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 Sammanträdesdatum 
2010-06-21 

Sid 

1 (19) 

 
 

Plats och tid  Fullmäktigesalen kl 14.00 – 19.30 Ajournering 17.05 – 30, 17.50 - 55 
  
Beslutande Enligt bilagd närvarolista 

Ersättare Enligt bilagd närvarolista 

Övriga Kommunsekreterare Daniel Bergh  

Utses att justera Inger Billenman och Göran Hedberg 
  
Justeringens plats och tid Kansli och informationskontoret 2010- 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Daniel Bergh

§§ 63 - 74 

     
   Ordförande 
Åke Eltoft 

 

     
   Justerare 
Inger Billenman

 
Göran Hedberg 

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

  
Organ Kommunfullmäktige  
  
Sammanträdesdatum 2010-06-21   
    
Anslagsdatum 2010-06-24 Anslaget tas ned 2010-07-15 
    
Förvaringsplats för  
protokollet 

Kansli och informationskontoret  

    
 Underskrift 
Carola Fridh
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NÄRVARO- OCH  
OMRÖSTNINGSLISTA 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
OMRÖSTNINGAR                  

Datum  
2010-06-21 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-19.30 

R=röstber 
E=ersättare 

§ 
72 

§ 
73 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

LEDAMÖTER  Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

M Olle Lindström R X X     

S Eivy Blomdahl -     

M Åke Eltoft R X X     

S Torbjörn Lidberg R X X     

V Bo Strömbäck R X X     

M Bo Hultin R X X     

S Anna-Lena Vestin R X X     

NS Kenneth Backgård R X X     

V Gunnel Notelid R X X     

M Åsa Ågren Wikström R X X     

S Leif Pettersson -       

M Rigmor Åström R X X     

S Inger Mattsson R X X     

NS Anders Sundström R X  Ej § 73    

M Göran Ahlman R X X     

S Christer Carlsson R X Ej § 73    

V Inger Vestman Arvesen R X X     

C Åke Schylander -       

M Johan Johansson R X X     

S Anna-Karin Nylund R X X     

KD Anders Pettersson R X X     

M Bo Lindström R X X     

S Lars Nilsson R X X     

V Rasmus Joneland -       

M Bo Elmgren -       

S Stefan Norberg -       

MP Catarina Ask R X X     

NS Mariann Jornevald R X X     
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NÄRVARO- OCH  
OMRÖSTNINGSLISTA  

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
OMRÖSTNINGAR                 

Datum  
2010-06-21 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-19.30 

R=röstber 
E=ersättare 

§ 
72 

§ 
73 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

LEDAMÖTER   Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

M Helena Nordvall R   t.o.m § 67   

FP Carola Larsson R X X     

S Jan-Olov Bäcklund R X X     

V Birger Juntti R X X     

M Eva Smedetun R X X     

S Christina Vesterlund R X X     

M Egon Palo R X X     

S Sofie Vestin -     

M Johan Sellin R X X     

S Inger Billenman R X X     

V Linda Gabrielsson -       

NS Göran Hedberg R X X     

C Roger Bohman R X X     

M Lars-Gunnar Holmqvist R X X     

S Patrik Degerman R X X     

KD Maria Selin-Fjellström R X X     

M Hans Holmqvist R   t.o.m § 68   

S Lena Nilsson R t.o.m § 71   

V Bo Westin R X X     

M Vivi-Anne Boström R X X     

S Tomas Lund R X X     
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NÄRVARO- OCH  
OMRÖSTNINGSLISTA  

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
OMRÖSTNINGAR              

Datum  
2010-06-21 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-19.30 

R=röstber 
E=ersättare 

§ 
72 

§ 
73 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

ERSÄTTARE  Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

M Göran Höglund -       

M Lars Lundström R X X     

M Maria Vikström Nordmark -       

M Jan Flygare E X X R fr.o.m § 68   

M Jan-Ola Moberg -       

M Lennart Carlsson E X  X R fr.o.m § 69   

M Knut Larsson E       

M Hans Nilsson E       

S Andreas Nicolao -     

S Urban Sundbom R X X     

S  Lennart Synnergren -       

S Allan Ågren R X X     

S Jan Nilsson R X X     

S Glenn Blom R X X     

S Kent Barkestedt -       

S Irene Gustafsson E X X R fr.o.m § 72   

V Kent Eriksson R X X     

V Lena Joneland -       

V Katarina Palm  R X X     

V Bo Engström E       

NS Erika Sjöö E   t.o.m § 68   

NS Gösta Eriksson E  X R § 73    

C Eva Larsson R X X     

C Maria Lindström -       

KD Britt-Marie Carlsson E       

KD Per-Olof Planting E     

MP Agneta Granström -   E fr. o m § 68   

MP Mats Nordström  E       

FP Jan Larsson E       

FP Henryk Nowakowski E       
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 63 Revisorerna informerar 

  
Revisorernas ordförande Britt-Inger Olsson (S) informerar om att revisorerna 
kommer att presentera rapporter från två granskningar: Introduktion för nyanställda 
samt Institutionsvård – placering för barn och unga. 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2010-06-21 

Sid 

3 (19) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 64 Delgivningar 

  
1. Länsstyrelsen; Inspektion hos Överförmyndarnämnden (2010/331). 

2. Kommunrevisionen; Rapport om lärarnas förutsättningar för att utföra sitt upp-
drag (2010/349), läs hela rapporten på www.boden.se. 

3. Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 10:26 Fullmäktiges val av reviso-
rer (2010/364). 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 65 Taxor för extern uthyrning av lokaler i stadshuset 

 KS 2010/335, Au § 40, Ks § 85 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till taxor för extern uthyrning av loka-
ler i stadshuset. 

2. Taxan gäller från 1 augusti 2010. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har märkt av en ökad efterfrågan på lokaler i stadshuset för 
information av olika slag. Genom en förbättrad AV-utrustning och ny inredning kan 
lokalerna nyttjas på enklare sätt. Förvaltningen tycker det är glädjande att lokalerna 
är uppskattade. 

För att kunna debitera förhyrarna en taxa vid såna hyrestillfällen krävs att kommu-
nen beslutar om en sådan. Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag på taxa för 
fullmäktigesalen, nämndsalen och kommunstyrelsesalen. Med avseende på lokalens 
storlek, tid för uthyrning samt utrustningens kvalitet föreslår tekniska förvaltningen 
följande taxor: 

Lokal 1-4 tim >4 tim per dag 
Fullmäktigesalen 1000 kr 1600 kr 
Nämndsalen 500 kr  800 kr 
Kommunstyrelsesalen 500 kr  800 kr 

För ideella föreningar tillämpas en rabatt på 50 %. Övriga lokaler, till exempel sam-
manträdesrum hyrs inte ut till externa intressenter. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen)  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 66 Medborgarförslag om att införa miljöskatt 

 KS 2010/199, Au § 41 Ks § 86 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, med hänsyn till att det saknas lag-
liga möjligheter att införa kommunala specialskatter. 

Beskrivning av ärendet 

Rolf Jornevald har lämnat ett medborgarförslag där han föreslår att kommunen ska 
införa en kommunal miljöskatt på 50 öre. Dessa pengar läggs utanför den kommu-
nala budgeten och förvaltas av en styrelse. Arbetsuppgifterna blir att förbättra mil-
jön i Bodens kommun. Styrelsen bestämmer hur pengarna ska användas. 

Ekonomikontoret skriver i sitt yttrande att enligt 1 kap 7 § regeringsformen får 
kommunerna ta ut skatt för skötsel av sina uppgifter. Den enda skatteform som nu 
står till buds är kommunal inkomstskatt. Från regeringsformens synpunkt finns 
knappast något hinder mot att införa kommunala specialskatter. För att införa en 
specialskatt, exempelvis miljöskatt, krävs dock att riksdagen tillåter specialskatter i 
en lag. Någon sådan lag finns inte. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För kännedom  
Kommunstyrelsen (klf - ekonomikontoret) 
Rolf Jornevald 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 67 Finansiering av Parkeringshus Cedern 

 KS 2009/867, Au § 42, Ks § 87 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige anvisar 11 095 tkr under 2010 till kommunstyrelsen (tek-
niska förvaltningen) för uppförande av parkeringshus. 

2. Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens (kommunledningsförvaltning-
en) driftram med 160 tkr från och med 2011. 

3. Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens (tekniska förvaltningen) drift-
ram med 1 397 tkr från och med 2011. 

4. Kommunfullmäktige minskar kommunstyrelsens (finansförvaltningen) driftram 
med 780 tkr från och med 2011. 

5. Strategiska planen 2011 – 2013 revideras med ovanstående förändringar. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2010-01-25, § 11, att bygga ett parkeringshus under 
2010 samt att under våren återkomma med förslag till medelsanvisning för parker-
ingshusets investerings- och driftkostnader. Därefter har en upphandling skett av 
byggandet av parkeringshuset. Entreprenaden tilldelades PEAB. Byggnationen har 
nu påbörjats och beräknas vara färdigställd i mitten av oktober. Samhällsbyggnads-
kontoret lämnar nu ett förslag till finansiering av parkeringshuset.  

Investering 

Produktionskostnad 22 935
Avgår investeringsbidrag -11 840
Nettoinvestering, tkr 11 095  

Enligt antagen offert och en bedömning av tillkommande kostnader beräknas den 
totala produktionskostnaden uppgå till 22 935 tkr. 

Investeringsbidrag beräknas erhållas med 7 500 tkr från Sveafastigheter,  
3 840 tkr från Bostadsrättsföreningen Cederroten samt med ca 500 tkr från Lund-
ströms fastigheter. 

Kommunens investeringskostnad för uppförande av parkeringshus beräknas uppgå 
till 11 095 tkr.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 67 Finansiering av Parkeringshus Cedern, forts 

 KS 2009/867, Au § 42, Ks § 87 

Drift 

För det första året beräknas följande driftkostnader med anledning av uppförandet 
av parkeringshuset:  

Totalt
Ks-klf Ks-tek Ks-finans

Periodisering av  investeringsbidrag -359 -359
Uthyrning av parkeringshus -105 -105
Bortfall av arrendeintäkter 160 160
Extern ränta, minskade likvida medel 191 191
Intern ränta, investering -971 -971
Summa intäkter -1 084 160 -464 -780

Löpande drift och underhåll 245 245
Avgår drift nuvarande parkering -50 -50
Avskrivning, investering 695 695
Intern ränta, investering 971 971
Summa kostnader 1 861 0 1 861 0

Driftkostnad för investeringen 777 160 1 397 -780

Effekt på nämnder/styrelser

 

Driftkostnaden för investeringen beräknas uppgå till 777 tkr. Driftkostnaden är be-
räknad utifrån de ränteantaganden som finns i förslag till Strategisk plan för 2011 
samt med en avskrivningstid på investeringen med 33 år. Skillnaden mellan extern 
ränta och intern ränta förklaras dels av att intern ränta beräknas på produktionskost-
naden och extern ränta på nettoinvesteringen (efter investeringsbidrag) dels av 
skillnad i ränteantaganden. Vidare bedöms intäkterna från parkeringsavgifter öka 
successivt under kommande år. 

För kommunledningsförvaltningen beräknas driftkostnaden uppgå till 160 tkr, för 
tekniska förvaltningen till 1 397 tkr och finansförvaltningen beräknas få en driftin-
täkt på 780 tkr.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf - ekonomikontoret) 

För kännedom  
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen, och klf - samhällsbyggnadskontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 68 Strategisk plan och budget 

 KS 2010/343, Bb §§ 10-36, Ks § 88 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer budgetberedningens förslag till strategisk plan 
2011-2013 enligt §§ 10 – 36, med tillägget att kultur- och fritidsnämnden får 
följande inriktning. Tillsammans med Ungdomsrådet och övriga berörda nämn-
der aktivt arbeta för att Boden utses till Årets ungdomskommun. 

2. Kommunfullmäktige fastställer budgeten för kommunrevisionen för 2011 till 
1 559,8 tkr. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (S), Urban Sundbom (S), Anna-Lena Vestin 
(S), Allan Ågren (S), Inger Mattsson (S), Christer Carlsson (S), Anna-Karin Nylund 
(S), Lars Nilsson, (S), Jan Nilsson (S), Jan-Olov Bäcklund (S), Christina Vester-
lund (S), Glenn Blom (S), Inger Billenman (S), Patrik Degerman (S), Lena Nilsson 
(S), Tomas Lund (S), Bosse Strömbäck (V), Gunnel Notelid (V), Inger Vestman 
Arvesen (V), Kent Eriksson (V), Birger Juntti (V), Katarina Palm (V), Bosse Wes-
tin (V) och Catarina Ask (MP). 

Beskrivning av ärendet 

Den strategiska planen innehåller fullmäktiges styrning av nämnder och bolag samt 
resurstilldelning till nämnderna. Utvecklingsplanen som anger visionen för år 2020 
samt vad som är viktigt för att nå utveckling och framgång ligger till grund för den 
strategiska planen som innehåller nedanstående delar: 

1. Kommungemensamma visioner och mål i perspektiven  
- Samhällsutveckling 
- Verksamhet 
- Medarbetare 
- Ekonomi 

2. Kommungemensamma serviceförklaringar 

3. Inriktning och uppdrag till nämnderna 

4. Ägardirektiv till bolagen 

5. Budget för 2011-2013 
- Ekonomisk ram per nämnd för drift och investeringar 
- Resultat-, kassaflödes- och balansbudget 

Med utgångspunkt från den strategiska planen ska nämnderna ta fram verksamhets-
planer. De är en återrapportering till fullmäktige av hur man planerar att uppnå 
uppdraget från den strategiska planen.  
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 Sammanträdesdatum 
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Plats och tid  Ks-salen 10.00 – 10.15 
  
Beslutande Olle Lindström (m) 


Torbjörn Lidberg (s) §§ 29-37  
Inger Vestman Arvessen (v) 
Åke Eltoft (m) 
Eivy Blomdahl (s) 
Rigmor Åström (m) 
Catarina Ask (mp) §§ 10-28 
Åsa Wikström(m) 


Ersättare Anders Pettersson (kd) 
Carola Larsson (fp) 
Catarina Ask (mp) §§ 29-37 
 


Övriga Anders Sundström (ns) 
Håkan Hansi 
Tomas Pellikkä 
Agneta Bergbom 
 


Utses att justera Åke Eltoft 


Justeringens plats och tid  


 Underskrifter Sekreterare 
Agneta Bergbom


§§ 10 - 37 


   Ordförande 
Olle Lindström


 


  Justerare 
Åke Eltoft 
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Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 10 Företagspolicy 
  


Budgetberedningens förslag 


Reviderad företagspolicy fastställs enligt förslag. 


Inger Vestman Arvesen (v), Eivy Blomdahl (s) och Catarina Ask (mp) lämnar 
blank reservation. 


Beskrivning av ärendet 


Företagspolicyn har reviderats med anledning av nytt uppföljningssystem i kom-
munen. Policyn har anpassats till de nya riktlinjerna som gäller för kommunen. 
Därutöver har smärre justeringar och förtydliganden gjorts. 
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Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 11 Kommungemensam styrning 
  


Budgetberedningens förslag 


Målindikatorer fastställs enligt förslag. 


Inger Vestman Arvesen (v), Eivy Blomdahl (s) och Catarina Ask (mp) lämnar 
blank reservation. 


Beskrivning av ärendet 


Den strategiska planen innehåller visioner och mål inom perspektiven samhällsut-
veckling, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Målen mäts sedan med hjälp av 
målindikatorer/nyckeltal som fastställs för varje mål.  


Perspektivet samhällsutveckling kompletteras med mål om luftkvaliteten. Målen 
om energiförbrukning, andel biogasbilar samt körsträckan i mil per invånare utgår. 
Ekonomiperspektivet kompletteras med ett resultatmål för året. Därutöver byts ba-
lanskravsresultatet ut mot begreppet justerat resultat. Under ekonomiperspektivet 
tydliggörs också vad som är god ekonomisk hushållning i ett finansiellt respektive i 
ett verksamhetsmässigt perspektiv. 


Därutöver har smärre revidering skett av texterna. 
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Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 12  Inriktning och uppdrag 
  


Budgetberedningens förslag 


1. Gemensamma inriktningar inarbetas i nämndsreglementena 


2. Övriga inriktningar fastställs enligt förslag  


3. Tidigare uppdrag avrapporteras, utgår eller ändras enligt nedan: 


 Ta fram en kommuntäckande översiktsplan varav programförklaring senast 
2010 


 Översyn av finanspolicyn, redovisas senast 2010  


 En hälsopolitisk strategi ska fastställas senast andra halvåret 2010 


 Översyn av internhyressystemet, redovisas senast första halvåret 2011 


 Översyn av förtroendemannaorganisationen samt arvodesreglementet, redo-
visas senast hösten 2010  


 Barn- och utbildningsnämndens lokalbehov, utredningen kompletteras och 
redovisas senast 1 april 2011 


 Plan för samverkan mellan de fristående skolorna och den kommunala sko-
lan avrapporteras i Strategisk plan 2011-2013 


 Samordning och samlokalisering av riktade verksamheter avrapporteras i 
Strategisk plan 2011-2013 


4. Följande nya uppdrag läggs ut på förvaltningsorganisationen: 


 Översyn av exploateringsverksamheten, senast mars 2011 


 Utreda en försäljning av kommunens skogs- och underskottsfastigheter samt 
redovisa ekonomiska konsekvenser, senast mars 2011 


 Översyn av hur kommunens insatser för sysselsättning, innefattande bland 
annat anskaffning av praktikplatser, kan samordnas, senast mars 2011 


 Utreda effekter av olika alternativ till kostförsörjning och särskilt jämföra 
kostnaderna och kvaliteten för olika tillagningsalternativ, senast mars 2011. 


 Se över möjligheten att öka tillgängligheten till kommunen, innefattande en 
gemensam reception, senast mars 2011. 


 Utvärdering av inrättandet av samhällsbyggnadskontoret, senast hösten 
2011. 


 Redovisa vilket förebyggande arbete som genomförs inom ramen för det al-
kohol- och drogpolitiska programmet, senast april 2011.   


 Förslag till rutiner och system samt ekonomiska konsekvenser för införandet 
av ett kommunalt vårdnadsbidrag för barn upp till tre år, senast i april 2011. 


Inger Vestman Arvesen (v), Eivy Blomdahl (s) och Catarina Ask (mp) lämnar 
blank reservation. 
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Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 12  Inriktning och uppdrag (forts) 
 


Beskrivning av ärendet 


Begreppet inriktningar i den strategiska planen har visat den långsiktiga inriktning 
som fullmäktige vill ha på respektive nämnds/styrelses verksamhet. Från strategisk 
plan 2011-2013 avses vilken inriktning som fullmäktige vill ha på respektive 
nämnds/styrelses verksamhet under planperioden. Hur nämnderna och styrelserna 
avser att nå inriktningarna ska redovisas till fullmäktige i verksamhetsplanerna med 
uppföljning i verksamhetsberättelserna. 


Följande gemensamma inriktningar föreslås inarbetas i nämndsreglementena i sam-
band med den översyn som pågår av dessa: 


Nämnderna ska  


 beakta miljö-, tillgänglighets-, integrations-, mångfalds- och folkhälsofrågor 


 tillämpa intentionerna i Förenta Nationernas barnkonvention och kvinnokon-
ventionen. 


 ha ett systematiskt kvalitetsarbete. 


Därutöver föreslås smärre justeringar av inriktningarna till kommunstyrelsen, när-
ingslivsstyrelsen och miljö- och byggnämnden.  


Strategiska planen innehåller därutöver de utredningsuppdrag som fullmäktige ger 
åt nämnderna/styrelserna.  Från tidigare strategiska planer finns följande utred-
ningsuppdrag som ännu ej avrapporterats: 


 Ta fram en kommuntäckande översiktsplan (under 2010) varav beslut om 
programförklaring (under 2009) 


 Översyn av finanspolicyn (under 2009) 


 Ta fram en hälsopolitisk strategi (senast 2009) 


 Översyn av internhyressystemet (senast juni 2010) 


 Översyn av förtroendemannaorganisationen samt arvodesreglementet (senast 
2009) 


Barn- och utbildningsnämnden har haft i uppdrag att tillsammans med fastighetsav-
delningen utreda förvaltningens lokalbehov inkluderande verksamhetsmässiga kon-
sekvenser samt driftkostnadskalkyl för kommunen som helhet. Barn- och utbild-
ningsnämnden har 2010-03-25, § 15, antagit en strukturplan för förskole- och skol-
lokaler i Bodens kommun. Föreslås att utredningstiden förlängs och kompletteras 
med effekterna av en ombyggnation av Korpenskolan. Utredningen presenteras se-
nast 1 april 2011. 
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Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 12  Inriktning och uppdrag (forts) 
 


Beskrivning av ärendet 


Barn- och utbildningsnämnden har haft i uppdrag att upprätta en plan för samver-
kan mellan de fristående skolorna och den kommunala skolan. Barn- och utbild-
ningsnämnden har 2010-03-25, § 20, fastställt en samverkansplan. Ett gemensamt 
utvecklingsråd ska inrättas och samverkan ska fokusera på utvecklings- och kvali-
tetsfrågor. 


Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har haft i uppdrag att i kontakt 
med Norrbottens läns landsting utreda möjligheterna att samordna och samlokalise-
ra riktade verksamheter för kommunens familjer. Barn- och utbildningsnämnden 
och socialnämnden har 2010-03-25, respektive 2010-03-23 godkänt utredningen 
och överlämnat den till kommunfullmäktige. 
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§ 13 Ägardirektiv 
  


Budgetberedningens förslag 


Ägardirektiv fastställs enligt förslag. 


Inger Vestman Arvesen (v), Eivy Blomdahl (s) och Catarina Ask (mp) lämnar 
blank reservation. 


Beskrivning av ärendet 


Strategiska planen innehåller ägardirektiv till de kommunala bolagen/stiftelsen. I 
enlighet med fullmäktiges tidigare beslut föreslås att ägardirektiven till Restpro-
duktbearbetning i Boden AB utgår samt kompletteras med ägardirektiv till Arena-
bolaget i Boden AB. I övrigt föreslås någon mindre justering. 
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Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 14 Resursfördelning demografi – Barn- och utbildningsnämn-
den 


  


Budgetberedningens förslag 


I förhållande till 2010 års nivå minskas barn- och utbildningsnämndens driftram 
med 12 154 tkr 2011, 20 493 tkr 2012 samt med 26 254 tkr från 2012. 


Inger Vestman Arvesen (v), Eivy Blomdahl (s) och Catarina Ask (mp) lämnar 
blank reservation. 


Beskrivning av ärendet 


Enligt delmodellen avseende resursfördelning demografi ska tillägg/avdrag göras 
för demografiska förändringar inom barn- och utbildningsnämnden för verksamhe-
terna förskola, förskoleklass, grundskola samt gymnasieskola. 


Tillägget/avdraget beräknas genom att en styckkostnad multipliceras med den ge-
nomsnittligt prognostiserade förändringen av antal invånare i aktuell åldersgrupp 
för föregående samt aktuellt år. 


Barn- och utbildningsförvaltningen har på planeringsberedningen föreslagit att mo-
dellen inte ska tillämpas för 2011 och 2012 samt att en utredning ska tillsättas för 
införandet av en ny modell som ska tillämpas i budget för 2013. 


För barn- och utbildningsnämnden innebär delmodellen följande tillägg/avdrag för 
perioden 2011-2013: 


2011 2012 2013


Förskola, 1-5 år -706 1 285 455
Förskoleklass, 6 år -348 -1 168 903
Grundskola, 7-15 år -2 872 -226 -1 244
Gymnasieskola, 16-18 år -8 228 -8 230 -5 875
Summa avdrag plan 2011-2013 -12 154 -8 339 -5 761


Avdrag enlig plan 2010-2012 -10 766 -8 606


Årlig förändring -1 388 267 -5 761
Ack förändring -1 121 -6 882  
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§ 15 Resursfördelning demografi – Socialnämnden 
  


Budgetberedningens förslag 


I förhållande till 2010 års nivå utökas socialnämndens driftram med 1 174 tkr 2011, 
2 077 tkr 2012 samt med 2 492 tkr från 2013.  


Inger Vestman Arvesen (v), Eivy Blomdahl (s) och Catarina Ask (mp) lämnar 
blank reservation. 


Beskrivning av ärendet 


Enligt delmodellen avseende resursfördelning demografi ska tillägg/avdrag göras 
för demografiska förändringar inom socialnämnden för äldreomsorgen. 


Tillägget/avdraget beräknas genom att en styckkostnad multipliceras med den ge-
nomsnittligt prognostiserade förändringen av antal invånare i aktuell åldersgrupp 
för föregående samt aktuellt år. 


För socialnämnden innebär delmodellen följande tillägg/avdrag för perioden 2011-
2013: 


2011 2012 2013


Äldreomsorg, 80-w år 1 174 903 415
Summa avdrag plan 2011-20136 1 174 903 415


Avdrag enligt plan 2010-2012 587 501


Årlig förändring 587 402 415
Ack förändring 989 1 404  
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§ 16 Löne- och prisantaganden 
  


Budgetberedningens förslag 


Följande löne- och prisantaganden fastställs för Strategisk plan och budget  
2011-2013 
                                                2011                 2012                   2013 
Personalkostnader 1,8 %  2,5 %  3,5 % 
Intäkter, varor, tjänster 1,6 %  2,6 %  2,8 % 
Internhyra 2,0 %  1,6 %  1,9 % 
Lokalvård och verksamhetsservice 1,8 %  2,5 %  3,4 % 
Internränta  4,3 %  4,3 %  4,3 % 


Inger Vestman Arvesen (v), Eivy Blomdahl (s) och Catarina Ask (mp) lämnar 
blank reservation. 


Beskrivning av ärendet 


Ekonomisk driftram för respektive styrelse/nämnd beräknas genom att föregående 
års driftram räknas upp med fullmäktiges fastställda antaganden om löne- och pris-
utvecklingen. Därefter justeras ramen med fullmäktiges beslutade förändringar en-
ligt gällande långtidsplan samt särskilda beslut. I långtidsplanen 2010-2012 gäller 
följande antaganden: 


                                           2011 2012 
Personalkostnader  2,0 % 2,5 % 
Intäkter, varor, tjänster  1,0 % 1,5 % 
Internhyra*   0,8 % 1,1 % 
Lokalvård och verksamhetsservice 1,9 % 2,4 % 
Internränta*   4,0 % 4,0 % 
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Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 17 Kommunrevisionens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


Presidiets förslag till budget för strategisk plan 2011-2013 har medräknas i försla-
get till strategisk plan för 2011-2013. 


Inger Vestman Arvesen (v), Eivy Blomdahl (s) och Catarina Ask (mp) lämnar 
blank reservation. 


Beskrivning av ärendet 


Kommunrevisionen har lämnat sitt budgetförslag för år 2011-2013. Budgetförslaget 
uppgår till 1 560 tkr 2011, 1 647 tkr 2012 samt till 1 682 tkr 2013.  


Presidiets förslag till budget för kommunrevisionen överrensstämmer med reviso-
rernas förslag. 
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§ 18 Ks-kommunledningsförvaltningens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


1. Kf:s pott för oförutsedda utgifter utökas med 1 600 tkr 2011, med 2 100 tkr 2012 
samt med 4 400 tkr för 2013.  
 


EU-potten utökas med 1 000 tkr 2011 samt med 400 tkr för 2012.  
 


Nivån för särskilt avsatta medel fastställs enligt följande: 
   2011 2012 2013 


 Kf:s oförutsedda 3 777 4 327  6 627  
Ks:s oförutsedda 212    212    212 
EU-projekt 2 560 1 960 1 560 


2. Ks-kommunledningsförvaltningens driftram utökas med 800 tkr per år avseende 
resurser inom miljö- och livsmedelsområdet samt inom byggsidan. 


Inger Vestman Arvesen (v), Eivy Blomdahl (s) och Catarina Ask (mp) lämnar 
blank reservation. 


Beskrivning av ärendet 


Samtliga nämnder/förvaltningar har haft i uppdrag att till planeringsberedningen 
presentera åtgärder för att finansiera verksamheten inom tilldelad ram. 


Vid beredningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 2011-2013. 
Av presentationen framgår bland annat att: 


 budgeten för bostadsanpassningsbidrag bedöms vara underfinansierad med  
500 tkr 2011, 250 tkr 2012 för att sedan vara i balans från 2013. 


 det finns behov av att utöka de personella resurserna med drygt 3 tjänster för att 
klara lagstadgade krav inom miljö- och livsmedelsområdet, vilket motsvarar en 
kostnad på ca 1 500 tkr per år. 


 det har och kommer att ske flera förändringar inom plan- och byggområdet vil-
ket innebär behov av 2-3 tjänster, vilket motsvarar en kostnad på ca 1 000 tkr 
per år 


 det finns behov av viss resursförstärkning för den fysiska planeringen 


Inga förslag till åtgärder presenterades. 


I långtidsplanen 2011-2012 finns särskilt avsatta medel enligt följande:  


 2011 2012 
Kf:s oförutsedda 2 177 2 227 
Ks:s oförutsedda 212 212 
EU-projekt* 1 560 1 560 


*  För 2011 och 2012 är 1 560 tkr respektive 900 tkr redan anvisade till olika projekt. 







Budgetberedningen Protokoll 


 


 
 


Sammanträdesdatum 
2010-05-31 


Sid 


13 (31) 


 


Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 19 Ks-tekniska förvaltningens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


1. Ks-tekniska förvaltningens driftram utökas från 2011 med 1 500 tkr per år avse-
ende barmarksunderhåll för gator och vägar 


2. Ks-tekniska förvaltningens driftram utökas med 13 tkr 2011, minskas med 118 
tkr 2012 samt utökas med 1 240 tkr från och med 2013 avseende planskild kors-
ning. 


Inger Vestman Arvesen (v), Eivy Blomdahl (s) och Catarina Ask (mp) lämnar 
blank reservation. 


Beskrivning av ärendet 


Samtliga nämnder/förvaltningar har haft i uppdrag att till planeringsberedningen 
presentera åtgärder för att finansiera verksamheten inom tilldelad ram. 


Vid beredningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 2011-2013. 
Av presentationen framgår bland annat att: 


– det saknas budget för subventionerade resor från 2011 och att förvaltningen fö-
reslår att dessa upphör från och med 2011 


– det blir ett inkomstbortfall med ca 1 500 tkr per år fram till 2013 på grund av 
minskad avverkning med anledning av O-ringen tävlingarna, vilket även inne-
bär att skötseln av tätortsnära skog inte är finansierad 


– det saknas resurser för barmarksunderhåll av gator och vägar med ca 6 334 tkr 


– förvaltningen föreslår att återvinningsmarknaden permanentas från och med 
2011. 


– lokalbanken är underfinansierad med ca 500 tkr 


– det är svårt att bedöma effekten av den kommande konkurrensutsättningen 


Inga större förslag till åtgärder presenterades. 


I strategisk plan 2010-2012 har ks-tekniska förvaltningen, med anledning av inve-
stering i planskild korsning, en utökning av ramen med 1 568 tkr 2011 samt med 
3 879 tkr från och med 2012. Kostnaden för 2013 var beräknad till 5 319 tkr. I stra-
tegisk plan 2011-2013 föreslås investeringen fördelas annorlunda mellan åren och 
driftkostnaden beräknas därför bli 1 581 tkr 2011, 3 761 tkr 2012 samt 5 119 tkr 
2013.  
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§ 20 Ks-räddnings och beredskapsförvaltningens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


Ingen justering görs av ks-räddnings- och beredkapsförvaltningens driftram. 


Inger Vestman Arvesen (v), Eivy Blomdahl (s) och Catarina Ask (mp) lämnar 
blank reservation. 


Beskrivning av ärendet 


Samtliga nämnder/förvaltningar har haft i uppdrag att till planeringsberedningen 
presentera åtgärder för att finansiera verksamheten inom tilldelad ram. 


Vid beredningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 2011-2013. 
Av presentationen framgår bland annat att det sparkrav som finns kommer att fi-
nansieras dels genom en omorganisation av verksamheten dels genom samverkan 
med andra kommuner. 
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§ 21 Barn- och utbildningsnämndens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


Ingen justering görs av barn- och utbildningsnämndens driftram. 


Inger Vestman Arvesen (v), Eivy Blomdahl (s) och Catarina Ask (mp) lämnar 
blank reservation. 


Beskrivning av ärendet 


Samtliga nämnder/förvaltningar har haft i uppdrag att till planeringsberedningen 
presentera åtgärder för att finansiera verksamheten inom tilldelad ram. 


Vid beredningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 2011-2013. 
Av presentationen framgår bland annat att följande faktorer ställer krav på effekti-
visering av verksamheten: 


– minskade resurser m a a den demografiska modellen, - 26 579 tkr 


– det tillfälliga anslaget för 2010 på 7 500 tkr utgår 


– behov av att återföra 7 100 tkr till verksamheten, kortsiktigt sparkrav 


– tillväst för fristående enheter, 6 315 tkr (2011) 


– nya gymnasiereformen m fl reformer, ekonomisk effekt svårbedömd 


Följande åtgärder är beslutade och beräknas ge ekonomisk effekt:  


– personalavveckling 2011-2012, 21 433 tkr 


– driftkostnader på grund av elevminskning, 2 550 tkr 


– nedläggning av skolenheter (lokaler och lokalvård), 1 930 tkr 


Efter dessa åtgärder återstår 10 344 tkr att finansiera för 2011, 15 999 tkr för 2012 
samt 20 882 tkr från och med 2013. Fortsatta åtgärder för att finansiera verksamhe-
ten är volymanpassning i relation till fortsatt elevminskning, strukturanpassning av 
skollokaler enligt lokalplan samt en översyn av antalet förskoleplatser i kommunen 
som helhet. 
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§ 22 Socialnämndens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


Socialnämndens driftram utökas med 654 tkr per år från och med 2011 med anled-
ning av att bidragen till RIA-Oasen och Kvinnojouren flyttas från Kultur- och fri-
tidsnämnden.  


Inger Vestman Arvesen (v), Eivy Blomdahl (s) och Catarina Ask (mp) lämnar 
blank reservation. 


Beskrivning av ärendet 


Samtliga nämnder/förvaltningar har haft i uppdrag att till planeringsberedningen 
presentera åtgärder för att finansiera verksamheten inom tilldelad ram. 


Vid beredningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 2011-2013. 
Av presentationen framgår bland annat att nämnden har att finansiera följande vo-
lymökningar/ofinansierad verksamhet: 


- ny lagstiftning och nya krav på lokaler inom individ- och familjeomsorgen, 
2 400 tkr per år 


- utökning av gruppbostadsplatser inom LSS, 1 200 tkr per år 


- utökning av stödboendeplatser, 600 tkr per år 


- ny bostad inom socialplykiatrin (samsjuklighet), 2 700 tkr per år 


- dagverksamhet tvätt, 1 000 tkr per år 


- övriga budgetjusteringar, 779 tkr per år 


Förslag till åtgärder för att finansiera dessa förändringar presenterades. Vidare be-
döms tillkommande kostnader för ersättning till andra utförare inom hemtjänst kun-
na finansieras genom omstrukturering av egen verksamhet. 


Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att bidragen till RIA-Oasen och Kvinno-
jouren flyttas tillbaka till Socialnämnden. 
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§ 23 Miljö- och byggnämndens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


Ingen justering görs av miljö- och byggnämndens driftram. 


Inger Vestman Arvesen (v), Eivy Blomdahl (s) och Catarina Ask (mp) lämnar 
blank reservation. 


Beskrivning av ärendet 


Samtliga nämnder/förvaltningar har haft i uppdrag att till planeringsberedningen 
presentera åtgärder för att finansiera verksamheten inom tilldelad ram. 


Nämndens driftbudget utgörs endast av kostnader för den politiska organisationen. 
Den verksamhet som nämnden ansvarar för utförs och finansieras inom ks-
kommunledningsförvaltningens driftram. De förutsättningar som förvaltningen pre-
senterat inför åren 2011-2013 återfinns där.  
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§ 24 Näringslivsstyrelsens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


Ingen justering görs av näringslivsstyrelsens driftram. 


Inger Vestman Arvesen (v), Eivy Blomdahl (s) och Catarina Ask (mp) lämnar 
blank reservation. 


Beskrivning av ärendet 


Samtliga nämnder/förvaltningar har haft i uppdrag att till planeringsberedningen 
presentera åtgärder för att finansiera verksamheten inom tilldelad ram. 


Vid beredningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 2011-2013. 
Av presentationen framgår bland annat att integrationsansvaret övergår från kom-
munerna till staten och Arbetsförmedlingen från december 2010. Det förändrade 
huvudmannaskapet kommer att påverka förutsättningarna och förvaltningen ser be-
hov av en utökad budgetram med 3 200 tkr 2011, 3 600 tkr 2012 samt 4 000 tkr 
från och med 2013. Besked om hur stor ersättning kommunen får erhålls i slutet av 
maj. 
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§ 25 Kultur- och fritidsnämndens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


1. Kultur- och fritidsnämndens driftram utökas med 1 000 tkr per år från och med 
2011. 


2. Ingen nivåjustering görs av bidraget till RIA-Oasen. 


3. Kultur- och fritidsnämndens driftram minskas med 654 tkr per år från och med 
2011 med anledning av att bidragen till RIA-Oasen och Kvinnojouren flyttas till 
Socialnämnden.  


Inger Vestman Arvesen (v), Eivy Blomdahl (s) och Catarina Ask (mp) lämnar 
blank reservation. 


Beskrivning av ärendet 


Samtliga nämnder/förvaltningar har haft i uppdrag att till planeringsberedningen 
presentera åtgärder för att finansiera verksamheten inom tilldelad ram. 


Vid beredningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 2011-2013. 
för att finansiera verksamheten inom tilldelad ram. Av presentationen framgår 
bland annat att nämnden har att finansiera följande volymökningar/ofinansierad 
verksamhet: 


– försvarsmuseum, 885 tkr per år 


– hyra för AirDoomen, 524 tkr per år 


– hyra för Ing3 gymnastikhall, 306 tkr per år 


– hyresbortfall m m för medborgarhuset, 670 tkr per år 


– driftkostnader för ungdomsgård i Sävast, 612 tkr per år 


– övriga justeringar, 133 tkr per år 


Förvaltningen föreslår en försäljning av anläggningar för att finansiera verksamhe-
ten. 


Vidare har kommunstyrelsen 2010-05-10, § 69, beslutat att överlämna RIA-Oasens 
ansökan om en höjning av verksamhetsbidraget med 90 tkr till budgetberedningen.  
Kultur- och fritidsnämnden har aktualiserat frågan om att bidraget till RIA-oasen 
samt till Kvinnojouren flyttas över till Socialnämnden. 
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§ 26 Överförmyndarnämndens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


Överförmyndarens driftram utökas med 183 tkr från och med 2011 avseende ställ-
företrädarnas arvoden. 


Inger Vestman Arvesen (v), Eivy Blomdahl (s) och Catarina Ask (mp) lämnar 
blank reservation. 


Beskrivning av ärendet 


Samtliga nämnder/förvaltningar har haft i uppdrag att till planeringsberedningen 
presentera åtgärder för att finansiera verksamheten inom tilldelad ram. 


Vid beredningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 2011-2013. 
Av presentationen framgår bland annat att de ökade kraven på granskning av års-
räkningar medför behov av 500 tkr för ytterligare en tjänst. Därutöver finns behov 
av en nivåhöjning av arvodena, motsvarande 2 % av prisbasbeloppet, vilket innebär 
en kostnadsökning på 183 tkr per år. 
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§ 27 Skattesats 2011 
  


Budgetberedningens förslag 


Skattesatsen för 2011 blir oförändrad 22,13. 


Inger Vestman Arvesen (v), Eivy Blomdahl (s) och Catarina Ask (mp) lämnar 
blank reservation. 


Beskrivning av ärendet 


Skattesatsen för 2010 är 22,13. 
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§ 28 Ks-finansförvaltningen 
  


Budgetberedningens förslag 


Ks-finansförvaltningens budgeteras enligt nedan: 
2011 2012 2013


Pensioner* 83 783 84 722 88 544
PO-påslag, avtalspensioner -50 358 -51 617 -53 423
Semensterlöneskuld/okomp övertid 5 000 5 000 5 000
Interna räntor -45 000 -45 000 -45 000
Skatter och utjämning -1 419 200 -1 451 030 -1 497 261
Finansiella intäkter -5 930 -4 160 -5 490
Finansiella kostnader 4 062 2 112 2 062
Summa -1 427 643 -1 459 973 -1 505 568


* exkl räntekostnad på 1 552 tkr som ingår i finansiella kostnader.  


Inger Vestman Arvesen (v), Eivy Blomdahl (s) och Catarina Ask (mp) lämnar 
blank reservation. 


Beskrivning av ärendet 


I långtidsplanen 2011-2012 är ks-finansförvaltningen budgeterad enligt nedan: 
2011 2012


Pensioner* 81 456 83 739
PO-påslag, avtalspensioner -53 400 -54 736
Semensterlöneskuld/okomp övertid 5 000 5 000
Interna räntor -41 841 -41 841
Skatter och utjämning -1 396 763 -1 427 577
Finansiella intäkter -7 120 -8 020
Finansiella kostnader 4 999 6 499
Rationaliseringskrav administration -5 000 -5 000
Summa -1 412 669 -1 441 936


* exkl räntekostnad på 1 249 tkr som ingår i finansiella kostnader  


Pensionsförvaltarens prognos från mars 2010 ligger till grund för förslag till pen-
sionskostnaderna i strategiska planen 2011-2013. 


Skatte- och utjämningsintäkterna i strategisk plan 2011-2013 baseras på Sveriges 
kommuner och landstings senaste prognos över skatte- och utjämningsintäkter från 
slutet av april 2010 (cirkulär 2010:24), justerad med kommunens egen befolknings-
prognos. 


Finansiella intäkter och kostnader baseras på föreslagen nivå på långfristig upplå-
ning samt långfristiga fordringar. Räntan utgår från regeringens bedömning i vår-
propositionen. 


Av rationaliseringskravet på 5 000 tkr avseende kommunens administration har i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut 698 tkr omfördelats till berörda nämn-
der/styrelser. Resterande del av sparkravet föreslås utgå. 
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§ 29 Ks-kommunledningsförvaltningens investeringsram 
  


Budgetberedningens förslag 


Ks-kommunledningsförvaltningens investeringsram fastställs till 10 480 tkr per år 
för 2011-2013. 


Torbjörn Lidberg (s), Eivy Blomdahl (s) och Inger Vestman Arvesen (v) lämnar 
blank reservation. 


Beskrivning av ärendet 


Enligt gällande långtidsplan har ks-kommunledningsförvaltningen en investerings-
ram på 7 480 tkr för 2011 och 8 680 tkr för 2012. 


Vid planeringsberedningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 
2011-2013. Av presentationen framgår bland annat att det finns ett årligt invester-
ingsbehov på 6 480 tkr för löpande investeringar. Till detta kommer en beräknad 
kostnad för nya exploateringsområden på ca 9 000 tkr för vardera åren 2011-2012 
samt 5 000 tkr för 2013. Det handlar om Hornsberg, Sävastön, området vid Engel-
brektsgatan samt områden för hästtomter. 


Vidare kommer redovisningen vid försäljning av anläggningstillgångar ändras från 
2010, vilket innebär att inkomster från fastighetsförsäljningar inte längre kommer 
att redovisas via investeringsbudgeten. 
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§ 30 Ks-tekniska förvaltningens investeringsram 
  


Budgetberedningens förslag 


1. Ks-tekniska förvaltningens investeringsram fastställs till 79 300 tkr 2011, 
64 500 tkr 2012 samt till 76 680 tkr 2013. I ramen ingår investeringar i planskild 
korsning med 10 000 tkr 2011 och 15 000 tkr 2012 samt 16 000 tkr 2011 för 
ombyggnad av Centralskolan. 


2. Ks-tekniska förvaltningen får i uppdrag att lämna en fullständig driftkalkyl in-
nehållande effekter för berörda nämnder/styrelser avseende den planerade inve-
steringen i Centralskolan 


Torbjörn Lidberg (s), Eivy Blomdahl (s) och Inger Vestman Arvesen (v) lämnar 
blank reservation. 


Beskrivning av ärendet 


Enligt långtidsplanen har ks-tekniska förvaltningen en investeringsram på 54 000 
tkr för 2011 och 82 650 tkr 2012. Ramen 2011-2012 inkluderar investering i plan-
skild korsning med 15 000 tkr respektive 28 000 tkr.  


Vid planeringsberedningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 
2011-2013 och där pekat på följande investeringsbehov: 


2011 2012 2013
Allmänna investeringar 47 100 48 700 52 080


varav planskild korsning 10 000 15 000
varav omb av Centralskolan 16 000
varav omb kök Björknäsgymnasiet 11 000 9 000
varav Sundsbron 14 000


Ombyggnad gator och VA-ledningar 9 100 10 000 10 000
Beläggningar 6 000 6 400 6 700
Trafiksäkerhetsåtgärder 4 600 1 900 4 400
Bilar och maskiner 2 000 1 500 1 500


68 800 68 500 74 680


Affärsdrivande verksamhet 10 500 7 000 11 000
Summa 79 300 75 500 85 680  
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§ 31 Ks-räddnings- och beredskapsförvaltningens investerings-
ram 


  


Budgetberedningens förslag 


Ks-räddnings- och beredskapsförvaltningens investeringsram fastställs till 1 000 tkr 
2011, 3 000 tkr 2012 samt till 500 tkr år 2013. 


Torbjörn Lidberg (s), Eivy Blomdahl (s) och Inger Vestman Arvesen (v) lämnar 
blank reservation. 


Beskrivning av ärendet 


Enligt långtidsplanen har ks-räddnings- och beredskapsförvaltningen en invester-
ingsram på 1 200 tkr per år 2011-2012. 


Vid planeringsberedningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 
2011-2013 och där pekat på ett behov av en investeringsram på 1 800 tkr per år. 
Enligt investeringsplanen planeras investeringar för 1 000 tkr 2011, 3 000 tkr 2012, 
500 tkr 2013 och 5 500 tkr 2014-2015. 
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§ 32 Barn- och utbildningsnämndens investeringsram 
  


Budgetberedningens förslag 


1. Barn- och utbildningsnämndens investeringsram fastställs till 6 000 tkr per år  
2011-2013.  


2. Beslut om finansiering av framtida skolstruktur behandlas i samband med redo-
visningen av lämnat utredningsuppdrag. 


Torbjörn Lidberg (s), Eivy Blomdahl (s) och Inger Vestman Arvesen (v) lämnar 
blank reservation. 


Beskrivning av ärendet 


Enligt långtidsplanen har barn- och utbildningsnämnden en investeringsram på 
6 000 tkr per år för 2011-2012. 


Vid planeringsberedningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 
2011-2013 och har då pekat på ett oförändrat investeringsbehov.  


Vid avrapporteringen av uppdraget om lokalbehovet föreslås en ombyggnad av 
Korpenskolan till en F-9 skola samt en ombyggnad av Gärdesskolan till en försko-
la. Barn- och utbildningsnämnden begär en utökad investeringsram på totalt 50 000 
tkr (20 000 tkr för 2011, 15 000 tkr för 2012 samt 15 000 tkr för 2013). Ombygg-
naden av Korpenskolan innebär en kostnadsökning för lokaler, lokalvård och skol-
skjutsar med ca 1 300 tkr medan ombyggnaden av Gärdesskolan innebär en kost-
nadsbesparing med motsvarande belopp. 


 
 







Budgetberedningen Protokoll 


 


 
 


Sammanträdesdatum 
2010-05-31 


Sid 


27 (31) 


 


Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 33 Socialnämndens investeringsram 
  


Budgetberedningens förslag 


Socialnämndens investeringsram för fastställs till 1 500 tkr per år 2011-2013. 


Torbjörn Lidberg (s), Eivy Blomdahl (s) och Inger Vestman Arvesen (v) lämnar 
blank reservation. 


Beskrivning av ärendet 


Enligt långtidsplanen 2011-2012 har socialnämnden en investeringsram på 1 500 
tkr per år.  


Vid planeringsberedningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 
2011-2013 och där pekat på att investeringsbehovet omfattar anpassningar och un-
derhåll av lokaler samt utbytesinvesteringar i form av larm vid äldreboenden samt 
system för så kallade trygghetslarm som nyttjas i ordinärt boende. 
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§ 34 Kultur- och fritidsnämndens investeringsram 
  


Budgetberedningens förslag 


Kultur- och fritidsnämndens investeringsram fastställs till 3 500 tkr 2012 samt till 
2 000 tkr för 2013.   


Torbjörn Lidberg (s), Eivy Blomdahl (s) och Inger Vestman Arvesen (v) lämnar 
blank reservation. 


Beskrivning av ärendet 


Enligt långtidsplanen 2011-2012 har kultur- och fritidsnämnden en investeringsram 
på 2 000 tkr per år.  


Vid planeringsberedningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 
2011-2013 och där pekat på behov av att införskaffa en ny bokbuss under 2011-
2012 samt genomföra en upprustning av Björknäsvallen under 2013.  
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§ 35 Upplåning och långfristiga fordringar 
  


Budgetberedningens förslag 


1.  De långfristiga fordringarna minskar år 2010 med 31 000 tkr, år 2011 med 
35 000 tkr och år 2012 med 28 500 tkr genom amortering från Bodens Energi 
AB. 


2. Borgensåtagandet till Bodens Energi AB ökar med motsvarande belopp. 


3. Den planerade amorteringen med 30 000 tkr från Bodens Kommunföretag AB 
år 2010 genomförs ej. 


4. De långfristiga skulderna amorteras år 2010 med 31 000 tkr, år 2011 med 
35 000 tkr och år 2012 med 20 000 tkr. 


Torbjörn Lidberg (s), Eivy Blomdahl (s) och Inger Vestman Arvesen (v) lämnar 
blank reservation. 


Beskrivning av ärendet 


Kommunen har en långfristig fordran på Bodens Energi AB med 94 500 tkr. Bola-
gen betalar en ränta motsvarande genomsnittlig statslåneränta med en marginal på 
+2 %. Bodens Energi AB har föreslagit att få betala av sin skuld till kommunen. 
Bolaget föreslås få amortera skulden under 2010-2012. De likvida medlen föreslås 
användas till amortering på kommunens långfristiga låneskuld, vilken då helt kom-
mer att betalas av.  


Den planerade amorteringen med 30 000 tkr från Bodens Kommunföretag AB före-
slås därför inte genomföras. 


Ingen nyupplåning görs under planperioden.
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§ 36 Avsättning i kapitalförvaltning 
  


Budgetberedningens förslag 


Under 2011-2013 planeras ingen avsättning i kapitalförvaltning. 


Torbjörn Lidberg (s), Eivy Blomdahl (s) och Inger Vestman Arvesen (v) lämnar 
blank reservation. 


Beskrivning av ärendet 


Kommunen har som mål att sätta av minst 10 000 tkr per år i kapitalförvaltning. 
Under förutsättning att god betalningsberedskap kan upprätthållas ska i första hand 
amortering ske på de långfristiga skulderna och därefter avsättning i kapitalförvalt-
ning. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 68 Strategisk plan och budget, forts 

 KS 2010/343, Bb §§ 10-36, Ks § 88 

Uppföljning av den strategiska planen och verksamhetsplanerna kommer att ske i 
delårsrapport efter juni månad samt vid årets slut i årsredovisningen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer budgetberedningens 
förslag till strategisk plan 2011-2013 enligt §§ 10 – 36. 

Yrkanden 

Olle Lindström (M) föreslår, med instämmande av Rigmor Åström (M), Göran 
Ahlman (M), Anders Pettersson (KD) och Kenneth Backgård (NS), att kommun-
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, med tillägget att kultur- och 
fritidsnämnden får följande inriktning. Tillsammans med Ungdomsrådet och övriga 
berörda nämnder aktivt arbeta för att Boden utses till Årets ungdomskommun. 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår, med instämmande av Anna-Karin Nylund (S), att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, med följande 
tillägg.  

1. Att i utredningen avseende en om- och tillbyggnad av Korpenskolan tillfogas ett 
uppdrag att studera effekterna av att återföra år 6 till F-5- skolenheterna, så att 
dessa i fortsättningen blir F-6. Vidare tillfogas ett uppdrag att undersöka möj-
ligheten att etablera Hedenskolan som en småskalig F-9-enhet samt att utreda 
möjligheten till och effekten av att samla alla 7-9-elever i centrala Boden till en 
skolenhet. 

2. Att BUF erhåller i uppdrag att utreda möjligheten att gå över till 16-
barnsavdelningar inombarnomsorgen, i stället för nuvarande 16-platsers. I syfte 
att skapa en lugnare matmiljö vill vi utreda möjligheten att erbjuda all personal 
möjligheten att kostnadsfritt eller till väsentligt reducerad kostnad äta tillsam-
mans med eleverna. 

3. Att elprogrammet behålls vid Björknäsgymnasiet, men är beredda att acceptera 
en mindre minskning av elevintaget. 

4. Att förvaltningen erhåller i uppdrag att se över den administrativa organisatio-
nen inom BUF med målsättning att spara minst 2.0 miljoner kr. 

5. Att det uppdras till BUF att planera för att åter öppna Parkskolan. 

6. Att det uppdras till BodenBo att projektera för ett seniorboende i centrum. 

7. Att Centralskolan görs till ett föreningarnas hus för både pensionärer och ung-
domar. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 68 Strategisk plan och budget, forts 

 KS 2010/343, Bb §§ 10-36, Ks § 88 

8. Att ett aktivt drogförebyggande arbete, särskilt riktat mot barn och ungdomar, 
prioriteras. Detta innebär en målsättning att på sikt återinrätta och utveckla 
Team 49. 

9. Att kommunen håller en generös linje i frågor om rehabilitering och omplacer-
ing av långtidssjukskrivna. 

10. Att en sammanhållen utvecklings- och underhållsplan för NordPoolen presente-
ras, med badhuset i bibehållen kommunal regi. 

11. Att näringslivsarbetet reformeras i syfte att få fler arbetstillfällen till Boden.  
Näringslivsförvaltningen får inriktningen etableringskontor.  

12. Att kommunen verkar för etablering av nationella högskoleutbildningar till Lär-
centrum. 

13. Att kommunen tar fram en handlingsplan för socialt företagande. 

14. Att kommunen tar fram ett riktat program för utveckling av centrum tillsam-
mans med  fastighetsägare, handlare och företag inom besöksnäringen. 

15. Att samverkansavtalet FAS-OS införs i samråd med personalorganisationer. 

16. Att kommunen utformar en ny tillgänglighetsplan. 

17. Att möjligheten att etablera pendeltåg mellan Boden-Luleå utreds. 

18. Att friskvårdspeng och friskvårdstimme erbjuds all personal. 

19. Att ett årligt återkommande trygghetsseminarium genomförs. 

20. Att det uppdras till kultur- och fritidsförvaltningen att utarbeta ett utvecklings-
program för Pagla resp Gruvberget.  

21. Att det uppdras till kultur- och fritidsförvaltningen att ta fram ett förslag till 
komplettering av skyttecentrum med digitala banor för jakt- och skytteprov. 

22. Att hemtjänsten utvecklas i egen regi. 

23. Att det uppdras till samtliga förvaltningar att se över möjligheterna till lokal 
upphandling och alternativa driftformer på landsbygden, i syfte att bibehålla 
och utveckla verksamhet utanför centralorten. 
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§ 68 Strategisk plan och budget, forts 

 KS 2010/343, Bb §§ 10-36, Ks § 88 

Bosse Strömbäck (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag, med följande tillägg.  

1. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden får anstånd med 
att genomföra demografibeslutet så när som på den del som direkt tillfaller so-
cialnämnden. Detta beslut avser budgetåret 2011.  

Bosse Strömbäck (V) föreslår därutöver att kommunfullmäktige bifaller punkterna 
2, 4, 9, 17, 18 och 22 i det yrkande som lämnats av Torbjörn Lidberg (S).  

Catarina Ask (MP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrel-
sens förslag, med följande tillägg.  

1. Att det förebyggande arbetet i Bodens kommun ska vara ett prioriterat område. 
Nedrustningen ska upphöra. 

2. Att kommunen aktivt ska påverka Trafikverket att bygga dubbelspår mellan 
Boden - Luleå. På samma sätt som kommunen aktivt ska påverka Trafikverket 
angående det finmaskiga nätverket i kommunen. 

3. Att utredningen om kommunalt vårdnadsbidrag för barn upp till tre år ska stry-
kas. 

4. Att socialnämndens införande av loven i hemtjänsten ska ske på lika villkor för 
den kommunala hemtjänsten som de privata utförarna. I dag är det inte så. 
Kommunen får inte erbjuda tilläggstjänster som de privata utförarna får göra. 

5. Att kommunen aktivt arbetar med att få ner arbetslösheten och särskilt ung-
domsarbetslösheten. 

6. Att integrationen av nyanlända som kommer till Boden ska fortsätta att utveck-
las. 

7. Att kommunens inköp av ekologiska livsmedel ökar från 4%. 

8. Att gymnasiet främjar en föräldrakontakt fast barnet fyllt 18 år, inte gömma sig 
bakom sekretess. 

9. Att alkohol- och drogsamordnartjänsten återinrättas. 

10. Att kommunen behåller en god service nivå på landsbygden för att motverka ut-
flyttning. 

11. Att den tekniska verksamheten fastighetsdrift och övrig egenregiverksamhet ska 
få vara med och räkna på upphandlingar, likväl som de privata aktörerna. 
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12. Att kommunala förskolor/skolor ska utvecklas och satsas på för att bibehålla en 
bra utbildning med hög kvalité. 

13. Att kommunen gör en miljörevision på nämnder och styrelser för att se om de 
har nått uppsatta mål. 

Catarina Ask (MP) föreslår därutöver att kommunfullmäktige bifaller punkterna 2, 
4, 8, 9, 17, 18 och 22 i det yrkande som lämnats av Torbjörn Lidberg (S).  

Mötet ajourneras för fikarast mellan klockan 17.05 och 17.30. Mötet ajourneras 
även mellan klockan 17.50 och 17.55 för att presidiet ska överlägga om ett förslag 
till propositionsordning. 

Ordföranden frågar om förslagen från Olle Lindström (M) med flera, Torbjörn Lid-
berg (S) med flera, Bosse Strömbäck (V) samt Catarina Ask (MP) kan ställas mot 
varandra. Ordföranden finner att fullmäktige godkänner propositionsordningen. 

Förslagen ställs mot varandra och ordföranden finner att kommunfullmäktige beslu-
tar enligt Olle Lindström (M) med fleras förslag. 

Åke Eltoft (M) föreslår att kommunfullmäktige fastställer budgeten för kommunre-
visionen för 2011 till 1 559,8 tkr. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Åke Eltofts (M) förslag 
om kommunrevisionens budget. 

 

För genomförande / kännedom 
Samtliga nämnder  
Samtliga kommunala bolag 
Stiftelsen BodenBo 
Ria-Oasen 
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§ 69 Revidering av riktlinjer och avgifter för förskoleverksamhet 

och skolbarnomsorg 
 KS 2010/345, Ks § 89 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige antar barn- och utbildningsnämndens förslag till revide-
ring av riktlinjer och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 

2. De reviderade riktlinjerna gäller from 2010-07-01. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar 2010-05-27, § 41, ett förslag till en revide-
ring av riktlinjer och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 

Kommunernas skyldighet att anordna allmän förskola kommer att utökas och gälla 
alla barn från tre års ålder. Därmed får fler barn tillgång till en avgiftsfri förskola. 
Den ska organiseras på samma sätt som allmän förskola för fyra- och femåringar 
som infördes 2003.  

Lagändringen gällande allmän förskola för treåringar träder i kraft 2010-07-01. 
Med anledning av detta revideras Riktlinjer och avgifter för förskoleverksamhet 
och skolbarnomsorg.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För genomförande 
Barn- och utbildningsnämnden 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2010-06-21 

Sid 

14 (19) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 70 Detaljplan Boden 1:156, del av, Kårbacken, Ing 3:s f.d. 

Kanslihus med kaserner 
 KS 2010/146, Ks § 90 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen och upphäver strandskyddet inom berörd 
kvartersmark. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Ing 3:s före 
detta kanslihus med kaserner. 

Detaljplanen har upprättats för att möjliggöra en civil användning av området. I den 
gällande detaljplanen är markanvändningen ”militärt ändamål”. Området är ett ned-
lagt regementsområde (Ing 3). Området ingår i riksintresset för kulturmiljö BD 74.  

Markanvändningen inom detaljplaneområdet är bostäder, kontor, skola och elevbo-
städer. I detaljplanen har skyddsföreskrifter föreslagits för byggnader inom planom-
rådet. Planförslaget medger ingen ytterligare byggrätt. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf - samhällsbyggnadskontoret) 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2010-06-21 

Sid 

15 (19) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 71 Detaljplan Boden 57:36, del av, f.d. A8 Kanslihusvägen 

 KS 2010/147, Ks § 91 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan del av före detta 
A8, Kanslihusvägen. Detaljplanen har upprättats för att möjliggöra en civil använd-
ning av området. I den gällande detaljplanen är markanvändningen ”militärt ända-
mål”. 

Området är ett nedlagt regementsområde (A8). Efter nedläggningen beslutades att 
byggnader och områden skulle byggnadsminnesförklaras. byggnadsminnesförklar-
ingen skedde med ett regeringsbeslut 2001-06-20 i samband med detta beslutades 
även om skyddsföreskrifter för området.  

Detaljplanen har upprättats med skyddsföreskrifterna som underlag för planeringen.  

Markanvändningen inom detaljplaneområdet är kontor och industri. I detaljplanen 
har skyddsföreskrifter föreslagits för de byggnader som är byggnadsminnesmärkta. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf - samhällsbyggnadskontoret) 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2010-06-21 

Sid 

16 (19) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 72 Godkännande att Stiftelsen BodenBo förvärvar aktier i Bo-

dens Kommunikationsoperatör (BKO) 
 KS 2010/257, Ks § 92 

Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att invänta att den pågående IT-
utredning som utförs av kommunchefen och IT-chefen är klar. 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen i Stiftelsen Bodenbo begär att kommunfullmäktige yttrar sig över beslutet 
i Bodenbos styrelse, att förvärva 40 % av aktierna i ett gemensamt ägt utvecklings-
bolag (BKO). Övriga delägare är de privata fastighetsägarna samt Peters elektronik. 
Bodenbo föreslår fullmäktige att godkänna förvärvet. 

Kommunledningsförvaltningen skriver i ett yttrande att kommunens verksamhet 
och intresse ska utgå ifrån medborgarna. Det ska finnas ett allmänintresse i det som 
görs. Ur ett kommunalt perspektiv är det av stor betydelse att BKO verkar på bred 
front. BKO bör kunna spela en viktig roll, i samverkan andra aktörer, för att bidra 
till bredbandsutveckling i hela Bodens kommun. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att Stiftelsen Boden-
Bo förvärvar 40 % av aktierna i ett gemensamt ägt utvecklingsbolag 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår, med instämmande av Bosse Strömbäck (V) och Ca-
tarina Ask (MP), att ärendet återremitteras för att invänta att den pågående IT-
utredning som utförs av kommunchefen och IT-chefen är klar. 

Egon Palo (M), Lars-Gunnar Holmqvist (M) och Olle Lindström (M) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs och ska genomföras. Den som röstar på ärendet ska avgöras 
idag röstar Ja. Den som röstar på att ärendet ska avgöras senare röstar Nej. Av 49 
avgivna röster har 25 röstat Ja och 24 röstat Nej. Hur var och en röstat framgår av 
bifogad närvaro- och omröstningslista.  

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras senare (minoritetsåterremiss). 

För genomförande Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) 
För kännedom Stiftelsen BodenBo 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2010-06-21 

Sid 

17 (19) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 73 Ansvarsfrihet överförmyndarnämnden 2009 

 KS 2010/201, Ks § 93 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar överförmyndarnämnden ansvarsfrihet för år 2009. 

2. Kommunfullmäktige riktar anmärkning mot överförmyndarnämnden för 2009. 
Anmärkningen grundar sig på att det framkommit brister i flera enskilda ären-
den, samt att länsstyrelsen riktat kritik mot nämnden i sin tillsynsrapport, vilket 
sammantaget visar att nämnden till en del har brustit i sin styrning, ledning, 
uppföljning och kontroll.  

Anders Sundström (NS) och Christer Carlsson (S) deltar inte i handläggningen av 
ärendet på grund av jäv. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige behandlade 2010-04-12, § 35, revisionsberättelsen för år 
2009. Fullmäktige beslutade att återremittera frågan om ansvarsfrihet för överför-
myndarnämnden till kommunstyrelsen för ytterligare oberoende utredning enligt 
vad som anförts tidigare. Frågan ska återredovisas till kommunfullmäktige så beslut 
om ansvarsfrihet kan fattas i enlighet med kommunallagens krav, senast den 30 juni 
2010. 

Kommunledningsförvaltningen har lämnat ett underlag till kommunstyrelsen. Un-
derlaget innehåller en oberoende tillsynsrapport från överförmyndarnämndens till-
synsmyndighet länsstyrelsen. 

Av underlaget framgår att överförmyndarnämndens verksamhet granskas utifrån 
olika aspekter av två oberoende myndigheter, nämligen länsstyrelsen och kommu-
nens revisorer.  

Länsstyrelsen granskar hur nämnden sköter sin myndighetsutövning. Länsstyrelsen 
har efter att fullmäktige återremitterade frågan om ansvarsfrihet den 26 maj 2010 
lämnat en tillsynsrapport. Tillsynen grundar sig på ett tillsynsbesök den 10 mars 
2010, där länsstyrelsen granskat handläggning som överförmyndarnämnden har 
gjort under 2009.  

Revisorerna granskar överförmyndarnämndens verksamhet årligen i den omfattning 
som följer av god revisionssed. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenska-
perna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är 
tillräcklig. Revisorerna granskar dock inte överförmyndarnämndens ärenden om 
myndighetsutövning, annat än är när handläggningen har vållat kommunen eller 
landstinget ekonomisk förlust, och när granskningen sker från allmänna synpunkter.  



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2010-06-21 

Sid 

18 (19) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 73 Ansvarsfrihet överförmyndarnämnden 2009, forts 

 KS 2010/201, Ks § 93 

Revisorerna föreslog i revisionsberättelsen för år 2009 att överförmyndarnämnden 
skulle beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna har tillfrågats av kommunledningen om 
de har möjlighet att göra en särskild oberoende granskning av överförmyndarnämn-
den till följd av fullmäktiges beslut om återremiss. Revisorerna hänvisar till den 
granskning som är gjord och att en fördjupande granskning ska bli aktuell för 2010. 

Yrkanden 

Kenneth Backgård (NS) föreslår, med instämmande av Egon Palo (M), att kom-
munfullmäktige fattar följande beslut. 1. Kommunfullmäktige beviljar överförmyn-
darnämnden ansvarsfrihet för år 2009. 2. Kommunfullmäktige riktar anmärkning 
mot överförmyndarnämnden för 2009. Anmärkningen grundar sig på att det fram-
kommit brister i flera enskilda ärenden, samt att länsstyrelsen riktat kritik mot 
nämnden i sin tillsynsrapport, vilket sammantaget visar att nämnden till en del har 
brustit i sin styrning, ledning, uppföljning och kontroll. 

Bosse Strömbäck (V) föreslår, med instämmande av Torbjörn Lidberg (S) och Ca-
tarina Ask (MP), att kommunfullmäktige vägrar överförmyndarnämnden ansvars-
frihet för 2009.  

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige be-
slutar enligt Kenneth Backgård (NS) med fleras förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras.  

Den som röstar på Kenneth Backgård (NS) med fleras förslag röstar Ja. Den som 
röstar på Bosse Strömbäck (V) med fleras senare röstar Nej.  

Av 48 avgivna röster har 25 röstat Ja och 23 röstat Nej. Hur var och en röstat fram-
går av bifogad närvaro- och omröstningslista.  

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Kenneth Backgård (NS) 
med fleras förslag. 

 

För kännedom  
Överförmyndarnämnden 
Samtliga ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden under 2009 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2010-06-21 

Sid 

19 (19) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 74 Medborgarförslag  

  

a) Inför ett musikpris (2010/290) 

Förslag: Bodens kommun bör införa ett musikpris. Kulturstipendiet som årligen de-
las ut känns ibland otillräckligt. Det finns så många talanger och begåvningar i 
kommunen. Senast fanns inte mindre än 22 kandidater att välja mellan. 
Inlämnat av: Hendrik Andersson. 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kultur- och fritidsnämnden att besluta i ärendet.  

b) Behåll bussarnas vintertrafik tills sommarlovet börjar (2010/362) 

Förslag: Kommunen ska inte ändra på lokalbussarna innan vårterminen är slut, för 
det finns dem som åker buss fortfarande. Det är fel att ändra bussvägen så att alla 
inte kan åka bus. Det påverkar många som ska åka till sina träningar. 
Inlämnat av: Anna Skär med flera elever i år 6 på Fria Emilia. 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

c) Bygg en aktivitetspark med redskap för vuxna (2010/369) 

Förslag: Kommunen bör uppföra en aktivitetspark med olika redskap anpassade för 
den vuxna människan. Parken ger träning både för kropp och knopp och kan bli en 
trivsam träffpunkt för alla generationer och kulturer. Centrumparken eller KVarn-
ängen kan vara lämpliga platser.  
Inlämnat av: Birgitta Axelsson. 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

d) Ta bort trappan och konstverket i Björknäsgymnasiets matsal 
(2010/370) 

Förslag: Trappan och konstverket i Björknäsgymnasiets matsal bör tas bort, på 
grund av att den tar upp en stor yta. Plexiglas bör monteras på Café Hyllan. Om 
trappan och konstverket avyttras kan restaurangen få en mer gästvänlig utformning 
och en ljusare omgivning.  
Inlämnat av: Gun-Marie Bergdahl med flera. 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 

För kännedom  
Kultur- och fritidsnämnden (punkt a) 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) (punkterna b, c och d) 
Respektive förslagsställare 
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