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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 52 Rapporter  
  

- Kommunchefens rapport 

- Finansiell rapport mars-april 2010  

- Skriftlig rapport från tekniska utskottet 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 53 Verksamhetsplan 2011-2013 för barn- och utbildnings-
nämnden tillika skolplan 2010-2011 

 KS 2009/783, Au § 21 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer barn- och utbildningsnämndens förslag till skol- 
och verksamhetsplan.  

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår 2010-03-25, § 14, att fullmäktige ska fast-
ställa ett förslag till skol- och verksamhetsplan med målindikatorer och aktiviteter. 

Den strategiska planeringen för Bodens kommun omfattar en rullande treårsperiod. 
Kommunfullmäktige antar i juni den strategiska planen som omfattar mål och re-
surser samt planeringsförutsättningar till nämnderna. Med utgångspunkt från den 
strategiska planen fastställer nämnderna verksamhetsplaner, där nämnderna anger 
målindikatorer för att mäta måluppfyllelsen på nämndsnivå samt aktiviteter för att 
nå målen.  

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan skiljer sig från övriga nämnders 
verksamhetsplan på det sättet att den också utgör en skolplan. Skolplanen ska enligt 
2 kap 8 skollagen (1985:1100) antas av kommunfullmäktige.  

Den del av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan/skolplan som gäller 
nämndes drift- och investeringsbudget för åren 2010-2012 godkändes av barn- och 
utbildningsnämnden 2009-11-26, § 82. Planen har därefter kompletterats med mål-
indikatorer och aktiviteter, samt med skolplan för höstterminen 2010 och vårtermi-
nen 2011.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 54 Begäran om utökad driftram för barn- och utbildnings-
nämnden för projektering av det framtida programutbudet i 
gymnasieskolan 

 KS 2010/209, Au § 22 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår barn- och utbildningsnämnden begäran om utökad 
driftram. Kostnaderna för projekteringen av det framtida programutbudet får hante-
ras inom nämndens befintliga driftram. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden begär 2010-03-25, § 24, att kommunfullmäktige ut-
ökar barn- och utbildningsnämndens driftram för projektering av det framtida pro-
gramutbudet vid Björknäsgymnasiet med 700 tkr. Av begäran framgår att en ny 
övergripande nationell gymnasieform kommer att införas fr.o.m. hösten 2011. Ett 
syfte med reformen är att skapa en tydligare likvärdighet i utbildningen mellan 
kommuner och mellan kommuner och friskolor. 

Björknäsgymnasiet måste därför se över vilka framtida program som skolan kan 
bedriva. Dels kopplat till de framtida förväntade minskade elevkullarna men också 
med hänsyn till omvärldens behov. Detta kan innebära nedläggning av program el-
ler uppstart av nya program. Nya områden som särskilt behöver utredas kan t.ex. 
vara utbildningar med fokus på häst/trav, räddning/kris som inkluderar försvar, po-
lis, räddningstjänst, brandförsvar m.fl. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 55 Arvode till röstmottagare och ledamöter i valnämnden vid 
det allmänna valet 2010 

 KS 2010/241, Au § 23 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter i valnämnden som utför arbete som 
faller utanför det normala deltagandet i nämndssammanträden med mera ska er-
sättas med 175 kronor per timme på valdagen, samt 120 kronor per timme övri-
ga dagar.  

2. Kommunfullmäktige fastställer följande ersättningar till röstmottagare i vallo-
kal. 

a. Ordförande i vallokal 2 000 kronor 

b. Vice ordförande i vallokal 1 600 kronor 

c. Övriga röstmottagare i vallokal 1 400 kronor 

d. Deltagande i valutbildning 350 kronor 

Beskrivning av ärendet 

Valnämnden lämnar 2010-04-26, § 32, förslag till arvoden till röstmottagare och 
ledamöter i valnämnden vid det allmänna valet 2010. 

I bestämmelserna om ekonomiska förmåner för förtroendevalda finns bland annat 
regler vilket arvode som förtroendevalda ska få vid sammanträden med mera. En-
ligt reglerna får en förtroendevald 500 kronor för sammanträde upp till fyra timmar 
och 750 kronor för sammanträde över fyra timmar. Denna regel är mindre lämplig 
för det arvode som vissa av valnämndens ledamöter utför i samband med valet. 
Valnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige ska fastställa ett timarvode som 
kan tillämpas i dessa fall. 

Vidare står i bestämmelserna om ekonomiska förmåner för förtroendevalda att 
kommunfullmäktige ska besluta om arvode till ordförande, förtroendevalda och öv-
riga medhjälpare i valförrättning och röstsammanräkning. Valnämnden lämnar ett 
förslag till ersättning som är viss uppräkning gentemot tidigare val. I förslaget har 
beaktats att röstmottagarna från och med i år inte får någon särskild ersättning för 
fika vid valdagen. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 56 Detaljplan för del av Boden 1:156, m.fl, Sanden (Engel-
brektsgatan) 

 KS 2009/403, Au § 24 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Boden 
1:156, m.fl, Sanden (Engelbrektsgatan). Bakgrunden är att kommunen har förvärvat 
ett markområde där tidigare utbildningsförbandet Ing 3 har haft sin parkering. Sam-
hällsbyggnadskontoret har genomfort en planprocess som syftar till att ange var i 
området 17 villor kan byggas och var marken ska användas som gator och naturom-
råden. Efter genomförda samråds- och granskningsutställningar har samhällsbygg-
nadskontoret upprättat antagandehandling och ett utlåtande över inkomna synpunk-
ter. 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till program över området. Pro-
grammet anger utgångspunkter och kommunens mål och avsikter med planarbetet. 
Kommunstyrelsen godkände programmet i november 2009 samt gav samhälls-
byggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan.  

Därefter har ett förslag till detaljplan upprättats. I detaljplanen regleras område for 
17 nya villor och allmän platsmark for gator och natur. Ett grönområde i anslutning 
till Engelbrektsgatan har till stor del tagits i anspråk for bostadsändamål. Området 
har dock ersatts med ett ännu större naturområde i anslutning till Bodån. 

 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-05-10 

Sid 

7 (39) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 57 Förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomiska förening 
 KS 2010/231, Au § 25 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar, att genom förlagslån till Kommuninvest ekono-
misk förening, låna ut högst 10 miljoner kronor på de villkor som framgår av fö-
reningens erbjudande daterat mars 2010. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av utlåningen ska ske från likvida 
medel. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan 
angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt 
genomföra denna utlåning med det lånebelopp som tilldelats kommunen. 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar, att under förutsättning av och inom ramen för 
kommunfullmäktiges beslut, godkänna teckningsanmälan och låneavtal med 
Kommuninvest ekonomiska förening, 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomichef Tomas Pellikkä och controller 
Barbro Gunnari Heikki att i förening underteckna en bindande teckningsanmä-
lan och övriga lånehandlingar. 

Beskrivning av ärendet 

Kommuninvest ekonomisk förening har bjudit in kommunen att teckna en del i fö-
reningens förlagslån, se bilaga. Erbjudandet kan endast utnyttjas av medlemmarna. 

Bodens kommun blev medlem i Kommuninvest år 2002. Kommuninvest har snabbt 
utvecklats till att vara den största långivaren till kommunsektorn i Sverige och upp-
fattas både i Sverige och internationellt som Kommungäld. I föreningens stadgar 
betonas att alla kommuner och landsting ska kunna erbjudas medlemskap och som 
medlem också kunna förvänta sig att Kommuninvest även i ekonomiskt svåra tider 
ska kunna erbjuda bra finansieringslösningar. För att kunna leva upp till den fast-
lagda visionen, behövs ett större kapital som bl.a. ökar förmågan att klara krissitua-
tioner, utan att behöva använda det solidariska borgensåtagandet. 

Kommuninvest ekonomisk förening har vid årsstämman 2010-03-25 beslutat för-
stärka kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB ge-
nom att ta upp ett förlagslån på högst 1 000 mkr från medlemmarna i föreningen. 
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§ 57 Förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomiska förening, 
forts 

 KS 2010/231, Au § 25 

Föreningen avser därefter att i sin tur vidareutlåna dessa medel till bolaget i form av 
ett förlagslån. Syftet är att öka kapitalbasens storlek till att motsvara minst 1 pro-
cent av balansomslutningen senast 2012. Det åstadkoms med det aktuella förlagslå-
net i kombination med att nya vinstmedel ackumuleras och att medlemsinsatser från 
nya medlemmar används för att förvärva nyemitterade aktier i bolaget. 

Bodens kommun har erbjudits att teckna 5,8 mkr av detta förlagslån. Beloppet mot-
svarar kommunens andel av hela förlagslånet, baserat på kommunens andel av fö-
reningens kapital. Det är också möjligt att därutöver teckna sig för ett extra belopp, 
utöver denna så kallade pro rata-del. Om några medlemmar väljer att inte teckna sin 
del i lånet, kan de medlemmar som tecknat sig för mer än sin del, få extra tilldel-
ning. På sådana överteckningsdelar utgår en extra ränta på 2 procentenheter.  

Ekonomikontoret föreslår att kommunen ska teckna den erbjudna lånedelen på 5,8 
mkr samt att därutöver anmäla intresse för att teckna ytterligare högst 4,2 mkr av 
förlagslånet om kommunen kan få ytterligare tilldelning. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 58 Revidering av ledningsplan vid extraordinära händelser 
 KS 2010/250, Au § 26 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till revidering av ledningsplanen vid ex-
traordinära händelser. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen lämnar förslag till ändringar av ledningsplanen vid 
extraordinära händelser.  

Efter händelser som höga flöden i Bodträsket 2008 samt hanteringen av pandemin 
hösten 2009 har det i utvärderingarna framkommit att igångsättandet måste bli tyd-
ligare samt hur centrala krisledningsgruppen ska sammansättas. Hur centrala kris-
ledningsgruppen sammansätts är viktigt för att gruppen tydligare ska kunna ta be-
slut som genomsyrar hela den kommunala organisationen.  

Förändringarna gäller  

 Förändring i ledningsplanen när det gäller ingångsättning av centrala krisled-
ningsgruppen samt sammansättning av densamma. 

 Tydligare arbetsuppgifter skapade för krisledningsnämnden, centrala krisled-
ningsgruppen. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 59 Snabbrapport januari – mars 2010 
 KS 2010/258, Au § 27 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen godkänner snabbrapporterna för ks-kommunlednings-
förvaltningen, ks-räddnings- och beredskapsförvaltningen samt ks-tekniska för-
valtningen 
 

2. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens förslag att över-
föra 750 tkr från IS/IT-utveckling för delfinansiering av beslutstöd-systemet 
samt att omfördela 850 tkr inom investeringsbudgeten från nya exploaterings-
områden till beslutstödsystemet. 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner snabbrapporten i sin helhet. 
 

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

 

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 1,3 mkr. Budgeterat re-
sultat är 19,9 mkr vilket innebär att det prognostiserade resultatet blir 18,6 mkr 
sämre än budgeterat. För styrelser och nämnder beräknas ett underskott jämfört 
med budget på 7,9 mkr. Finansen beräknas ge ett underskott på 10,7 mkr. Tre för-
valtningar, barn- och utbildningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och kom-
munledningsförvaltningen prognostiserar underskott jämfört med budget vid årets 
slut. Övriga räknar med nollresultat eller positivt resultat. Underskottet på finansen 
orsakas dels av att kostnaderna för pensioner beräknas bli högre än beräknat dels av 
att budgeterat rationaliseringskrav på 3 500 tkr inte bedöms kunna genomföras un-
der 2010. De kommunala bolagen beräknas få överskott eller nollresultat. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

För genomförande (beslutspunkt 2) 
Kommunledningsförvaltningen - ekonomikontoret 
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§ 60 Justering av driftramar med anledning av ny administrativ 
organisation 

 KS 2009/713, Au § 28 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige omfördelar medel från nämnderna till kommunstyrelsen 
(personalkontoret) från de andra nämnderna för 1,0 årsarbetare 2010-03-01 – 
2010-12-31  med 654 tkr enligt följande:  
- socialnämnden 309,9 tkr   
- barn- och utbildningsnämnden  218,2 tkr 
- kultur- och fritidsnämnden  13,4 tkr     
- kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 72,1 tkr  
- näringslivsstyrelsen    11,6 tkr   
- kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen)  21,7 tkr 
- kommunstyrelsen (räddnings- och beredskapsförvaltningen) 7,1 tkr 

2. Kommunfullmäktige omfördelar medel för 2010 från kommunstyrelsen (teknis-
ka förvaltningen) till kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltning-
en/ekonomikontoret) för 0,75 årsarbetare med 245 tkr. 

3. Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens (kommunledningsförvaltning-
en) driftram från och med 2011 och minskar övriga nämnders driftramar enligt 
följande 
- socialnämnden 379,1 tkr   
- barn- och utbildningsnämnden  266,9 tkr 
- kultur- och fritidsnämnden  16,4 tkr     
- kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 382,2 tkr  
- näringslivsstyrelsen    14,1 tkr   
- kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen)  26,6 tkr 
- kommunstyrelsen (räddnings- och beredskapsförvaltningen) 8,7 tkr 

4. Kommunfullmäktige minskar dessutom, med anledning av rationaliseringen 
motsvarande 2,0 årsarbetare, driftramarna från och med 2011 med följande:  
- kultur- och fritidsnämnden  87,0 tkr     
- kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 350,0 tkr  
- näringslivsstyrelsen    87,0 tkr   
- kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen)  87,0 tkr 
- kommunstyrelsen (räddnings- och beredskapsförvaltningen) 87,0 tkr 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har 2009-12-21 fastställt ny administrativ organisation. I be-
slutet fick kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag till justering av 
nämndernas driftramar från 2010 till följd av den nya organisationen. Den nya or-
ganisationen gäller från 2010-03-01. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram 
ett förslag till omfördelning av driftramar mellan nämnderna.  
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§ 60 Justering av driftramar med anledning av ny administrativ 
organisation, forts 

 KS 2009/713, Au § 28 

Förändringar på personalkontoret 

En central löneenhet har bildats inom personalkontoret och personal-
/löneredogörande arbetsuppgifter upphör på förvaltningarna. 2,0 medarbetare har 
överflyttats till personalkontoret från socialförvaltningen från 2010-03-01 och 1,0 
medarbetare från barn- och utbildningsförvaltningen från 2010-04-01. 

Två nya handläggarbefattningar med ändrade kompetenskrav tillkommer och 2,0 
handläggarbefattningar upphör. 

Överflyttning av personalredogörande uppgifter till personalkontoret 

På övriga fem förvaltningar (tekniska förvaltningen, kultur- och fritids-
förvaltningen, räddnings- och beredskapsförvaltningen, kommunlednings-
förvaltningen och näringslivsförvaltningen) ingår personalredogörande uppgifter till 
viss del i arbetsuppgifterna för administrativ personal. Omfattningen motsvarar 2,0 
årsarbetare fördelat på 1,0 årsarbetare tekniska förvaltningen och 1,0 årsarbetare på 
övriga fyra förvaltningar (0,25 årsarbetare vardera) enligt administrativa översynen. 
Medarbetarna arbetar kvar på sina förvaltningar, men personal/löneredogörande ar-
betsuppgifter kommer successivt övertas av personalkontoret under 2010. Detta är 
en rationalisering som innebär att budgetramarna ska reduceras för de förvaltningar 
som blir av med sina personalredogörande arbetsuppgifter. 

Överflyttning av personal från tekniska förvaltningen till ekonomikontoret 

Skanningsfunktionen på tekniska förvaltningen, som arbetsmässigt bedömdes mot-
svara 0,75 tjänst har avvecklats och uppgiften har överförts till ekonomikontoret 
som numer handhar inskanning av samtliga fakturor ställda till kommunen. 1,0 
medarbetare har fr o m 1 mars flyttats  från tekniska förvaltningen till ekonomikon-
toret. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 61 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 
 KS 2010/15 

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 3 elever. 

 
 

För beslut 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-05-10 

Sid 

14 (39) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 62 Medborgarförslag och motioner om Centralskolan 
 KS 2007/427, 2007/857, 2007/893, Tu § 12 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att byggnaden (f d Centralskolan) ska bevaras. 

2. I samband med reparationen byggs lokalerna om invändigt för att kunna nyttjas 
till föreningsverksamhet och till viss del kommunal verksamhet.  

3. Lokalerna anpassas för god tillgänglighet. 

4. Reparation och ombyggnad sker på entreprenad. 

5. 16 miljoner kronor anslås för projektet och ärendet lämnas till budgetbered-
ningen för finansiering. 

6. Medborgarförslagen och motionerna är därmed behandlade. 

Beskrivning av ärendet 

Det har lämnats in två medborgarförslag, från Staffan Åkre och Maj-Lis Johansson, 
och två motioner, från Carola Larsson (FP) och Torbjörn Lidberg (S), om f d Cen-
tralskolans nyttjande. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att f d Centralskolan är Bodens äldsta 
bevarade skolbyggnad och ett av få bevarade trähus med central placering. Bygg-
naden anses därför vara värd att bevara.  

Byggnaden har inte renoverats grundligare under de senaste 20 åren och är i behov 
av renovering, en nödvändig investering för byggnadens fortlevnad. Genom den 
centrala placeringen och en verksamhetsyta på cirka 2000 kvm, ger byggnaden 
många olika verksamheter möjliga lokalalternativ.  

För att minska egen lokalvakans och sänka externa hyreskostnader skulle kommu-
nala verksamheter erbjudas lokaler i byggnaden. Därför föreslås att hela byggnaden 
med annex nyttjas. Kultur- och fritidsförvaltningen samt delar av Näringslivsför-
valtningen föreslås placeras i lokalerna. Utöver det finns utrymmen som är tillräck-
liga för föreningsverksamhet.  

Utvändiga arbeten beräknas kosta 4 miljoner kronor och invändiga arbeten inklusi-
ve tillgänglighet cirka 10,5 miljoner kronor. Projektering och byggherrekostnader 
cirka 1,5 miljoner kronor. Den totala kostnaden beräknas till 16 miljoner kronor. 

Tekniska utskottet har lämnat ett förslag som överensstämmer med kommunstyrel-
sens förslag, förutom att punkten 2 som hade följande lydelse. I samband med repa-
rationen byggs lokalerna om invändigt för att kunna nyttjas för kommunal verk-
samhet men även för föreningsverksamhet.  
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§ 62 Medborgarförslag och motioner om Centralskolan, forts 
 KS 2007/427, 2007/857, 2007/893, Tu § 12 

Yrkanden 

Anders Pettersson (KD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska ut-
skottets förslag, med ändringen att punkten 2 får följande lydelse. I samband med 
reparationen byggs lokalerna om invändigt för att kunna nyttjas till föreningsverk-
samhet och till viss del kommunal verksamhet.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Petterssons (KD) 
förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 63 Ändring i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna om  
alkoholförtäring 

 KS 2010/239, Tu § 13 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer tillägg 12 a § i de allmänna lokala ordningsföre-
skrifterna för Bodens kommun om utökat förbudsområde för förtäring av alko-
hol under Boden Alive 2010 enligt polisens förslag. Utökat förbudsområde 
framgår av karta. 

2. 12 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna får följande lydelse. Sprit-
drycker, vin och starköl får inte förtäras inom de områden som redovisas på bi-
fogad karta samt på torget Sävastön, Lundagårds begravningsplats,  Skogskyr-
kogården, Gunnarsbyns begravningsplats och Harads begravningsplats. 

Beskrivning av ärendet 

Polisen i Norrbotten begär en utökning av alkoholförbudet i Boden med området  
kring Brännastrand och Kvarnängen som är ett populärt strövområde för medbor-
garna. Som skäl nämns det alkohol- och drogarbete som bedrivs. 
 
Förslaget innebär att förbudsområdet utökas med Kvarnängen begränsat i nordlig 
riktning i höjd med Brogatan och österut mot Bodträsket. I väster begränsas områ-
det av Hellgrensgatan och vid Brännstrandsparken föreslås en förlängning i nordlig 
riktning till Rörviksgatan.  
 
Under ärendets handläggning har polisens begäran förtydligats att endast avse den 
tid då Boden Alive 2010 genomförs. Övrig tid anses befintligt förbudsområde vara 
tillräckligt.  
 
Tekniska förvaltningen föreslår också en redaktionell ändring av 12 § som innebär 
att paragrafen i likhet med förslaget till 12 a samt 18 och 21 a §§ hänvisar till karta 
istället för områdesbeskrivning i text.  
 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 64 Revidering av teckningsrätt inom ekonomikontoret  
 KS 2010/242, Au § 29 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föreslagen teckningsrätt och rätt att underteckna avtal, 
andra handlingar och skrivelser inom ekonomikontoret. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomikontoret har lämnat förslag till ändring av teckningsrätten inom ekonomi-
kontoret. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente § 24 ska avtal, andra handlingar och skrivel-
ser, som beslutas av kommunstyrelsen, undertecknas av ordföranden eller vid för-
fall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av styrelsens sekreterare eller 
annan anställd som styrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen ska även i övrigt beslu-
ta om vem som ska underteckna handlingar. 

På grund av pensionsavgång och den administrativa översynen har byte av personal 
skett inom ekonomikontoret, varför behov finns av att revidera teckningsrätten 
inom kontoret. Revideringen framgår av bilagda förslag.  

 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 
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§ 65 Riktlinjer för debitering och krav 
 KS 2010/234, Au § 30 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar förslaget till uppdatering av riktlinjer för debitering och 
krav. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomikontoret lämnar förslag till nya riktlinjer för debitering och krav. 

Kommunstyrelsen beslutade 2005-11-28, § 186, om riktlinjer för kommunens debi-
terings- och kravverksamhet. En utökning av befintligt samarbetsavtal har träffats 
med Inkasso AB Marginalen som innebär att förutom långtidsbevakning av kom-
munens fordringar så kommer kommunen att anlita Marginalen för hela inkasso-
hanteringen. Med anledning av denna förändring så måste riktlinjerna för debitering 
och krav uppdateras. 

 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 
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§ 66 Yttrande över bygdemedelsansökan Folkets Hus 
 KS 2010/118, Au § 31 

Beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker Folkets Hus ansökan om bygdemedel med 750 000 
kronor. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen har begärt att kommunen ska yttra sig över en ansökan från Folkets 
hus om 750 000 kronor i bygdemedel.  

Folkets hus i Boden planerar att uppgradera biografanläggningen till modern 
2Kstandard med möjlighet till visning av 3D-filmer. 

Idag finns dels en analog utrustning, dels en digital anläggning på J.4K-nivå. Den 
befintliga digitala utrustningen leasas. Under de senaste åren har framförallt de 
amerikanska filmbolagen samordnat sig kring en standardnivå för filmvisning som 
kallas 2K. 2K-upplösning är ca 50 % mer finupplöst än J.4K och ger alltså en högre 
kvalité på filmvisningen. 

Kostnaden för investeringen beräknas till totalt 1 105 000 kronor varav en egen in-
sats på 50 000 kr, eget arbete 5 000 kr, stöd från Filminstitutet 300 000 kronor och 
sökta bygdemedel 750 000 kr. 

Näringslivsförvaltningen tillstyrker 2010-03-17 ansökan om bygdemedel. Enligt 
förvaltningen kommer en uppgradering av den tekniska utrustningen kommer ytter-
ligare att öka biografens goda anseende, leda till fler besökare och en utveckling av 
Bodens besöksnäring. 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen 
Näringslivsstyrelsen 
Folkets Hus 
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§ 67 Ansökan om projektbidrag för vänortsarbete mellan Bodens 
kommun och Apatity  

 KS 2010/182, Au § 32 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på 40 000 kronor till Dasvedanja familje-
förening, som avser att bjuda in sommarbarn. Beloppet anvisas från kommun-
styrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

2. Kommunstyrelsen begär att föreningen lämnar en redovisning av verksamheten 
till kommunen senast under september månad 2010. 

Beskrivning av ärendet 

Dasvedanja familjeförening har lämnat in en ansökan om projektbidrag på 50 000 
kronor per år för att driva ett projekt för att bjuda in barn från Apatity i Ryssland till 
Boden.  

Kommunstyrelsen beviljade 2009-06-08, § 92, ett bidrag på 40 000 kronor till Das-
vedanja familjeförening, som då avsåg att bjuda in åtta stycken sommarbarn.  

Dasvedanja familjförening driver ett projekt med inriktningen att bjuda barn från 
Apatitys barnhem/familjehem till Boden. Barnen/ungdomarna får på detta sätt möj-
ligheten att leva familjeliv, rekreation och ett kulturellt utbyte. Det ger även värd-
familjerna ett unikt tillfälle till kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Dasvedanja familjeförening 
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§ 68 Stabilitetshöjande åtgärder i Bodsvedjan 
 KS 2009/480, Au § 33 

Beslut 

Bodens kommun garanterar att medel kommer att tillskjutas för att täcka de kostna-
der som inte täcks av statsbidrag. 

Beskrivning av ärendet 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har efter ansökan från Bo-
dens kommun, preliminärt beslutat att bevilja Bodens kommun ett statsbidrag på 
339 000 kronor för skredförebyggande åtgärder vid Bodsvedjan i form av stödban-
kar för fastigheterna Bodsvedjan 8:69, 8:70 och 8:1 samt diverse tilläggsåtgärder i 
form av bl a anslutningsväg. 

Bidraget avser 60 % av den beräknade totala kostnaden. För att MSB ska fatta ett 
slutligt beslut om bidraget krävs att kommunen garanterar finansieringen av de res-
terande 40 % av kostnaden. 

Åtgärden är uppdelad i olika delar och omfattning. Stödbankarnas utförande och 
omfattning skiljer sig mellan de berörda fastigheterna vilket medför att kostnaderna 
för de berörda fastigheterna kommer att bli olika. 

För att åtgärden ska genomföras har kommunen krävt att berörda fastighetsägare är 
med och finansierar den del av åtgärden som berör dem. 

De berörda fastighetsägarna har undertecknat ett medgivande att vara med och 
medfinansiera utförandet av åtgärden. Medgivandet innebär att fastighetsägarna tar 
15% av kostnaden för den del av åtgärden som berör respektive fastighet och att 
kommunen står för den återstående finansieringen. Kommunens del utgör således 
ca 166 000 kronor. 

Kommunen måste nu ta ställning till om den återstående finansieringen kan säker-
ställas. Därefter fattar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB slutligt 
beslut i ärendet. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (samhällsbyggnadskontoret)  

För kännedom 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 
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§ 69 RIA-Oasen med ansökan om extra bidrag för 2009 och för-
höjt bidrag för 2010 

 KS 2010/190, Au § 34 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar Ria-Oasen ett extra verksamhetsbidrag på 60 000 
kronor för 2010. Pengarna anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
utgifter. 

2. Kommunstyrelsen överlämnar i övrigt ärendet till budgetberedningen i enlighet 
med kultur- och fritidsnämndens förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Ria-Oasen har i skrivelser ansökt om extra verksamhetsbidrag för 2009 med 90 000 
kronor och att deras bidrag från och med 2010 höjs med 90 000 kronor från 
533 000 till 623 000 kronor. En likadan ansökan har skickats till Överluleå försam-
ling. Arbetsutskottet inom Överluleå församling har föreslagit att Ria-Oasen får ett 
extra bidrag med 30 000 kronor för 2009. Däremot föreslår arbetsutskottet inte nå-
got utökat bidrag från och med 2010. 

Kultur- och fritidsnämnden har avslagit både ansökan om extra bidrag för 2009 och 
förhöjt bidrag fr o m 2010 samt att uppdragit till förvaltningschefen aktualiserar 
frågan om att Ria-Oasens bidrag flyttas över till socialförvaltningen. Kultur- och 
fritidsnämnden dessutom vidare att ärendet får beredas vidare av budgetberedning-
en. 

För 2010 får Ria-Oasen enligt tidigare beslut 533 000 kronor från kommunen och 
296 900 kronor från Överluleå församling. Det innebär att kommunen i stort sett 
svarar för 2/3-delar av det totala bidraget och Överluleå församling för 1/3-del.  

Ria-Oasen hade negativa resultat både 2008 och 2009 på ca 65 tkr.  

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Ria-Oasen 
Kultur- och fritidsnämnden  
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§ 70 Ansökan om serveringstillstånd; Nya Gården i Sörbyn AB 
 KS 2010/159, Au § 35 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar Nya Gården i Sörbyn AB stadigvarande tillstånd för 
Restaurang Nya Gården med tillhörande uteservering att servera starköl, vin 
och sprit till allmänheten. 

2. Servering får ske dagligen mellan klockan 11.00 – 01.00 

Beskrivning av ärendet 

Nya Gården i Sörbyn AB har ansökt om stadigvarande tillstånd att till allmänheten 
få servera starköl, vin och sprit på Restaurang Nya Gården med tillhörande uteser-
vering i Sörbyn. Sökt serveringstid är mellan kl 11.00-01.00. 

Nya Gården i Sörbyn AB ska äga restaurang och hotellbyggnader, arrendera Sif´s 
camping. Aktiebolagets verksamhet ska vara att driva kommersiell turistverksam-
het, uthyrning av lokaler, stugor, rum. Konferensverksamhet och andra aktiviteter 
för besökare. Försäljning och utställning av souvenirer, hantverk och konst och 
därmed förenlig verksamhet. Stärka och främja samarbete, samverkan i bygden.                               

Kansliets utredning visar att sökande är lämplig att utöva verksamheten. Ser-
veringsstället uppfyller de krav som ställs i alkohollagen. Hörda remissinstanser har 
tillstyrkt ansökan. Förutsättningarna i alkohollagen är uppfyllda. Kansliet föreslår 
att kommunstyrelsen bifaller ansökan. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (kansliet) 

För kännedom 
Nya Gården i Sörbyn AB 
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§ 71 Ansökan om serveringstillstånd; Väg och Städ i Boden AB, 
Arenan Restaurangen 

 KS 2010/227, Au § 36 

Beslut 

1. Väg och Städ i Boden AB beviljas stadigvarande serveringstillstånd att till all-
mänheten servera alla slags alkoholdrycker året runt i Arenan restaurangen och 
konferensrum 1 och 2 på plan 3 samt Arena Caféet, våning 2 i Boden. 

2. Servering får ske dagligen mellan 11.00-01.00. 

3. Tillståndet förenas med villkoret att minst tre (3) av polismyndigheten förordna-
de ordningsvakter ska tjänstgöra under den tid som servering sker på Arena Ca-
féet när området är öppet för allmänheten. 

Beskrivning av ärendet 

Väg och Städ i Boden AB med organisationsnummer 556755- 53466 har ansökt om 
stadigvarande tillstånd för att servera öl, vin och spritdrycker till allmänheten i Bo-
den Arenas restaurang, konferensrum 1 och 2 och Arena Caféet, våning 2 i Boden.                          
Väg och Städ i Boden AB kan i samråd med Arena bolaget använda andra ser-
veringsytor vid speciella arrangemang. Sökt serveringstid är 11.00-01.00. 

Skäl för beslutet 

Enligt 7 kap 5 § alkohollagen får tillståndsmyndigheten i samband med beslut om 
serveringstillstånd meddela de villkor som behövs. Det kan gälla serveringstider, 
serveringslokalen, uteservering och krav på övervakande personal eller ordnings-
vakter. 

Kansliets utredning visar att sökande är lämplig att utöva verksamheten. Ser-
veringsstället uppfyller de krav som ställs i alkohollagen. Hörda remissinstanser har 
tillstyrkt ansökan. Förutsättningarna i alkohollagen är uppfyllda. Kansliet föreslår 
att kommunstyrelsen bifaller ansökan. 

Av största vikt är att läktarna hålls ”alkoholfria”. Tillståndet ska därför förenas med 
villkoret att minst tre (3) av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska 
tjänstgöra under den tid som området är öppet för allmänheten. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (kansliet) 

För kännedom 
Väg och Städ i Boden AB 
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§ 72 Upphandling; Snöröjning 2010-2014 
 KS 2010/177 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen antar BDX Företagen AB:s anbud gällande Snöröjning 2010-
2014. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till chefen för gatuavdelningen Mats Elgcrona att 
teckna nödvändiga avtal, omgående efter tilldelningstiden slut, förutsatt att nå-
got överklagande inte skett.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Särskilt yttrande: Torbjörn Lidberg (S) reserverar sig mot att egenregiverksamheten 
inte har fått lämna anbud.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har i samråd med  tekniska förvaltningen infordrat 
anbud på rubricerat uppdrag för nästkommande avtalsperiod 2010-07-01 - 2014-06-
30 med möjlighet till ett års förlängning. Öppet förfarande och odelat tjänstekon-
trakt har tillämpats. 

Förfrågningsunderlag har begärts från 12 stycken intressenter och anbud har läm-
nats av 3 stycken anbudsgivare. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 
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§ 73 Medborgarförslag om belysningsstolpe i korsningen  
Lektorsvägen - Yrkesvägen 

 KS 2009/738, Tu § 14 

Beslut 

Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget om utökad belysning på Lektorsvä-
gen. 

Beskrivning av ärendet 

Christer Lundin har lämnat in ett medborgarförslag om att sätta upp en ny belys-
ningsstolpe i korsningen Lektorsvägen – Yrkesvägen.  

Tekniska förvaltningen konstaterar i sitt yttrande att området mellan Pilotvägen och 
Yrkesvägen inte nås av befintlig belysning. Därför föreslås en komplettering med 
en belysningspunkt på Lektorsvägen, mellan Pilotvägen och Yrkesvägen.  

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 

För kännedom 
Christer Lundin 
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§ 74 Medborgarförslag om tillgänglighet för funktionshindrade 
 KS 2010/141, Tu § 15 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget med hänvisning till pågående ar-
beten kring enkelt avhjälpta hinder. 

2. Medborgarförslaget är därmed behandlat. 

Beskrivning av ärendet 

Mikaela Björklund och Carola Lindmark har lämnat in ett medborgarförslag om 
tillgänglighet för funktionshindrade. De föreslår åtgärden i den fysiska miljön så att 
alla medborgare ska kunna ta sig fram i samhället utan problem. 

Tekniska förvaltningen beskriver i sitt yttrande vilka lagar och föreskrifter som 
gäller för enkelt avhjälpta hinder. 

Tekniska förvaltningen har under hösten 2009 inventerat enkelt avhjälpta hinder på 
allmän plats. Anmärkningarna som kom fram vid inventeringen, men även övriga 
enkelt avhjälpta hinder som uppmärksammats, kommer att åtgärdas. 

När det gäller kommunens fastigheter har även där enkelt avhjälpta hinder invente-
rats och åtgärder pågår. 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Mikaela Björklund 
Carola Lindmark 
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§ 75 Synpunkter på beslut om ändring av riktlinjer för blomlådor 
som hastighetsdämpare samt förslag 

 KS 2009/483, Tu § 16 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår förslaget om ändring av riktlinjer för blomlådor som has-
tighetsdämpare med hänvisning till tidigare beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Gunnar Eklund har lämnat in synpunkter på handläggningen och kommunstyrelsens 
beslut § 139/2009 om ändrade riktlinjer för blomlådor som hastighetsdämpare samt 
förslag till ändring av riktlinjerna. 

Tekniska förvaltningen har i sitt yttrande svarat på Eklunds synpunkter. Beräkning 
av svängradier så att bil och husvagn kan passera blomlådorna kommer att komplet-
tera riktlinjerna.  

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen  
Gunnar Eklund
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§ 76 Motion till ungdomsfullmäktige om busstur mellan  
Sävastön och Aldersjön 

 KS 2009/826, Tu § 17 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige om busstur mellan  
Sävastön och Aldersjön. 

Beskrivning av ärendet 

Jesse Kauppinen föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige bussturer två gånger 
per dag mellan Sävastön och Aldersjön sommartid. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att lokaltrafikens syfte är att förse 
kommuninvånarna med reguljära förbindelser mellan bostadsområden och orter för 
att underlätta skol- och arbetsresor och i viss mån även fritidsresor.  

Bussturer till Aldersjön på sommaren innebär ökade kostnader. Det är också olämp-
ligt på grund av vägstandard och vändmöjligheter.  

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Jesse Kaupppinen 
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§ 77 Motion till ungdomsfullmäktige om lokalbussar till Boden 
Arena 

 KS 2009/826, Tu § 18 

Beslut 

Kommunstyrelsen bifaller motionen till ungdomsfullmäktige om lokalbussar till 
Boden Arena.  

Beskrivning av ärendet 

I en motion till ungdomsfullmäktige föreslår Jesse Kauppinen lokaltrafik till Boden 
Arena.  

Tekniska förvaltningen har gjort en översyn av linjenätet för busstrafiken och från 
hösten 2010 kommer en linje att trafikera Boden Arena. Nya busshållplatser kom-
mer att byggas utanför arenan under sommaren 2010. 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen  
Jesse Kauppinen
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§ 78 Motion till ungdomsfullmäktige om kvalitén på skolmaten 
 KS 2009/826, Tu § 19 

Beslut 

Kommunstyrelsen bifaller motionen.  

Beskrivning av ärendet 

I en motion till ungdomsfullmäktige föreslår Angelica Landström att skolmatens 
hantering delas i skola för skola istället för samma i hela kommunen. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att kostavdelningen serverar mat som 
noga näringsberäknas för att uppfylla Livsmedelsverkets normer. Det är en viktig 
faktor när matsedeln görs och när livsmedel köps in. Från föräldrahåll har det också 
kommit önskemål om samma matsedel på förskolor och skolor för att lättare kunna 
planera maten hemma med barn i olika åldrar och på olika skolor. Det skulle också 
bli dyrare om ansvaret för matsedel och specialkost flyttas till varje kök.  

Kommunens inköp styrs av Lagen om offentlig upphandling. En av de grund-
läggande faktorerna i lagen är att en leverantör inte får missgynnas av att de finns 
långt från marknaden. Man får alltså inte ställa krav på att livsmedel kommer från 
ett visst område, oavsett mängden man köper. Samordnade inköp blir också billiga-
re.  

Huvudkomponenten lagas idag i köken på Björknäs och Harads och tillbehören 
görs på varje skola. Att bygga om mottagningsköken till tillagningskök skulle med-
föra ombyggnadskostnader och ökade driftkostnader. Det skulle också kräva mer 
personal, större lagringskostnader och högre kontrollavgifter.  

Den möjlighet som finns idag att påverka matsedel och matkvalité är de centrala 
kostråd som kostavdelningen kallar till varje termin. Barn- och utbildningsförvalt-
ningen utser representanter till kostrådet. Där går man igenom matsedeln och det 
finns möjlighet att lämna synpunkter. En del skolor väljer att ha ett lokalt kostråd 
där personal från kostavdelningen deltar. Det är en bra möjlighet för elever och 
skolpersonal på den enskilda skolan att påverka maten.  

Tekniska utskottet har lämnat följande förslag. Kommunstyrelsen beslutar att upp-
mana barn- och utbildningsförvaltningen att förutom centralt kostråd även hålla lo-
kala kostråd på alla skolor. 
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§ 78 Motion till ungdomsfullmäktige om kvalitén på skolmaten, 
forts 

 KS 2009/826, Tu § 19 

Yrkanden 

Catarina Ask (MP), Bosse Strömbäck (V) och Anna-Karin Nylund (S) föreslår att 
kommunstyrelsen bifaller motionen.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Catarina Asks (MP) med 
fleras förslag. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen 

För kännedom 
Barn- och utbildningsnämnden  
Tekniska förvaltningen 
Angelica Landström 
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§ 79 Motion till ungdomsfullmäktige om övervakningskamera på 
parkeringen vid ishallen 

 KS 2009/826, Tu § 20 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige om övervakningskame-
ra på parkeringen vid ishallen. 

Beskrivning av ärendet 

I en motion till ungdomsfullmäktige föreslår Merlin Robles att en övervakningska-
mera installeras på parkeringen vid ishallen på grund av inbrott i parkerade bilar.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att kommunen bedriver ett systematiskt 
förebyggande arbete mot tillgrepp. Bland annat genom kameraövervakning på vissa 
områden i Björknäsgymnasiets närhet samt genom vaktbolag som övervakar områ-
dena kring skolan och ishallen.  

En ökning av kameraövervakningen kräver tillstånd från myndigheterna vilket san-
nolikt kommer att vara svårt att få i detta fall. Tekniska förvaltningen kommer dock 
i möjligaste mån att tillgodose en utökad övervakning av parkeringsområdet den 
mest utsatta tiden under hösten. 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Merlin Robles 
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§ 80 Motion till ungdomsfullmäktige om att höja inomhustempe-
raturen i Björknäsgymnasiet 

 KS 2009/826, Tu § 21 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige om en generell höjning 
av inomhustemperaturen i Björknäsgymnasiet.  

Beskrivning av ärendet 

I en motion till ungdomsfullmäktige föreslår Mattias Gotthold att inomhustempera-
turen i Björknäsgymnasiet höjs med 2-3 ºC. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att temperaturen har kontrollerats efter 
rapporter utan att kunna visa på så låga temperaturer. 

En förutsättning för att få ett jämnare och hälsosammare inomhusklimat är att rap-
portera låg inomhustemperatur så fort som möjligt. Det är också viktigt att få en 
tydlig beskrivning om var i byggnaden temperaturen är låg, vilken tid den har mätts 
upp samt kontaktuppgifter för ytterligare information och återkoppling.  

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Mattias Gotthold 
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§ 81 Yttrande över revisorernas granskning av kommunens 
energiförsörjning 

 KS 2009/387 

Förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningens yttrande får utgöra 
kommunstyrelsens svar till revisorerna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunrevisorerna har 2009-06-08 genomfört en granskning av kommunens pro-
gram för långsiktigt hållbar energiförsörjning. Syfte med granskning har varit att 
bedöma om kommunen har en ändamålsenlig styrning och samordning av kommu-
nens samlade arbete med energiförsörjningen och om kommunens resurser för än-
damålet harmonierar med dess målsättningar.  

Revisorerna bedömer att kommunen inte har några problem med energiförsörjning-
en och ansvaret mellan de olika aktörerna inklusive bolagen finns beskrivet. Kom-
munen har flera planer inklusive strategisk plan och verksamhetsplaner som tar upp 
hållbar utveckling och energiförsörjning och har förklarat sig som Ekokommun. I 
dessa planer tillsammans med Klimatinvesteringsprogrammet går det att följa mål, 
strategier och aktiviteter, och uppföljning sker via exempelvis årsredovisningen.  

Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse 2010-05-10 inkommit med förslag 
till yttrande över revisionsrapporten. 

 

För kännedom  
Kommunrevisionen 
Samhällsbyggnadskontoret  
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§ 82 Medborgarförslag om att flytta Boden Alive till Björknäsom-
rådet 

 KS 2009/855 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget är besvarat med det yttrande 
som kansliet har lämnat.  

2. Kommunstyrelsen överlämnar till tekniska förvaltningen att föreslå de villkor 
som behövs i samband att förvaltningen yttrar sig över arrangörens ansökan om 
nyttjande av offentlig plats. 

Beskrivning av ärendet 

Kurt-Erik Strand föreslår i ett medborgarförslag att Boden Alive ska flyttas till sta-
dens nöjesområde, Björknäsområdet. Enligt medborgarförslaget blev de boende i 
Bostadsrättsföreningen Kungsbron utsatta för förra sommarens Boden Alive. 
Objudna gäster vandrade ut och in till föreningens fina innergård. Trots påstötning-
ar hade både väktarna och särskilt polisen svårt att finna tid för att få iväg de objud-
na gästerna, som självklart skapade oro hos de boende, som till stor del är pensionä-
rer.  

Kurt-Erik Strand skriver vidare att städningen av Boden Alive var mycket dålig. 
Drivorna av skräp, som inte togs bort, inbjöd till mer städning. Serveringen av al-
koholhaltiga drycker till påverkade personer var mycket generös. Det fanns mycket 
personer på liten yta. 

Kansliets yttrande 

Kurt-Erik Strand framför i sitt medborgarförslag klagomål på ordningen vid förra 
årets Boden Alive. Förra årets arrangör, polisen och företrädare för kommunen 
gjorde en utvärdering efter förra årets tillställning. Utvärderingen visade att ord-
ningen vid förra årets Boden Alive inte var tillfredsställande. I utvärderingen tog 
man fram förslag på ett antal åtgärder för att minska störningarna kommande år.  

Kommunstyrelsen fattar inte ett beslut om var Boden Alive ska hållas 

Frågan om var Boden Alive ska arrangeras är inte en fråga som avgörs genom ett 
beslut i kommunstyrelsen. Upplägget med ett arrangemang som Boden Alive förut-
sätter att en arrangör utanför kommunen är villig att stå för Boden Alive. Kommu-
nens formella behandling av frågan inskränker sig till att tekniska förvaltningen 
lämnar ett yttrande till polisen över arrangörens ansökan till polismyndigheten om 
nyttjande av offentlig plats. Förvaltningen kan i sitt yttrande kräva att tillståndet 
förenas med villkor som behövs för att tillgodose de intressen som kommunen har 
att bevaka i fråga om skötseln av den offentliga platsen, markanvändning, stadsbild, 
miljö och trafik.  
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§ 82 Medborgarförslag om att flytta Boden Alive till Björknäsom-
rådet, forts 

 KS 2009/855 

Kommunen och polisen har haft samråd med årets arrangör 

Årets arrangör har haft samråd med polisen och kommunen under våren 2010. En 
Inriktningen har i stället varit att Boden Alive ska hållas centralt. 

För att minska störningarna så mycket som möjligt under de tre dagar som festiva-
len pågår görs vissa förändringar mot förra året. Det kommer i år att vara tre restau-
rangtält, med en placering som gör att ytan blir större och lättare att övervaka för 
polisen. Tälten kommer att vara vända ut mot vattnet, så att ljudet leds bort ditåt. 
Vidare kommer festivalen inte att ha någon stor scen. De enda musikuppträdandena 
kommer att ske inne i tälten.  

Alkoholförbudsområdet utökas under festivalen 

Kommunfullmäktige kommer om allt går som planerat den 17 maj 2010 att göra en 
ändring i de lokala ordningsföreskrifterna. Ändringen innebär att alkoholförbuds-
området utökas så att det gäller Kvarnängen under festivaltiden. Med stöd av alko-
holförbudet kommer polisen att kunna beslagta medhavd alkohol på området.  

Förhoppningsvis kommer de förändringar som redovisats ovan att leda till mindre 
ordningsmässiga störningar såväl som mindre störningar för de boende i Bostads-
rättsföreningen Kungsbron än förra året. 

 

För kännedom 
Kurt-Erik Strand 
Kommunledningsförvaltningen (kansliet)  
Tekniska förvaltningen 
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§83 Delegationsbeslut och delgivningar 
  

Ekonomi 2 
Nedskrivning av utestående fordringar (2010/218) 
Fördelning av tilläggsbudget (2010/168)  
Igångsättningstillstånd tekniska förvaltningen (2010/247) 
 
Upphandling och anskaffningsbeslut 3  
Utformning av skyddsplaner för vattentäkter (2010/220) 
Vattenreningsutrustning till Övre Svartlå (2010/252) 
Returslamspumpar till Svedjans avloppsreningsverk (2010/117) 
Fordonsvåg till biogasanläggningen (2010/273) 
 
Räddningstjänst 6 
Räddningsledare (2009/735) 
 
Vägar och trafik 7 
Färdtjänsten; ärende och beslutsstatistik mars 2010 (2010/215) 
Parkeringstillstånd rörelsehindrade beslutsstatistik mars 2010 (2010/216) 
 
Fastigheter och detaljplaner 8 
Förköp 8:1 
Aspudden 1:5 (2010/169) Heden 7:187 och 7:188 (2010/244) 
Kusån 3:19 (2010/176) Sabdträsk 1:20 (2010/245) 
Krokfors 1:20 (2010/186) Svartbjörsbyn 6:27 (2010/243) 
Boden1:154 (2010/204) Harads 7:23 (2010/170) 
Boden 56:41 (2010/200) Boden 56:41 (2010/255) 
Svartbyn 38:3 (2010/226) Boden 1:156 (2010/236) 
Sävast 8:41 (2010/232)  
 
Lägenhetsarrende  8:5 
Boden 57:11, del av, BEAB (2010/268) 
 
Köp, försäljning och byte av fastigheter 8:5 
Försäljning Sävast 23:287 (2010/178) 
Försäljning Sävast 23:218 Försäljning (2010/207) 
 
Upplåtelse med tomträtt 8:7 
Boden 56:47 (2010/198) 
Boden 57:46 (2010/229) 
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§ 83 Delegationsbeslut och delgivningar, forts 
  

Serveringstillstånd 9 
Tillfälligt serveringstillstånd; Unbyns IF (2010/184) 
Tillfälligt serveringstillstånd; Gunnarsbyns Byggnadsförening (2010/202) 
Tillfälligt serveringstillstånd; Sörby Turism och konferens (2010/159) 
PRO Harads (2010/269) 
 
Bidrag 10 
Bodens Skidallians; Bankettbidrag SM skidor för veteraner (2010/175) 
 

Delgivningar 

Tekniska förvaltningen; Svar på ungdomsmotion om vägbelysning cäg 97 i  
N Bredåker (2009/826) 
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