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§ 27 Informationer 

 

Följande informationer lämnades: 

 Information om ekonomisk månadsrapport efter februari 2014 och 

årsredovisning 2013 (Annica Eriksson och Jan Öström) 

 Riktlinjer för samverkan (Thomas Reinholdt) 

 Kommunchefens rapport (Håkan Hansi) 
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§ 28 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL) 
KS 2014/69 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar bestämmelserna om omställningsstöd och pension 

för förtroendevalda (OPF-KL). 

Beskrivning av ärendet 

Sveriges kommuners och landsting (SKL) har 2013-10-20 antagit förslag till 

bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-

KL). 

Bestämmelserna är helt nya och tillämpas på förtroendevalda som 

nytillträder efter valet 2014 eller senare. OPF-KL är indelat i 

omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Omställningsbestämmelserna 

tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och 

tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Förmånerna i 

pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL. 

SKL föreslår att kommunen antar bestämmelsen. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 29 Medborgarförslag om bättre kvalité för de gamla i 
äldrevården 
KS 2013/556 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att socialnämnden redan arbetar i 

enlighet med förslaget. 

2. Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Beskrivning av ärendet 

Hjördis Lindström föreslår i ett medborgarförslag att lönen höjs för 

baspersonalen inom äldrevården samt att deras arbetsvillkor förbättras. 

Förslagsställaren vill att de äldre ska få rättighet att ta makten över sina liv. 

Socialnämnden säger i sitt yttrande 2014-01-28, § 21, att lönen för 

äldreomsorgspersonalen bestäms i stor uträckning genom centrala 

kollektivavtal. Socialnämnden har under 2013 beslutat om flertal åtgärder 

just i syfte att förbättra arbetsvillkoren för vårdpersonalen och öka kvalitén i 

kommunens äldreomsorg. En åtgärd är det så kallade ”Kvalitetslyftet”, det är 

en satsning för att öka kvalitén i verksamheten. Kvalitetslyftet genomförs 

stegvis och omfattar såväl förbättra villkor för de anställda som ökad kvalitet 

för brukarna. 

Socialnämnden säger också att för att ge alla brukare i samtliga 

verksamheter möjlighet att påverka kvalitén i stöd- och omsorgsarbetet 

genomförs årliga dialogmöten. Nämnden arbetar målmedvetet för att 

förbättra arbetssituationen för medarbetarna och ge brukarna insatser som 

utformas utifrån individuella behov och önskemål, helt i enlighet med 

medborgarförslaget. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 30 Revidering av miljö- och byggnämndens taxa inom 
miljöbalkens område 
KS 2011/715 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer miljö- och byggnämndens förslag till 

revideringar i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) 

område. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden föreslår 2014-01-30, § 7, att kommunfullmäkitge 

antar en revidering Taxebilaga 1 i avdelningen Miljöfarlig verksamhet enl 9 

kap miljöbalken.  

Revideringen innebär att taxan anpassas till nya lagar och förordningar. Den 

innehåller ingen höjning eller sänkning av nivåerna på kommunens avgifter. 

Bakgrund 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område antogs 

av kommunfullmäktige 2011-12-19, § 172, och består av tre delar, Taxa för 

prövning och tillsyn, Taxebilaga 1 och Taxebilaga 2.  

Miljö- och byggnämnden förslag till revidering avser rubriken Anmälan. 

Hänvisningen till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd ersätts med "Anmälningspliktig verksamhet eller åtgärd enligt 

miljöprövningsförordningen (2013:251)”. 

Miljö- och byggnämnden föreslår också en revidering i samma bilaga under 

avdelningen Avfall och producentansvar enl 15 kap miljöbalken under 

rubriken Tillsyn i övrigt. Hänvisningen till avfallsförordningen (2001:1063) 

ersätts med "Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall för 

vilka tillstånds- eller anmälningsplikt föreligger” 

Miljöprövningsförordningen (2013:251) trädde i kraft 2013-06-18. I denna 

har bland annat de koder som framgick av bilagan till förordningen 

(1988:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd införts. Bilagan till 

den förordningen har upphävts. 

Bestämmelser med avseende på anmälningsplikt enligt 9 kap. 6 § 

miljöbalken finns nu i både miljöprövningsförordningen (MPF) och 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). FMH 

innehåller fortfarande grundläggande bestämmelser, formerna för anmälan 

och en vidarehänvisning till MPF i fråga om anmälningsplikt. 

I Taxebilaga 1 hänvisas till FMH i vissa fall och även om FMH hänvisar till 

MPF behöver hänvisningarna i Taxebilaga 1 justeras får att undvika  
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oklarheter och eventuella ifrågasättanden av taxan. Även en korrigering med 

anledning av nya avfallsförordningen (2011:927) bör göras. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 31 Tilläggsanslag till tillväxtnämnden för ökade kostnader 
på Havremagasinet 
KS 2011/345 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige utökar tillväxtnämndens driftbudgetram med 

150 000 kr per år för ökade hyreskostnader i samband med renoveringen 

av Havremagasinet under avtalsperioden 2014-2018. 

2. Kommunfullmäktige utökar tillväxtnämndens driftbudgetram med 

210 000 kr per år avseende finansieringen av Havremagasinet under 

avtalsperioden 2014-2018. 

3. Kommunfullmäktige tillför investeringsbudget om 100 000 kr för 2014 

för investering av nödvändiga inventarier. 

4. Kommunfullmäktige anvisar 360 000 kronor ur kommunfullmäktiges 

konto för oförutsedda utgifter till tillväxtnämnden för utökning av 

budgetramarna enligt punkten 1 och 2. 

Beskrivning av ärendet 

Tillväxtnämnden föreslår 2014-02-13, § 8, att kommunfullmäktige utökar 

nämnden driftbudgetram med 150 000 kr per år för ökade hyreskostnader för 

Havremagasinet. Tillväxtnämnden begär även utökat driftbudgetramen med 

210 000 kr per år avseende finansieringen av Havremagasinet under 

avtalsperioden 2014-2018 samt 100 000 kr extra i investeringsbudget för 

2014 för investering av nödvändiga inventarier. 

Renoveringskostnaderna för Havremagasinet för bland annat förbättrad 

brandsäkerhet och handikappanpassning fördyras enligt information från 

Fortifikationsverket som ansvarar för renoveringen. Den ökade kostnaden 

fördelas mellan landstinget och kommunen, där landstinget tar 60 % av 

kostnaden. 

Enligt avtalet mellan landstinget och kommunen för drift av Havremagasinet 

är kommunens del 1,410 tkr. Tillväxtförvaltningen har blivit tilldelad 1,200 

tkr i sin driftbudgetram. Det saknas 210,0 tkr för att kunna uppfylla avtalet. 

Under 2014 behöver verksamheten göra nödvändiga investeringar, bl a inköp 

av ljus, bord och stolar. Kostnaden fördelas mellan landstinget och 

kommunen, där landstinget tar 60 % av kostnaden.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 32 Tilläggsbudget investeringar 2014 

KS 2014/ 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen fastställer kommunledningsförvaltningens, tekniska 

förvaltningens samt räddnings- och beredskapsförvaltningens förslag till 

tilläggsbudget för investeringar 2014. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer följande tilläggsbudget för investeringar 

2014:  
 

Ks-kommunledningsförvaltning -7 639

Ks-teknisk förvaltning (inkl affärsdrivande verksamhet) 30 980

Ks-räddnings- och beredskapsförvaltning 469

Utbildningsnämnd 3 100

Socialnämnd 1 884

Tillvätnämnd 1 000  

Beskrivning av ärendet 

Anslag till investeringar som inte använts på grund av att investeringen inte 

färdigställts eller påbörjats kan enligt kommunens riktlinjer vid behov föras 

över nästa år.  

Av tabellen på nästa sida framgår inlämnade förslag till överföring av över- 

och underskott avseende pågående investeringar: 

Nämnd/styrelse (tkr) Avvikelse Förslag

bokslut tilläggs-

2013 Justering Förslag budget

Ks-kommunledningsförvaltning -7 540 -99 -7 639 -7 639

Ks-tekniska förvaltning 30 807 173 30 980 30 980

Ks-räddnings- o beredskapsförv 469 0 469 469

Utbildningsnämnd -2 359 5 459 3 100 3 100

Socialnämnd 1 884 0 1 884 1 884

Tillväxtnämnd -792 1 792 1 000 1 000

Summa, tkr 22 469 7 325 29 794 29 794

Förslag från nämnd/

förvaltning

 

Kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning föreslår en negativ 

tilläggsbudget på totalt 7 639 tkr till 2014 för pågående investeringar som 

inte färdigställts. Under 2014 väntas intäkter för bredbandsutbyggnaden.  
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Dessutom fortätter exploateringarna och utvecklingen av 

beslutsstödssystemet. Förslaget inkluderar även medel till ett nytt IT-stöd för 

rehabiliteringsarbetet. I bokslut 2013 slutredovisas projekt med en positiv 

budgetavvikelse på tillsammans 209 tkr. I det ingår 2 400 tkr för ej nyttjad 

investeringsbuffert Av totalt överskott på 2 517 tkr för exploateringar 

slutredovisas ett underskott på -2 483 tkr för bland annat Hornsberg och 

Boden 58:6 (f d Ing 3).  

Tekniska förvaltningen föreslår en tilläggsbudget som är 173 tkr högre än 

budgetavvikelsen vid årets slut och vill föra över 30 980 tkr till 2014 

avseende investeringar som inte färdigställts. Slutredovisade investeringar 

med större negativa avvikelser avser affärsdrivande verksamhet -4 782 tkr, 

inventarier till hästcentrum -1 466 tkr samt skolstrukturomläggning -1 040 

tkr. Större positiva avvikelser avser takarbeten på Björknäsgymnasiet samt 

förvaltningarnas fordon med 2 998 tkr respektive 3 837 tkr.  

Räddnings- och beredskapsförvaltningen vill slutföra pågående investeringar 

i Rakel samt i andningsskyddsutrustning under 2014 och vill därför ta med 

sig hela överskottet till kommande år.  

Utbildningsnämnden föreslår att hela underskottet på investeringsbudgeten 

slutredovisas i bokslut 2013. Det avser flytten till A-huset samt utbyte av 

inventarier Samtidigt begärs extra investeringsmedel om 3 100 tkr avseende 

fortsatt utbyte av inventarier. 

För att kunna slutföra pågående investeringar föreslår socialnämndens att de 

ska få ta med sig hela överskottet på 1 884 till 2014. I det ingår att 

slutredovisade överskott på totalt 460 tkr används till eftersatt underhåll på 

lokaler i äldreboenden. En annan större investering som slutförs under 2014 

är inköp av inventarier till individ- och familjeomsorg för 1 000 tkr. 

Tillväxtnämnden föreslår att underskottet på 1 792 tkr avseende Hästcentrum 

slutredovisas i bokslut 2013. Samtidigt föreslås att ej genomförd investering 

i en lastbil får ske under 2014 och att överskottet på 1 000 tkr 

tilläggsbudgeteras . 

Ekonomikontoret föreslår att tilläggsbudget för investeringar 2014 fastställs i 

enlighet med inlämnade förslag. Med förslag till tilläggsbudget uppgår 

budgeterad investeringsvolym 2014 till 168 034 tkr  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 33 Över- och underskottsfond i bokslut 2013 

KS 2014/  

Beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till över- och underskottsfond för 

kommunledningsförvaltningen, räddnings- och beredskapsförvaltningen samt 

tekniska förvaltningen. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen överlämnar frågan om kommunrevisionens 

överskottsfond till fullmäktiges presidium. 

2. Kommunfullmäktige fastställer följande över- och underskottsfonder 

efter nedanstående nyttjande under 2014:  

 
Nämnd/styrelse (tkr) Nyttjande ÖU-fond

ÖU-fond efter

2014 nyttjande

Ks-kommunledningsförvaltning -1 699 1 518

Ks-teknisk förvaltning 3 878 1 943

Ks-räddnings- och 

beredskapsförvaltning 75

Utbildningsnämnd -400 6 963

Socialnämnd -38 964

Miljö- och byggnämnd 26

Tillväxtnämnden -2 314 -350

Överförmyndarnämnd 129

Summa -535 -28 660  

3. Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att återställa sin över- 

och underskottsfond under 2015-2016 och sänker nämndens ram i 

kommande strategisk plan med 6 655 tkr för vardera åren. 

Reservationer 

Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), Olle Lindström (M), Daniel 

Rönnbäck (M), Göran Ahlman (M), Anders Sundström (NS) och Anders 

Pettersson (KD) reserverar sig mot beslutet. 
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Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har 2012-05-21, § 51, beslutat att nämnders/styrelsers 

över- eller underskott mot budgeten ska tas med till kommande 

verksamhetsår. Dessa samlas i en egen över- och underskottsfond (ÖUF).  

Över- och underskottsfonden får inte överstiga +/- 4 % av nämndens ram i 

strategisk plan för kommande verksamhetsår.  

I prövningen av om årets över- eller underskott ska tillföras över- och 

underskottsfonden eller inte kan hänsyn tas till om mål och prestationer är 

uppfyllda.  

Över- eller underskott inom följande verksamheter ska inte överföras till 

över- och underskottsfonderna: 

Bostadsanpassningsbidrag 

Försörjningsstöd 

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges pott för oförutsedda 

utgifter 

EU-projekt 

Ombudgetering av pågående driftprojekt kan ske från ett verksamhetsår till 

nästa. För affärsdrivande verksamheter ska alltid hela underskottet föras över 

till nästa år.  

Nämnder/styrelser har lämnat in följande förslag:  

Nämnd/styrelse (tkr) IB Avv Summa Ekonomi-

ÖU- bok- Just Fond % Nytt- ÖU- konto-

fond slut av jande Fond rets

2013 ram förslag

till

ÖU-fond

Kommunrevision 66 13 79

Ks-kommunled-

ningsförvaltning

2 209 5 860 8 069 -4 852 3 217 4% -1 699 1 518 1 518

Ks-teknisk förvaltning 0 -1 935 -1 935 -1 935 -2% 3 878 1 943 1 943

Ks-räddnings- och 

beredskapsförvaltning 31 44 75

75

0%

75

75

Utbildningsnämnd 220 7 143 7 363 7 363 1% -400 6 963 6 963

Socialnämnd -16 872 -23 375 -40 247 1 283 -38 964 -6% -38 964 -38 964

Miljö- och byggnämnd 26 50 76 -50 26 4% 26 26

Tillväxtnämnd -239 2 203 1 964 1 964 2% -1 964 0 0

Överförmyndarnämnd 159 -30 129 129 3% 129 129

Summa -14 400 -10 027 -24 427 -3 619 -28 125 -185 -28 310 -28 310

Förslag från nämnd/förvaltning
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Kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning föreslår att överskott 

motsvarande 4 852 tkr justeras bort och inte tillförs över- och 

underskottsfonden. Av det avser 602 tkr kommunfullmäktiges pott för 

oförutsedda utgifter samt EU-projekt m m som justeras bort i enlighet med 

regelverket.  

Kommunledningsförvaltningen förslår därutöver att 1 699 tkr av 

överskottsfonden används till följande projekt under 2014:  

Projekt (tkr) 2014

Byte av ekonomisystem 800

Skid VM för militärer 500

Projekt intranätet 399

Summa 1 699  
 

Tekniska förvaltningen föreslår att de i enlighet med regelverket tar med sig 

hela underskottet för affärsdrivande verksamhet, -5 944 tkr, till nästa år. I 

övrigt ber de att få nyttja 2 066 tkr av sin över- och underskottsfond under 

2014. Avsikten är att täcka kostnadsökningar inom kosten, genomföra en 

statusinventering av gator och vägar samt överföra över- och underskott till 

resultatenheterna så att de kan behålla priserna på tunga fordon och 

bilpoolen samt att kunna reducera underskottet på park och SAVO till halva 

beloppet. . Totalt blir det att de tar med sig en negativ budget på 3 878 tkr. 

Över- och underskottsfonden uppgår därefter till 1 943 tkr. 

Utbildningsnämnden föreslår att de ska få nyttja 400 tkr av sin över- och 

underskottsfond under 2014 till projektet Vildmarkskocken. 

I enlighet med regelverket föreslår socialnämnden att 1 283 tkr av deras 

underskott justeras bort. Det avser underskott på bostadsanpassningsbidrag 

med -1 486 tkr samt överskott på försörjningsstöd med 203 tkr. De förslår 

också att ingen återställning sker under 2014 av den del av över- och 

underskottsfonden som överstiger -4 % av nästa års budget, totalt 13 310 tkr.  

Miljö- och byggnämnden föreslår att deras över- och underskottsfond 

justeras ned med 50 tkr så att över- och underskottsfonden inte överstiger  

4 %. 

Tillväxtnämnden förslår att de ska få nyttja hela sin över- och 

underskottsfond under 2014. De vill använda 1 000 tkr till projektet ”North 

Waste Infrastructure” och resten till näringslivsfrämjande åtgärder. 

Ekonomikontoret föreslår att nämndernas över- och underskottsfonder 

fastställs i enlighet med inlämnade förslag men att socialnämnden får i 

uppdrag att snarast vidta åtgärder för att kunna återställa sin fond till -4 % 

under 2015-2016. Återställning av överstigande 13 310 tkr förslås ske 

genom en minskning av socialnämndens ram i kommande strategisk plan. 

Efter att över- och underskottsfonderna tagits i anspråk uppgår det 

budgeterade resultatet för 2014 till 9 131 tkr.  
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Kommunstyrelsens beredning har lämnat ett förslag som överensstämmer 

med det som blev arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen. 

Yrkanden och beslutsgång 

Bosse Strömbäck (V) föreslår att tillväxtnämndens över- och 

underskottsfond nyttjas med ytterligare 350 tkr för Hästkraftsveckan 2014. 

Olle Lindström (M) föreslår att punkten 3 i arbetsutskottets förslag till 

kommunfullmäktige ändras så att kommunfullmäktige ger socialnämnden i 

uppdrag att återställa sin över- och underskottsfond under 2014-2016 i stället 

för under 2015-2016. 

Ordföranden finner först att kommunstyrelsen bifaller Bosse Strömbäcks (V) 

förslag till justering av tillväxtnämndens över- och underskottsfond.  

Ordföranden finner därefter att styrelsens avslår Olle Lindströms (M) 

förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar således enligt arbetsutskottets förslag 

tillsammans med Bosse Strömbäcks (V) förslag till ändring.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 34 Ny kostorganisation i Bodens kommun 

KS 2014/ 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att en ny kostorganisation ska skapas i 

kommunen och placeras under utbildningsnämnden från och med 1 augusti 

2014. 

Kommunfullmäktige uppdrar till den utbildningsnämnden att utveckla ett 

gemensamt system för styrning, uppföljning och kontroll samt uppdrag att 

skapa ett system för delaktighet med kunden 

Kommunfullmäktige uppdrar till den utbildningsnämnden att ta fram en 

långsiktig genomförandeplan enligt alternativ 1 i resultatrapporten.  

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram underlag till 

de ändringar av nämnders reglementen och eventuell omfördelning av 

budgetramar som blir följden av punkten 1 i detta beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har tidigare i den strategiska planen har gett uppdrag att 

utreda effekterna av olika alternativ till kostorganisation. Utredningsarbetet 

har pågått i olika omgångar och delrapporterats. Företaget 2Learn AB har på 

uppdrag av kommunen presenterat en resultatrapport med en nulägesanalys 

av kostförsörjningen i Bodens kommun. 

Utredningen har beretts av en styrgrupp bestående av kommunchefen Håkan 

Hansi, skolchefen Maria Lundgren, socialchefen Catharina Liljeholm, 

tekniske chefen Torbjörn Almqvist och kostchefen Johanna Lindblad. 

Styrgruppen har förankrat sitt arbete med samtliga nämnders presidier. 

Sammanfattningsvis visar nulägesanalysen att styrning och kontrollen av 

kostverksamheten som helhet i kommun är bristfällig. Eftersom ansvaret 

ligger på flera nämnder blir även den politiska styrningen oklar och därmed 

en otydlig kostorganisation. 

Nulägesanalysen visar på följande utvecklingsbehov: 

1. Öka den politiska styrningen och kontrollen genom att tas fram en 

kostpolicy, - program och – riktlinjer samt en tydlig kostorganisation som 

tydliggör ansvarsfördelningen för kostverksamheten. 

2. Organisera kostförsörjningen i en samlad kostenhet under en huvudman 

(kommunstyrelsen) med en ansvarig kostchef för den samlade verksamheten 

som kan öka styrning, ledning och kontroll över verksamhetens säkerhet, 

effektivitet och kvalitet. 

3. Utveckla ett gemensamt kvalitetsledningssystem med kravspecifikationer, 

ansvar och roller i köken, samverkansmöten, matsedlar, kvalitetsuppföljning  
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och utvecklingsprocesser samt rutiner för kostförsörjningens samtliga 

processer i hela verksamheten. 

4. Redovisa kostförsörjningens kostnader för personal, lokaler, transport och 

livsmedel på ett likvärdigt sätt så att tillförlitliga nyckeltal och statistik kan 

framtas löpande. Se även över skillnader i produktionskostnad mellan 

kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. 

5. Skapa en delaktighet med kunderna (såväl verksamheterna som de egna 

köken) kring kostfrågorna med genom samverkansråd. 

Kommunens kostverksamhet är idag organiserad under tekniska 

förvaltningen som en resultatenhet, där socialförvaltningen och 

utbildningsförvaltningen köper den kost de behöver i sin verksamhet. 

Beredningsförslaget innebär att den nya kostorganisationen placeras under 

utbildningsnämnden från och med den 1 augusti 2014.  

I utredningen finns en simulering tre olika scenarier:  

1. Nuvarande produktionsform men med ökad styrning, ledning och kontroll 

2. Centraliserad kostförsörjningen 

3. Decentraliserad kostförsörjning 

Beredningsförslaget innebär att den nya kostenheten vid 

utbildningsförvaltningen ska ta fram en långsiktig genomförandeplan enligt 

alternativ 1. 

Flytten av kostverksamheten ska inte innebära några ökade kostnader för 

utbildningsnämnden, eftersom kostverksamheten som är nämnts är en 

resultatenhet. Beredningens förslag innebär att fullmäktige tar ställning till 

att kostorganisationen förändras från och med den 1 augusti 2014.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 35 Strategi för internationellt arbete 

KS 2014/ 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar strategin för internationellt arbete. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en strategi för 

kommunens internationella arbete. Bakgrunden är att vi idag lever i en mer 

globaliserad värld där Boden är en del av Sverige, Europa och Världen. Med 

globaliseringen ökar beroendet länder emellan när gränser öppnas, 

ekonomier vävs samma och informationsutbytet växer. Vårt beroende av 

omvärlden ökar och internationaliseringen gör att nya marknader öppnar sig. 

Det innebär ökad konkurrens mellan olika regioner.  

I strategin anges en långsiktig inriktning för det internationella arbetet. 

Nämnderna ansvarar för att ta med internationella frågor i sin 

omvärldsbevakning. De internationella frågorna kan även tas med i 

kommunens ordinarie planerings- och budgetprocess. Fullmäktige kan, om 

det bedöms motiverat, fastställa mål i den strategiska planen som sedan följs 

upp i delårsrapporten efter augusti och i verksamhetsberättelsen. 

I dokumentet finns även en redovisning av kommunens samarbete med 

vänorterna Uleåborg i Finland, Alta i Norge och Apatity i Ryssland. 

Kommunfullmäktiges ordförande och kommunchefen är ansvarig för att 

upprätthålla kontakten med kommunernas vänorter.  

Yrkanden och beslutsgång 

Lennart Synnergren (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lägga till 

följande stycke sist i avsnittet Historisk bakgrund till Bodens 

vänortssamarbete:  

Föreningen Nordens betydelse är väl dokumenterad i vänortsarbetet. Även 

framgent kommer föreningen att spela en viktig roll i det arbetet.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag tillsammans med det tillägg som Lennart Synnergren (S) föreslagit. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 36 Betlehem som ny vänort till Boden 

KS 2014/ 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att Betlehem blir ny vänort till Boden. 

Reservationer 

Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), Olle Lindström (M), Daniel 

Rönnbäck (M), Göran Ahlman (M), Anders Sundström (NS) och Anders 

Pettersson (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande i Bodens kommun Torbjörn Lidberg har tagit 

emot en fråga från George Hazbourn, vice kommunalråd i Betlehem, om ett 

vänortssamarbete. Betlehem är palestinsk stad på nuvarande Västbanken, 

omkring en mil söder om Jerusalem. Betlehem har sedan tidigare många 

vänorter i världen.  

Bodens vänortssamarbete härstammar från 1940-talet då Boden fick sin 

första vänort Uleåborg, Boden har idag tre vänorter: Uleåborg i Finland, Alta 

i Norge och Apatity i Ryssland.  

Ett utbyte mellan Boden och Betlehem skulle vara positivt ur ett 

mångkulturellt och mångreligiöst perspektiv. Det skulle skolbarn i Betlehem 

möjlighet att få besöka Boden och se en plats som inte präglas av oroligheter 

samt att påverka och arbeta med demokratifrågor. Bodens kommuns skola, 

näringsliv och kultur skulle ha möjlighet att dra nytta av det stora kontaktnät 

som Betlehem har med andra vänorter. 

Yrkanden och beslutsgång 

Olle Lindström (M) och Anders Pettersson (KD) yrkar avslag till 

arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer arbetsutskottets och Olle Lindström (M) med fleras 

förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 37 Utvecklingsplan 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer arbetsutskottets förslag till 

utvecklingsplan, tillsammans med punkterna 1 till 5 i Jan-Olov 

Bäcklunds förslag till ändringar och punkten 1 i Anders Petterssons 

förslag till ändringar. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en 

parlamentarisk arbetsgrupp som får i uppgift att arbeta fram en fördjupad 

utvecklingsplan. Den fördjupade planen ska fastställas av 

kommunfullmäktige efter valet 2014. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde 2009-06-15, § 98, en utvecklingsplan för 

Bodens kommun. Utvecklingsplanen, är tillsammans med översiktsplanen, 

det mest långsiktiga verktyget för styrning av kommunens utveckling. Där 

finns visionen för år 2020. Den visar också vad som är viktigt för att nå 

utveckling och framgång och ligger till grund för den strategiska planen och 

nämndernas verksamhetsplaner. 

Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att en reviderad utvecklingsplan 

skulle fastställas av kommunfullmäktige år 2011, fortfarande med slutmålet 

2020 samt att en ny utvecklingsplan skulle fastställas 2015, nu med 2025 

som visionsår. 

Den politiska majoriteten föreslår att en utvecklingsplan för perioden 2015-

2025 fastställs. Denna plan ska ligga till grund för strategisk plan 2015-2017. 

Samtidigt tillsätts en parlamentarisk arbetsgrupp med uppgift att arbeta fram 

en fördjupad utvecklingsplan som kan fastställas av kommunfullmäktige 

efter valet 2014. Den föreslagna arbetsmodellen ger möjlighet för politiska 

styrsignaler efter valet. 

Yrkanden och beslutsgång 

Jan-Olov Bäcklund (S) föreslår att utvecklingsplanen kompletteras med 

följande skrivningar:  

1. Sid 3 Utveckling  Stycke 3: 

Hemkommun. Kommunen värderar det mångkulturella inslaget som en 

strategisk tillgång.  

2. Sid 4 Näringsliv Stycke 3: 

Som grund för kommunens personalarbete tillämpas den fastställda HR-

Visionen. 
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3. Sid 5 Välfärd Stycke 1:  

Bodens kommun har anslutit sig till cemr-deklarationen (council of 

European municipalities and regions) för jämställdhet, vilken beaktas i alla 

verksamheter. 

4. Sid 5 människa Stycke 1: 

Barns och ungdomars uppväxtförhållanden samt jämställdhet. 

5. Stycke 2: 

Aktiva studieförbund och andra ideella föreningar 

Anders Pettersson (KD) föreslår att utvecklingsplanen kompletteras med 

följande skrivningar: 

1. Under rubriken Näringsliv och arbetsliv: 

Kommunens alla verksamheter har som målsättning att ständigt effektivisera 

sin verksamhet samtidigt som verksamheterna kännetecknas av ökad 

kvalitet. 

2. Ordet valfrihetssystem läggs till i följande mening under rubriken Välfärd 

och hälsa: 

Vi vill ligga långt framme i utveckling och tillämpning av kvalitetsmodeller, 

valfrihetssystem och nya arbetssätt. 

3. Satsen oavsett t ex kön, ålder, sexuell läggning eller etnicitet stryks under 

rubriken Människa och miljö. 

Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen godkänner Jan-Olov 

Bäcklunds förslag till kompletteringar och han finner att styrelsen bifaller 

Jan-Olov Bäcklunds ändringsförslag i sin helhet. 

Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen godkänner vart och ett av 

de tre ändringsförslag som Anders Pettersson (KD) har lämnat. Ordföranden 

finner att styrelsen bifaller förslag nummer 1 men avslår förslag nummer 2 

och 3. 

Styrelsen beslutar således enligt arbetsutskottets förslag till utvecklingsplan, 

tillsammans med punkterna 1 till 5 i Jan-Olov Bäcklunds förslag till 

ändringar och punkten 1 i Anders Petterssons förslag till ändringar. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 38 Årsredovisning 2013 

KS 20  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen för 2013. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning. 

Koncernens resultat för 2013 uppgick till 75 787 tkr och kommunens resultat 

till 32 616 tkr. Kommunens resultat enligt balanskrav, det vill säga efter 

justering av vinster vid avyttring av tillgångar, uppgår till 30 065 tkr. 

Avsättning till resultatutjämningsreserv föreslås med 14 512 tkr, med 

anledning av de nya bestämmelserna som trätt i kraft från den 1 januari 

2013.  

Samtliga nämnder och styrelser har lämnat verksamhetsberättelser. 

Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av budgetberedningen 

sammanfattat dessa till årsredovisningen. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

 



 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

22(33) 

Sammanträdesdatum 

2014-03-24 
 

 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 

  

 

§ 39 Överföring av kommunens fastighetsförvaltning till det 
kommunala bolaget Bodens Kommunfastigheter AB  

KS 20  

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner försäljningen av aktierna i Snårvägen 

Invest AB till Bodens kommunföretag AB till nominellt värde enligt 

bilagt aktieöverlåtelseavtal. 

2. Kommunfullmäktige godkänner att Snårvägen Invest AB byter namn till 

Bodens Kommunfastigheter AB. 

3. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till bolagsordning och 

ägardirektiv för bolaget enligt bilaga 1 och 2, med den justeringen att § 7 

om styrelsen ändras så att styrelsen inte ska ha suppleanter och att 

styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande.  

4. Kommunfullmäktige beslutar att till Bodens kommunföretag AB utge 

ränte- och amorteringsfritt lån på 3 000 tkr i syfte att finansiera Bodens 

kommunfastigheter AB 

5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att förbereda ett 

förslag till utökning av aktiekapitalet i Bodens kommunfastigheter AB.  

6. Personalen vid tekniska förvaltningens fastighetsavdelning omfattas av 

verksamhetsövergång till det nya driftbolaget. 

7. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att förbereda 

bildandet av underkoncernen Bodens Kommunfastigheter. Uppdraget 

innefattar att 

a. överföra kommunens fastigheter till den nya underkoncernen, 

b. förbereda bildandet av två nya bolag i enlighet med den 

beskrivning som finns i ärendet.  

8. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag 

till utformning av den beställarkompetens som kommer att finnas kvar 

inom kommunen. 

Särskilt yttrande 

Hendrik Andersson (FP) lämnar följande särskilda yttrande: Vi anser att ett 

kommunalt fastighetsbolag är onödigt. Vi anser att man lika bra och med 



 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

23(33) 

Sammanträdesdatum 

2014-03-24 
 

 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 

  

 

större demokratisk insyn kan hantera kommunala fastigheter och 

fastighetsdrift genom den kommunala verksamheten som finns idag. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen tillsatte 2013-09-30, § 114, en politisk styrgrupp och en 

tjänstemannaberedning för att utreda kommunens fastighetsorganisation. 

Den politiska styrgruppen består av två ledamöter från majoriteten och två 

från oppositionen. Kommunchefen är ansvarig för tjänstemannaberedningen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-18, § 148 att utredningen skulle ha 

inriktningen att lämna förslag till fullmäktige om att bilda ett helägt 

kommunalt fastighetsbolag. 

Styrgruppen och tjänstemannaberedningen har tagit fram ett förslag till ny 

organisation. Slutmålet är att det under Bodens Kommunföretag ska finnas 

ett holdingbolag som är moderbolag i en underkoncern med två dotterbolag.  

 

Steg 1  

Steg 1 är att Bodens kommun säljer det idag av Bodens kommun helägda 

bolaget Snårvägen Invest AB till Bodens kommunföretag AB som byter 

namn till Bodens kommunfastigheter AB. 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 2  

Steg 2 är att det bildas två nya dotterbolag till Bodens kommunfastigheter 

AB, som då blir moderbolag i en underkoncern. Dels ett dotterbolag där 

personalen anställs (arbetsnamnet är Bodens Kommunfastigheter drift AB) 

och dels ett dotterbolag (arbetsnamn är Bodens Kommunfastigheter ägande 

AB) som efter en senare överlåtelse kommer att äga kommunens 

fastigheter). 

 

Bodens 

Kommunföretag AB 

Bodens 

Kommunfastigheter 

AB  
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I det här beslutet genomförs steg 1 och kommunstyrelsen ges i uppdrag att 

förbereda steg 2. Personalen vid tekniska förvaltningens fastighetsavdelning 

omfattas av verksamhetsövergång till det nya driftbolaget. 

Bodens kommunfastigheter AB kommer under uppstart att ha ett initialt 

kapitalbehov och det föreslås därför som ett första steg att kortsiktigt 

finansiera bolaget genom ett ränte- och amorteringsfritt lån på 3 000 tkr från 

Bodens kommun till Bodens kommunföretag AB som i nästa steg lämnar ett 

villkorat aktieägartillskott till Bodens kommunfastigheter AB. Långsiktigt 

bör Bodens kommunfastigheter AB ha ett större aktiekapital än dagens 100 

tkr och kommunstyrelsen föreslås därför få ett uppdrag av fullmäktige att 

förbereda ett förslag till utökning av aktiekapitalet där lånet omvandlas till 

aktiekapital.  

En av de första uppgifterna för Bodens kommunfastigheter AB blir att 

anställa en VD till bolaget. 

Tjänstemannaberedningen har tagit fram förslag till bolagsordning och 

ägardirektiv för Bodens kommunfastigheter AB.  

Kommunen bör ha kvar en beställarkompetens som kan vara kommunens 

part i lokalplanering och hyresförhandlingar med fastighetsbolaget. 

Beställarkompetensen måste också fungera som ett stöd för kommuns 

förvaltningar i lokalplaneringsfrågor. Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag 

av fullmäktige att föreslå en utformning av beställarkompetensen. 

Yrkanden och beslutsgång 

Johan Johansson (M) föreslår att § 7 i bolagsordningen om styrelsen ändras 

så att styrelsen inte ska ha suppleanter. 

Bodens kommun-

fastigheter AB  

Bodens 

kommunfastigheter 

drift AB  

Bodens 

kommunfastigheter 

ägande AB  

Bodens 

kommunföretag AB 
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Jan-Olov Bäcklund (S) föreslår att § 7 i bolagsordningen om styrelsen ändras  

så att styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag tillsammans Johan Johanssons (M) och Jan-Olov Bäcklunds (S) 

förslag till ändringar. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 40 Riktlinjer för samverkan  

KS 2014/ 

Beslut  

Kommunstyrelsen antar riktlinjerna för samverkan.  

Beskrivning av ärendet 

Samverkan ska vara ett gemensamt förhållningssätt i Bodens kommun. 

Arbetsgivaren vill tillsammans med de fackliga organisationerna skapa 

förutsättningar för verksamheterna att nå de mål och intentioner som 

kommunens styrdokument anger. Arbetsgivarens ambition är att tillsammans 

med de fackliga organisationerna komma fram till ett samverkansavtal. För 

att åstadkomma detta har riktlinjer för samverkan tagits fram i syfte att 

bygga upp ett ömsesidigt förtroende och positivt klimat mellan fackliga 

organisationer och arbetsgivaren.  

Målet är att det ska ske en tidig dialog mellan fackliga organisationer och 

arbetsgivaren i frågor som har betydelse för verksamheten.  

Det gör vi genom att  

 Skapa forum för olika nivåer för att möjliggöra en tidig dialog före 

beslut i aktuella frågor. 

 Chef och medarbetare har dialog på arbetsplatsträffen i frågor som 

har betydelse för arbetsplatsen, t ex verksamhet, måluppfyllelse, 

arbetsmiljö och resurser. 

 

 

För genomförande 
Kommumstyrelsen (personalkontoret) 

För kännedom  

Samtliga nämnder  
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§ 41 Tekniska förvaltningen, årsredovisning 2013 för vatten 
och avlopp 

KS 2014/33 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning 2013 för vatten och avlopp. 

2. Årsredovisningen ska hållas tillgänglig för fastighetsägarna genom att 

den publiceras på kommunens hemsida. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har upprättat årsredovisning 2013 för vatten och 

avlopp. Verksamheten redovisar ett underskott med 5 944 tkr i förhållande 

till driftbudgeten. 

Enligt VA-lagen ska en särskild resultat- och balansräkning redovisas för 

vatten och avlopp för att brukaren ska få möjlighet att följa upp och 

kontrollera att man efterlever självkostnadsprincipen. Redovisningen ska på 

ett lämpligt sätt vara tillgänglig för fastighetsägarna inom VA-anläggningens 

verksamhetsområde. 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen  
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§ 42 Medborgarförslag om att ta bort bommen i korsningen 
Svedjevägen - Kanslihusvägen 
KS 2013/40 

Beslut  

Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget har bifallits i och med beslut 

i kommunfullmäktige § 102/2013 om ny detaljplan vars syfte är att öppna för 

fordonstrafik mellan Lavettvägen och Svedjevägen. 

Beskrivning av ärendet 

Jarl Larsson har lämnat in ett medborgarförslag om att ta bort bommen i 

korsningen Svedjevägen - Kanslihusvägen och tillåta personbiltrafik. Som 

motiv till förslaget anger han kortare väg till centrum och miljövinster. 

En ny detaljplan för Bodsvedjan 1:14 har antagits och vunnit laga kraft. Den 

nya planens syfte är att öppna för fordonstrafik mellan Lavettvägen och 

Svedjevägen.  

Kommunen kommer nu att börja planering och utformning av förbindelse 

mellan Svedjevägen och Lavettvägen som idag är en gång- och cykelväg. 

Den bom som hindrar otillåten trafik på gång- och cykelvägen kommer 

därmed att tas bort när arbetet är klart. 

 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen  

Jarl Larsson 
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§ 43 Medborgarförslag om ny entré till stadshuset 
KS 2013/182 

Beslut  

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om ny entré till stadshuset med 

hänvisning till pågående ombyggnad och kommande utveckling av 

servicedisk mot Kyrkgatan. 

Beskrivning av ärendet 

Leif Engström har lämnat in ett medborgarförslag om att stänga nuvarande 

ingångar till stadshuset och göra en ny välkomnande entré med glastak vid 

nuvarande café. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att i samband med pågående 

ombyggnad för socialförvaltningens verksamhet i B-huset skapas en entré 

för deras verksamhet. Tekniska förvaltningen har också fått i uppdrag att se 

på en servicedisk mot entrén från Kyrkgatan. En sådan lösning skulle ge 

medborgarna ett trevligare mottagande. 

 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen  

Leif Engström 
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§ 44 Medborgarförslag om Lundagårdsskolan 
KS 2013/507 

Beslut  

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om alternativ verksamhet i 

Lundagårdsskolan med hänvisning till beslutet om rivning av byggnaden. 

Beskrivning av ärendet 

Stefan Lakso har lämnat in ett medborgarförslag om alternativ verksamhet i 

Lundagårdsskolan. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att utbildningsverksamheten inte 

längre har någon användning för Lundagårdsskolan. En olycklig brand har 

lämnat stora rök- och vattenskador i byggnaden och det finns varken 

ekonomiska eller verksamhetsmässiga motiv att behålla och renovera 

byggnaden.  

Tekniska förvaltningen har startat arbetet med förfrågningsunderlag för 

rivning av byggnaden enligt beslut i fullmäktige § 145/2013. Rivningen 

kommer att läggas ut på entreprenad och utföras under 2014. 

 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen  

Stefan Lakso 
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§ 45 Medborgarförslag om rutschkana av snö/is på 
centrumtorget 
KS 2014/36 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till tekniska utskottets arbete med 

verksamhetsplan och budget.  

2. Medborgarförslaget anses därmed behandlat. 

Beskrivning av ärendet 

Harriet Lundström har lämnat in ett medborgarförslag att Boden likt andra 

kommuner anlägger en rutschkana av snö eller is på centrumtorget. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att frågor som säkerhet, trafik 

och kostnader för tillverkning och tillsyn måste belysas för att kunna 

genomföra förslaget.  

Tekniska förvaltningens parkavdelning tycker att förslaget är bra och 

kommer att ta med det till kommande utvecklingsarbeten för att öka 

attraktionskraften i Bodens centrum under vinterhalvåret. 

Tekniska utskottet föreslår att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget 

om en rutschkana av snö/is på centrumtorget med hänvisning till att det inte 

finns pengar för att genomföra förslaget. 

Yrkanden och beslutsgång 

Jan-Olov Bäcklund (S) föreslår att kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till 

tekniska utskottets arbete med verksamhetsplan och budget. 

Medborgarförslaget anses därmed behandlat. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan-Olov Bäcklunds 

förslag. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  

För kännedom 
Harriet Lundström 
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§ 46 Val av ny ledamot/ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott tillika budgetberedning efter Lena 
Nilsson(S) för återstående del av mandatperioden 2011-
2014 
KS 2013/414 

Beslut  

1. Anna-Karin Nylund (S) väljs som ny ledamot i arbetsutskottet/ 

budgetberedningen, 

2. Beatrice Öman (S) väljs som ny ersättare i 

arbetsutskottet/budgetberedningen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen godkände 2013-11-11, § 154, Lena Nilssons (S) avsägelse 

som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott tillika budgetberedning.  

Socialdemokraterna har lämnat följande nominering: 

Ledamot: Anna-Karin Nylund (S), Gideons väg 28, 961 39 Boden 

Ersättare: Beatrice Öman (S), Hjortvägen 6 B, 961 68 Boden 

 

 

För kännedom 
Anna-Karin Nylund  

Beatrice Öman 
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§ 47 Delegationsbeslut och delgivningar 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner fattade delegationsbeslut och lägger dessa, 

tillsammans med delgivningarna, till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsbeslut och delgivningar för perioden 2014-

02-06 -  2014-03-12  redovisas i upprättad förteckning. 

 

 


