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§ 10 Informationer  

 

Följande informationer lämnades: 

 Lars Andersson, samhällsbyggnadschef, informerade om kommande 
försäljning av före detta förskolan i Södra Svartbyn, Stackvägen. 

 Daniel Bergh, kommunjurist, informerade om reglerna kring överklagan 
av kommunala beslut.  

 Bengt Nilsson, räddningschef, informerade om räddnings- och 
beredskapsförvaltningens verksamhetsberättelse 2013. 

 Håkan Hansi, kommunchef, informerade om 
kommunledningsförvaltningens verksamhetsberättelse 2013. 
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§ 11 Utbildningsnämnden med återrapportering av uppdrag; 
Mötesplats Prästholmen 
KS 2013/32 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-18 § 10 att Bodens kommun deltar i 
projektet Mötesplats Prästholmen. Uppföljning skulle redovisas till 
kommunfullmäktige senast januari 2014. 

Under 2012 diskuterade Bodens kommun, ABF, Bodenbo, Migrationsverket 
och Unga Örnar förhållandena på Prästholmen. Syftet var att finna former 
för samverkan och därigenom skapa förutsättningar för att bygga upp 
mötesplats på Prästholmen. 

Syftet med projektet är att minska spänningarna i området så att både 
asylsökande och övriga boende får en tryggare boendemiljö och en ökad 
trivsel samt att ge möjligheter för nyanlända att etablera sig på 
arbetsmarknaden. 

Utbildningsnämnden föreslår 2013-12-19, § 113, att kommunfullmäktige 
godkänner uppföljningen av projekt Mötesplats Prästholmen. 
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§ 12 Motion om yrkeshögskola med inriktning på tunga 
fordon 
KS 2013/254 

Arbetsutskottets förslag 
1. Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag att utreda 

behovet av en yrkeshögskola med inriktning på tunga fordon. 

2. Motionen är därmed besvarad.  

Beskrivning av ärendet 
Hendrik Andersson (FP) föreslår i en motion 2013-05-28, att Bodens 
kommun tar initiativ till att i samverkan med privata aktörer, försvaret och 
andra nödvändiga parter, skapa en yrkeshögskola i kommunen med 
inriktning på tunga fordon 

Utbildningsnämnden förslår 2013-12-19, § 112, att motionen bifalls och att 
kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag att utreda behovet av 
en yrkeshögskola. 

Utbildningsnämnden säger också att förutsättningen för att starta en 
yrkeshögskoleutbildning är att ansökan lämnas in till Yrkeshögskole-
myndigheten. I ansökan intygar bransch och näringsliv att behovet av 
utbildningen i regionen finns. Meningen är att utbildningen ska leda till att 
studenterna får ett arbete vilket också är förutsättningen för ansökan.   
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§ 13 Avgifter äldre- och korttidsboende 
KS 2013/585 

Arbetsutskottets förslag 
1. Avgift för förbrukningsartiklar för särskilt boende och korttidsboende 

upphör att gälla från och med 2014-03-01. 

2. Avgift får kost fastställs till 3 296 kr per månad vid särskilt boende, och 
för korttidsboende 110 kr per dygn, att gälla från och med 2014-03-0 l. 

3. Utskrivningsdag från korttidsboende ska vara avgiftsbefriad. 

4. Uppräkning av avgiften årligen sker i enlighet med fastställda 
uppräkningsfaktorer angivna i kommunens gemensamma planerings-
förutsättningar. 

5. Omvårdnadsavgift vid särskilt boende ska reduceras vid frånvaro fler än 
fem dagar. Reducering av omvårdnadsavgift görs med 1/30-del av 
omvårdnadsavgiften från och med dag sex. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden föreslår 2013-12-17, § 261, förändring av avgifter för äldre- 
och korttidsboende. 

Socialnämnden har beslutat om översyn av befintligt avgiftssystem för äldre- 
och korttidsboende för eventuell revidering av taxor och regler för dessa. En 
jämförelse med övriga kommuner i länet har gjorts vad gäller avgifter och 
förekomst av regler för avgiftsreducering. 

Förändringar som föreslås är reducering av omvårdnadsavgift vid frånvaro 
längre än fem dagar samt att avgift för förbrukningsmaterial upphör. 
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§ 14 Verksamhetsbidrag till Spionoperan 2014 
KS 2011/749 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen godkänner samverkansprojektet om genomförande av 
Spionoperan 2014. Beslutet gäller under förutsättning att Luleå kommun och 
Norrbottens läns landsting deltar som medfinansiärer.  

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige anvisar 500 000 kronor ur kommunfullmäktiges konto 
för oförutsedda utgifter, till Tillväxtförvaltningen för utbetalning av bidraget. 

Beskrivning av ärendet 
Bodens kommun, Luleå Kommun och Norrbottens läns landsting har den 
gemensamma avsikten att i samverkan stödja genomförandet av Spionoperan 
i Boden sommaren 2014. 

Spionoperan är en viktig föreställning och en del av Bodens och Sveriges 
historia och håller hög konstnärlig kvalitet. Under 2013 spelades totalt 10 
föreställningar av Spionoperan och allt gjordes möjligt med ett samarbete 
mellan Bodens kommun, Norrbottensteatern, Norrbottensmusiken, 
Norrbottens läns landsting, Luleå kommun, Björknäsgymnasiet och Sture 
Nordmark.  
 
Spionoperan, som bygger på Tomas Breskys roman kodnamn Mikael, 
kommer att spelas i 10 föreställningar i början av juli 2014 och det är Pronto 
Production AB som står för genomförandet. För att kunna driva vidare 
Spionoperan och Kläppenteatern under 2014 ansöker man om ett 
verksamhetsbidrag. 
 
Verksamhetsbidraget ges för att främja kulturella evenemang samt för att 
främja turistväsendet i kommunen. Avsikten med kommunens engagemang i 
Spionoperan är även att marknadsföra kommunen och att allmänt främja 
näringslivet. Härtill kommer positiva konsekvenser på flera andra områden 
exempelvis fler hotellnätter.  
 
Finansieringen ser ut enligt följande: 
Bodens kommun      500 000 kronor 
Norrbottens läns landsting   200 000 kronor 
Luleå kommun      100 000 kronor 
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§ 15 Motion om att Bodens kommun ska ta ställning mot 
planerat kärnkraftbygge i Bottenviken 
KS 2013/164 

Arbetsutskottets förslag 
1. Kommunfullmäktige uttalar sitt avståndstagande till en etablering av 

kärnkraftverk i Bottenviken. 

2. Motionen är därmed behandlad 

Beskrivning av ärendet 
Catarina Ask (MP) föreslår i en motion 2013-04-08, att Bodens kommun 
säger nej till det planerade kärnkraftsbygget vid Hanhikiviudden vid 
Pyhäjoki. Catarina skriver i motionen att med vetskap om de konsekvenser 
som läckage eller andra komplikationer fått vid kärnkraftshaverier ter sig 
skrämmande med den tänkta placeringen vid Hanhikiviudden vid Pyhäjoki. 
Bottenviken är en känslig miljö som redan är hotad på andra sätt. 
Etableringen skulle kunna ge allvarliga inskränkningar för turist-
verksamheten. Dessutom är Hanhikiviudden ett välkänt fågelskyddsområde 
med många hotade arter.  

Bodens kommun är en eko-kommun. Det innebär att vi vill skapa en 
ekologiskt hållbar utveckling, där vi bland annat främjar nyttjande av 
förnyelsebar energi. I möjligaste mån bör energieffektivisering och 
förnyelsebar energi prioriteras före fossila bränslen och kärnkraft. 
Kommunen har även uttalat sig mot uranbrytning inom kommungränsen. 

I linje med detta föreslås att Bodens kommun uttalar sitt avståndstagande 
från etablering av en ny kärnkraftsanläggning i det relativa närområdet.  

Kommunen har dock ingen beslutsbefogenhet över själva etableringen, 
eftersom etableringen är tänkt att göras utanför kommunens gränser. 
Kommunen kan därför inte, som motionären kräver, säga nej till 
etableringen. Men Boden kan uttala sitt avståndstagande från etablering av 
kärnkraftverk inom Nordkalotten. 

Miljö- och byggnämnden avstår 2013-05-07, § 37, från att yttra sig eftersom 
planerna ligger utanför Bodens kommun och därmed inte berör nämndens 
tillsynsområde. Miljö- och byggnämnden påpekar att kärnkraft i sig inte är 
en förnyelsebar energiform och inte ligger i linje med en miljömässigt 
hållbar utveckling oavsett lokalisering. 
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§ 15 forts 

Räddnings- och beredskapsförvaltningen konstaterar 2013-04-22, att man 
inte kan bedöma om etableringen medför att risken för olycka ökar för 
Bodens kommun. Avståndet till det befintliga kärnkraftverket i Murmansk är 
visserligen längre än till Pyhäjoki, men att spridningen av utsläpp vid en 
eventuell olycka påverkas av de meteorologiska förhållandena. 
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§ 16 Samhällsbyggnadskontorets organisation och 
arbetsformer 
KS 2012/203 

Arbetsutskottets förslag 
1. Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadskontorets organiseras 

enligt upprättat förslag. 

2. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra 
organisationsändringen samt ta fram befattningsbeskrivningar och  
delegationsordning. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadschefen har 2014-01-28 upprättat ett förslag på ny 
organisation för samhällsbyggnadskontoret. 

Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-10 § 56 att inrätta ett 
samhällsbyggnadskontor. Beslutet grundades på en utredning "Hur forma ett 
sarnhällsbyggnadskontor" från januari 2007. I kommunens strategiska plan 
2011 fick kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera inrättandet av kontoret 
samt föreslå eventuella förändringar. 

KPMG gjorde därefter i mars 2012 en utvärdering som visar att inrättandet 
av ett sammanhållet kontor sammanfattningsvis har genomförts på ett bra 
sätt. Vissa förändringsbehov identifierades och det gällde samordning av 
administration och kundmottagning, ökat kundfokus samt förändring av 
samhällsbyggnadskontorets ledningssituation. 

Samhällsbyggnadskontoret ska, inom de ramar som lagstiftningen ger, ge 
kommunstyrelse och berörda nämnder underlag för att planera och styra 
markanvändningen så att kommunens utveckling gynnas. Det innebär att 
människor vill bo i kommunen, att företag vill verka i kommunen och i 
övrigt att myndigheter, organisationer, företag och hushåll får den 
myndighetsservice i frågor om markanvändning, byggande och miljötillsyn 
som behövs. 

Samhällsbyggnadskontorets nya organisation föreslås innehålla en chef, ett 
kansli samt 3 sektioner med resp processledare 
- Milj- och bygg 
- Analys 
- GIS/MBK samt Mark och plan 
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§ 17 Riktlinjer för webbpublicering av personuppgifter 
KS 2011/603 

Beslut 
Ärendet lämnas utan yttrande. 

Beskrivning av ärendet 
Datainspektionen har under 2012 genomfört tillsyn enligt personuppgifts-
lagen. Vid tillsynen kontrollerades kommunstyrelsens webbpublicering av 
personuppgifter. 
Datainspektionen konstaterade vid tillsynen att kommunstyrelsen saknar 
rutiner för att informera registrerade om publicering av personuppgifter. 
Datainspektionen förutsätter att kommunstyrelsen utfärdar skriftliga 
instruktioner för behandlingen av personuppgifter vid webbpublicering av 
protokoll. 
 
Kansli och informationskontoret har tagit fram ett förslag till riktlinjer för 
webbpublicering av personuppgifter. Riktlinjerna anger vilka 
personuppgifter som får publiceras, vem som gör bedömningen, hur länge 
uppgifterna ska bevaras på webben, arbetsrutin för maskering av känsliga 
eller sekretessbelagda uppgifter, hantering av länkade dokument samt vem 
som ansvarar för publicering av uppgifter. 

Beredningens förslag 
Kommunstyrelsen antar föreslagna riktlinjer för webbpublicering av 
personuppgifter. 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (S) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande. 
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§ 18 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse och 
investeringsredovisning för 2013 
KS 2014/33 

Arbetsutskottets förslag 
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens samt 

räddnings- och beredskapsförvaltningens verksamhetsberättelse för 2013 

2. Kommunstyrelsen ger ekonomikontor i uppdrag att sammanställa 
verksamhetsberättelsen till årsredovisningen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat verksamhetsberättelse samt 
investeringsredovisning för 2013. Verksamhetsberättelsen innehåller 
måluppfyllelse, en redogörelse över året som gått, ekonomisk analys samt en 
framtidsbedömning. Av investeringsredovisningen framgår 2013 års 
investeringar samt vilka investeringar som slutredovisas. Tilläggsbudgeten 
redovisar för vilka investeringars över/underskott som önskas tas med till 
2014 års budget. 

Räddnings- och beredskapsförvaltningen har också upprättat 
verksamhetsberättelse för 2013. Verksamhetsberättelsen innehåller 
måluppfyllelse, en redogörelse över året som gått, ekonomisk analys samt en 
framtidsbedömning. 

Tekniska förvaltningens verksamhetsberättelse behandlas av tekniska 
utskottet 2014-02-05. 
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§ 19 Serveringstillstånd; Permanent, Treehotel AB i Harads 
KS 2013/485 

Beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Treehotel AB:s ansökan om 

permanent serveringstillstånd att servera starköl, spritdrycker, vin och 
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i restaurangen samt till slutna 
sällskap i relax, bagarstuga och bastu på pensionatet, konferensrum invid 
pensionatet samt de två bastuutrymmena uppe på trädhotellet.  

2. Serveringstiden är mellan kl 11.00-01.00. 

3. Kök, nya bastun och trollsländan ska utrustas med brandsläckare, övrig 
släckutrustning ska revisionsbesiktas. 

Beskrivning av ärendet 
Treehotel AB har ansökt om permanent tillstånd för servering av starköl, 
spritdrycker, vin och andra jästa alkoholdrycker på Treehotel i Harads. Sökt 
serveringslokal är restaurang, relax, bagarastuga och bastu i pensionatet, 
konferensrum invid pensionatet samt de två bastuutrymmena uppe på 
trädhotellet. Sökt serveringstid är mellan kl 11.00-01.00. Serveringsområdet 
kommer att vara tydligt avgränsat. Sökanden äger serveringslokalerna.  
 
Samtliga remissinstanser tillstyrker ansökan. 
 
Räddnings- och beredskapsförvaltningen har inget att erinra under 
förutsättning att kök, nya bastun och trollsländan utrustas med brandsläckare 
samt att övrig släckutrustning revisionsbesiktas. Med nya bastun menas den 
stora bastun uppe på Treehotel med två bastuutrymmen. 
Kansli och informationskontoret gör bedömningen att sökanden uppfyller 
alkohollagens krav och serveringstillstånd kan beviljas.  
 
_______________ 
För kännedom 
Treehotel AB 
Kansliet 

 



Sammanträdesprotokoll 
Sida 

14(14) 
Sammanträdesdatum 

2014-02-03 
 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott   
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur

  

 

§ 20 Upphandling; Avfallshantering 2013 
2013/501 

Beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott anta anbud med Ragn-Sells AB för 

avfallshantering och Slamsugning - högtryckspolning till en kostnad per 
år med 3 942 422 kr respektive 4 332 521 kr för kommande avtalsperiod 
med indexreglering. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott anta anbud med Corvara Industri & 
Skadeservice AB för hämtning samt omhändertagande av rötrest till en 
kostnad per år med 305 450 kr för kommande avtalsperiod med 
indexreglering. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger tekniska chefen i uppdrag att teckna 
nödvändiga avtal, omgående efter tilldelningstiden slut, om ej något 
överklagande skett i berörd instans.  

4. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 
Upphandlingsenheten har i samråd med VA-avdelning, Tekniska förvaltning 
infordrat anbud på Avfallshantering för avtalsperioden 2014-05-01 – 2019-
04-30 med möjlighet till 12 månader i två omgångar. 

Förfrågningsunderlag har begärts från femton (15)  intressenter och anbud 
har lämnats av tre (3) anbudsgivare. 

Upphandlingsenheten föreslår att kommunen antar anbud med Ragn-Sells 
AB för avfallshantering och Slamsugning - högtryckspolning till en kostnad 
per år med 3 942 422 kr respektive 4 332 521 kr för kommande avtalsperiod 
med indexreglering. 

Upphandlingsenheten förslår även att kommunen antar anbud med Corvara 
Industri & Skadeservice AB för hämtning samt omhändertagande av rötrest 
till en kostnad per år med 305 450 kr för kommande avtalsperiod med 
indexreglering. 

 

_______________ 
För genomförande 
Tekniska förvaltningen  
Upphandlingsenheten 
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