
sked. Kommunen har vetorätt i dessa frågor och om kommunen avstyrker en ansö-
kan får inte den sökande tillstånd.  

Tekniska förvaltningen har omarbetat kommunens riktlinjer för upplåtelse av  
offentlig plats. De har anpassats till ny lagstiftning samt ändrade anspråk och ut-
formning av gaturummet. 

 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  
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§ 83 Delegationsbeslut och delgivningar 
  

Ekonomi 
Nedskrivning av utestående fordringar (2011/273)  
Omdisponering av medel inom driftbudget, Tekniska förvaltningen (2011/271) 
 
Upphandling och anskaffningsbeslut 
Livsmedel 2011 (2011/3) 
Matvagnar 2011 (2011/246) 
Ombyggnad Gärdeskolan (2011/264) 
Isolering och plåtbeklädnad, cistern Svedjan (2011/241) 
Tillverkning av mellanbottenplattor (2011/219) 
 
Administration 
Tillstånd att använda kommunvapnet i ett spel (2011/183) 
 
Vägar och trafik 
Lokal trafikföreskrift, cirkulationsplats Sävastön, TU-beslut 2011-04-14, § 31 (2011/261) 
Bilparkering längs Johannesgatan, T U 2011-04-14, § 32 (2011/125) 
Tillfällig lokal trafikföreskrift Parkgatan (2011/195) 
Tillfällig lokal trafikföreskrift Bullerleden (2011/221) 
Trasporttillstånd bred last BDX (2011/199) 
Upplåtelse av offentlig plats; Valborgsmässofirande (2011/272) 
Upplåtelse av offentlig plats; Allsång Brännastrand (2011/278) 
Upplåtelse av offentlig plats; Skördefest o Miljödagar (2011/222) 
Upplåtelse av offentlig plats; Hela Boden i rörelse (2011/223) 
Upplåtelse av offentlig plats; Torgmöte o demonstrationståg (2011/224) 
Upplåtelse av offentlig plats; Fyrverkeri valborgs (2011/252) 
Upplåtelse av offentlig plats; Brännastrand (2011/253) 
Beslutsstatistik parkeringstillstånd rörelsehindrade mars 2011 (2011/255) 
Beslutsstatistik färdtjänst mars 2011 (2011/256) 
 
Fastigheter och detaljplaner 
Fastighetsreglering riksväg 97, Torpgärdan 2:5 m.fl (2011/209) 
Nyttjanderättsavtal Sävast 4:70, 8:17, 11:5 och 9:23 (2009/792) 
Fastighetsreglering Sävast 4:70, 8:17, 11:5 och 9:23 (2009/792) 
Friköp av tomträtt, Torpgärdan 10:36 (2011/238) 
Uppdrag att upprätta och samråda om detaljplan Boden 57:36,  Kanslihus (2011/245) 
Fullmakt vid lantmäterisammanträden (2011/110) 
 
Serveringstillstånd 
Väg & Städ i Boden AB; Tillfällig ändring antal vakter (2009/711) 
 
Bidrag 
Bodens pensionärers Bowlingssällskap; bankettbidrag (2011/114) 
SKPF, Pensionärernas förbund; bankettbidrag (2011/182) 
Bodens Nämndemannaförening, verksamhetsbidrag (2011/243) 
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