
Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-05-06 

Sid 

1 (21) 

 
 

Plats och tid  Fullmäktigesalen 14.00 – 17.50 
  
Beslutande Enligt bilagd närvarolista 

Ersättare Enligt bilagd närvarolista 

Övriga Jurist Daniel Bergh och kommunsekreterare Carola Fridh 

Utses att justera Inger Billenman och Bo Lindström  
 
Justeringens plats och tid Kansli och informationskontoret 2013-05-15 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Carola Fridh

§§ 47 - 61 

     
   Ordförande 
Eivy Blomdahl 

 

     
  Justerare 
 Inger Billenman 

  
Bo Lindström   

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

  
Organ Kommunfullmäktige  
  
Sammanträdesdatum 2013-05-06   
    
Anslagsdatum 2013-05-15 Anslaget tas ned 2013-06-07 
    
Förvaringsplats för  
protokollet 

Kansli och informationskontoret  

    
 Underskrift 
Carola Fridh

 



NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2013-05-06 
Tid 14.00 – 17.50 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

LEDAMÖTER R=röstber 
E=ersättare Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

S Torbjörn Lidberg R  t.o.m § 58    

M Olle Lindström R     

S Eivy Blomdahl R       

M Johan Johansson  R     

S Christer Carlsson R       

V Bosse Strömbäck R  t.o.m § 58    

M Rigmor Åström R     

S Britt-Marie Loggert Andrén R       

S Lars Nilsson R       

M Göran Ahlman R      

S Anna-Karin Nylund R      

V Inger Vestman Arvesen R       

M Åke Eltoft  R      

S Jan-Olov Bäcklund R       

M Bo Hultin R      

S Ann-Christin Pretty R  t.o.m § 54    

NS Kenneth Backgård -       

S Leif Pettersson -       

M Daniel Rönnbäck R      

S Lena Nilsson R      

V Rasmus Joneland R      

MP Catarina Ask R      

M Eva Smedetun -      

S Tomas Lund R       

M Hans Holmqvist -       

S Lennart Synnergren R       

KD Anders Pettersson R      

FP Hendrik Andersson   R      

C Roger Bohman R       

S Birgitta Rensfeldt R       

M Helena Nordvall R      
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LEDAMÖTER R=röstber 
E=ersättare Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

S Inger Billenman  R       

V Gunnel Notelid R       

M Göran Höglund R      

 Lars Röjne R t.o.m § 49    

S Glenn Blom R      

M Bo Lindström R       

S Inger Mattsson R       

NS Anders Sundström R       

M Egon Palo R      

S Urban Sundbom R       

S Britt-Inger Hedström -       

V Inga-Lill Engström Öhman R      

M Hans Nilsson -      

S Ingemar Karlsson -       

M Johan Sellin R       

S Anna Ek  R       

M Peter Berkfors -       

S Inge Andersson R  t.o.m § 56    
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ERSÄTTARE R=röstber 
E=ersättare Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

S Béatrice Öman R       

S Kent Nyberg -       

S Per Vestin -       

S Christina Vesterlund R       

S Harry Hannu -       

S Åsa Lindström R       

S Andreas Nicolaou -       

S Arne Pettersson E  R fr.o.m § 55    

S Elena Olovsson -     

S Kurt Pettersson -       

S Berith Ekervén -       

M Bo Elmgren -     

M Lars-Gunnar Holmqvist R       

M Lennart Carlsson R     

M Lars Lundström -       

M Knut Larsson R      

M Åke Carlsson R      

M Vivian Boström -      

M Eberth Gustafson E      

V Bo Englund E R fr.o.m § 59    

V Bo Engström  E       

V Britt-Inger Aspemalm Olsson -       

NS Göran Hedberg R      

NS Erika Sjöö E      

MP Mats Nordström E       

MP Agneta Granström -     

KD Maria Selin Fjellström  -     

KD Gunnar Halin -     

FP Jan Larsson  -       

FP Åsa Lundgren -       

C Eva-Britt Larsson E      

C Lili-Marie Lundström E       
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 47 Revisorerna informerar 

  

Stellan Lundberg (M), ordförande i kommunrevisionen informerade om den 
granskning de gjort om intern kontroll entreprenadtjänster inom tekniska utskottets 
verksamheter fastighetsavdelning, gatuavdelning och parkavdelning. 

Resultatet av förstudien ger en bild av att förutsättningar överlag tycks finnas för en 
tillräcklig intern kontroll. Vad gäller tekniska utskottets uppföljning och kontroll 
visar förstudien att den i huvudsak fokuserar på ekonomi. Revisorerna kan inte se 
någon tydlig styrning av vilken återrapportering utskottet vill ha avseende verk-
samhets-/kvalitetsaspekter på entreprenadtjänster. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 48 Delgivningar 

  
1. Socialnämnden; Uppföljning - ID-handlingar inom hemtjänsten (2011/673). 

2. Utbildningsnämnden; Återtagande av ärende om budget för Rhizom AB fristå-
ende dygnet runt förskola (2013/9). 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 49 Revisionsberättelse 2012 

 KS 2013/41 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunens styrelser och nämnder, 
förutom socialnämnden, ansvarsfrihet för år 2012. 

2. Frågan om ansvarsfrihet för socialnämnden framflyttas för att invänta nämn-
dens yttrande. Yttrandet ska redovisas till kommunfullmäktige så beslut om an-
svarsfrihet kan fattas i enlighet med kommunallagens krav senast den 30 juni 
2013. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämn-
der och i kommunens företag. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, 
kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 
att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.  

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen och nämnderna i huvudsak har be-
drivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen och nämnderna, undanta-
get socialnämnden och i viss mån också utbildningsnämnden, har i huvudsak bedri-
vit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Social-
nämnden och utbildningsnämndens ekonomiska styrning och kontroll måste för-
bättras till kommande år för att skapa förutsättningar för att löpande styra ekonomin 
mot den av fullmäktige fastlagda planen. 

Revisorerna bedömer också att kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll 
generellt är tillräcklig, men har behov av att utvecklas inom vissa delar, att räken-
skaperna i allt väsentligt är rättvisande, att årsredovisningens resultat är förenligt 
med de finansiella mål fullmäktige beslutat om avseende god ekonomisk hushåll-
ning. 

Revisorerna kan inte bedöma om kommunen når god ekonomisk hushållning i det 
verksamhetsmässiga perspektivet eftersom det saknas redovisade nyckeltal för 
2012.  

Bakgrunden till revisorernas bedömning rörande socialnämnden och utbildnings-
nämnden är att socialnämndens ekonomiska styrning avseende besparingsarbetet 
inte har bedömts vara tillräcklig medan utbildningsnämndens bedömts vara delvis 
tillräcklig. Detta bland annat utifrån att underskott varit kända tidigt under året men 
att beslut om åtgärder vidtagits först under slutet av 2012. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 49 Revisionsberättelse 2012, forts 

 KS 2013/41 

Revisionen riktar anmärkning mot socialnämnden. Nämnden har brustit i sin styr-
ning, ledning, uppföljning och kontroll genom att inte i tid vidtagit tillräckliga åt-
gärder för att komma till rätta med det ekonomiska underskottet. Detta trots att un-
derskottet varit känt redan innan revisionsåret 2012 samt vilka verksamheter som 
underskottet varit hänförbart till, och trots att både kommunfullmäktige samt kom-
munstyrelsen uppmanat till budgetföljsamhet. 

Revisionen föreslår att fullmäktige beviljar styrelse och nämnder samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för år 2012 samt att kommunfullmäkti-
ge godkänner årsredovisningen för 2012.  

Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-08, § 34, att ärendet skulle utgå för att in-
vänta yttrande från socialnämnden.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta om ansvarsfrihet utan att social-
nämnden hunnit lämna in sitt yttrande till dagens sammanträde. Oföranden finner 
att fullmäktige beslutar så. 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunens 
styrelser och nämnder, förutom socialnämnden, ansvarsfrihet för år 2012 samt att 
frågan om ansvarsfrihet för socialnämnden återupptas när nämnden lämnat in sitt 
yttrande. 

 

För genomförande  
Socialnämnden (punkt 2) 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
Kommunrevisorerna 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 50 Årsredovisning 2012 

 KS 2013/41, Ks § 30 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen för 2012.  

Reservationer från Olle Lindström (M), Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), 
Göran Ahlman (M), Åke Eltoft (M), Bo Hultin (M), Daniel Rönnbäck (M), Lars-
Gunnar Holmqvist (M), Lennart Carlsson (M), Helena Nordvall (M), Göran Hög-
lund (M), Bo Lindström (M), Egon Palo (M), Åke Carlsson (M), Johan Sellin (M), 
Knut Larsson (M), Göran Hedberg (NS), Anders Sundström (NS), Anders Petters-
son (KD), Hendrik Andersson (FP), Roger Bohman (C) och Catarina Ask (MP). 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2012. Kon-
cernens resultat för 2012 uppgick till 105 553 tkr och kommunens resultat till  
42 002 tkr. Kommunens resultat enligt balanskrav, det vill säga efter justering av 
vinster vid avyttring av tillgångar, uppgår till 39 234 tkr. Ingen avsättning till stabi-
liseringsfond föreslås med anledning av de nya bestämmelserna om resultatutjäm-
ningsreserver som trätt i kraft från 2013. 

Samtliga nämnder/styrelser har lämnat verksamhetsberättelser. Kommunlednings-
förvaltningen har på uppdrag av budgetberedningen sammanfattat dessa till årsre-
dovisningen. 

Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Detta bör inte ske innan fullmäk-
tige beslutat om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras.  

Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-08, § 35 att ärendet skulle utgå på grund av 
att revisionsberättelsen 2012 och frågan om ansvarsfrihet inte behandlats. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) och Bosse Strömbäck (V) föreslår att kommunstyrelsens för-
slag bifalls, det vill säga att kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen 2012. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 50 Årsredovisning 2012, forts 

 KS 2013/41, Ks § 30 

Olle Lindström (M), Catarina Ask (MP), Anders Pettersson (KD), Hendrik Anders-
son (FP), Roger Bohman (C), Daniel Rönnbäck (M) och Egon Palo (M) föreslår att 
av 2012 års positiva resultat ska 1000 tkr gå till återinförandet av ungdomskortet på 
kollektivtrafiken i Bodens kommun samt subventionerande busskort till LTU för 
studenter bosatta i Boden. Av 2012 års positiva resultat ska 2200 tkr gå till riktade 
insatser för att minska ungdomsarbetslösheten i Bodens kommun. Kommunchefen 
ges i uppdrag att skyndsamt utreda vilka åtgärder som bör genomföras för att nå 
bästa effekt. Vidare föreslås att av 2012 års positiva resultat ska 1440 tkr gå till 
Tillväxtnämnden för att täcka kostnader för Futureco (1000 tkr) samt ökade hyres-
kostnader för Centralskolan (440 tkr). 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att Olle Lindströms (M) med fleras tilläggsyrkanden 
avslås. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag att fastställa årsredovisningen för 2012 och finner att kommunfullmäktige be-
slutar så. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige tillstyrker Olle Lindströms (M) med 
fleras tilläggsyrkanden och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandena. 

 
 

För kännedom  
Samtliga styrelser och nämnder  
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§ 51 Tekniska förvaltningen med begäran om pengar till skogs-

bruksplan, etapp 2 
 KS 2012/272, Ks § 47 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar tekniska förvaltningen 300 000 kr ur kommunfull-
mäktiges konto för oförutsedda utgifter till skogsbruksplanen etapp 2. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-18, § 76, att tillskjuta 300 000 kr för att ta 
fram en ny skogsbruksplan som ersätter den tio år gamla planen. Den totala kostna-
den är beräknad till 600 000 kr och därför har man bara kunnat ta fram en del av 
planen, del ett för produktionsskogen. 

En bra skogsbruksplan ger en överblick över skogsinnehavet och är ett verktyg för 
hur skogen ska skötas för att kunna påverka hur den ska se ut i framtiden. Skogs-
bruksplanen skapar underlag för ekonomiska beräkningar som nuvärden, budget 
och försäljningar. Den ger också en god uppfattning om vilka intäkter skogen kan 
ge och vilka investeringar som behövs. Planen kommer att uppdateras löpande 
framöver så att man inte behöver göra en till stor översyn i framtiden. 

För att kunna färdigställa skogsbruksplanen räknar tekniska förvaltningen med ett 
behov av 300 000 kr. Skogen har idag minskade intäkter, dels på grund av O-ringen 
och dels på grund av att det är mindre skog kvar att avverka, för 2013 har skogsfas-
tigheterna ett budgeterat underskott på 267 000 kr. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 52 Inrättandet av en e-nämnd i Norrbottens län 

 KS 2011/475, Ks § 48 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Bodens kommun ska med i den gemensamma 
e-nämnden. 

2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till samverkansavtal samt reglementet 
för e-nämnden. 

3. Kommunfullmäktige anvisar 60 000 kr för 2013 ur kommunfullmäktiges konto 
för oförutsedda utgifter för ändamålet.  

4. Finansiering för 2014 inarbetas i den strategiska planen. 

5. Jan-Olov Bäcklund (S) utses till ledamot och Hendrik Andersson (FP) till ersät-
tare för perioden 2013-06-01—2014-12-31 

Beskrivning av ärendet 

Luleå kommun har 2013-02-25 beslutat att inrätta en e-nämnd i sin organisation. 
Beslutet tillkom efter en utredning som Kommunförbundet Norrbotten startade un-
der 2012. Utredningen resulterade i ett förslag att inrätta en gemensam e-nämnd i 
länet för implementering av regeringens intentioner för e-samhälle. Kommunför-
bundet Norrbottens styrelse beslutade 2012-12-13 att rekommendera länets samtli-
ga kommuner att ingå i nämnden. Länets kommuner inbjuds nu att delta och teckna 
samverkansavtal med Luleå kommun. 

Varje samverkande part ansvarar själv för samtliga kostnader för sina respektive 
förtroendevalda i nämnden enligt de egna arvodesreglerna. I övrigt består kostnader 
som uppkommer inom nämndens verksamhetsområde av ett grundbelopp och ett 
projektbelopp. 

För Bodens kommun blir grundbeloppet 59 000 kr per år och avser nämndsadmi-
nistration och samtliga personalkostnader för tjänsteman som har uppdraget inom 
nämndens ansvarsområde. Kommunledningsförvaltningen i Luleå kommun beman-
nar nämnden med sekreterare, administrativ assistans samt en eSamordnare som 
tillika är föredragande. Grundbeloppet betalas i januari månad varje år.  Projektbe-
loppet baseras på invånarantal som nyckeltal. Alla kommuner väljer själva vilka 
projekt men vill vara med på. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Bodens kommun går med i den gemen-
samma nämnden, godkänner förslag till samverkansavtalet och reglemente samt ut-
ser Jan-Olov Bäcklund (S) till ledamot och Hendrik Andersson (FP) till ersättare i 
e-nämnden för perioden 2013-06-01—2014-12-31. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 52 Inrättandet av en e-nämnd i Norrbottens län, forts 

 KS 2011/475, Ks § 48 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Luleå kommun 
Jan-Olov Bäcklund (S)  
Hendrik Andersson (FP)  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 53 Motion om Fixar´n till fler 

 KS 2013/92, Ks § 49 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att motionens första förslag om att utreda vilka grup-
per med funktionshinder som skulle behöva Fixar-tjänster härmed är besvarad. 
Andra förslaget om att fler ska ges möjlighet till Fixar-tjänsten avslås. 

Beskrivning av ärendet 

Hendrik Andersson (FP) förslår i en motion 2013-02-18 att Bodens kommun utre-
der vilka grupper med funktionshinder som idag inte får stöd från annat håll och 
som skulle ha nytta av Fixarn samt att kommunen ger fler möjlighet att dra nytta av 
dessa så kallade fixar-tjänster.  

Socialnämnden föreslår 2013-03-19, § 79, att motionens första förslag om att utreda 
vilka grupper med funktionshinder som skulle behöva Fixar-tjänster kan anses vara 
besvarad då den enskilde alltid har rätt att få sitt behov av bistånd prövat enligt so-
cialtjänstlagen. Andra förslaget om att fler ska ges möjlighet till Fixar-tjänsten före-
slås avslås då lagstiftningen och gjorda prioriteringar strider mot förslaget. 

Kommunerna bestämmer själv vid vilken ålder (67 år eller äldre), vilka tjänster och 
i vilken omfattning servicetjänster ska erbjudas. Kommunfullmäktige beslutade 
2007-02-26 § 38 att dessa tjänster kan nyttjas av kommunmedborgare som är 70 år 
eller äldre. Syftet med de tjänster som erbjuds i Bodens kommun är att förebygga 
fall och ohälsa, exempel på sådana tjänster är sandning och lättare snöröjning, samt 
montering av rullgardiner. Förutom åldersgränsen finns det en annan begränsning 
vad gäller kommunernas möjlighet att erbjuda servicetjänster och det är risken att 
konkurrera med privat företagsamhet. 

Den enda möjligheten för kommunen att utöka gruppen som får servicetjänster är 
att sänka åldersgränsen till 67 år. Socialnämnden prövar årligen sina prioriteringar i 
samband med budgetarbetet och har inte prioriterat denna fråga framför andra be-
hov varför frågan inte har väckts i kommunfullmäktige. 

Handikapprådet och Pensionärsrådet har också yttrat sig och deras förslag överens-
stämmer med socialnämndens yttrande. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag var att kommunfullmäktige skulle avslå motionen med 
hänvisning till socialnämndens yttrande. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 53 Motion om Fixar´n till fler, forts 

 KS 2013/92, Ks § 49 

Yrkanden  

Hendrik Andersson (FP) föreslår att första förslag om att utreda vilka grupper med 
funktionshinder som skulle behöva Fixar-tjänster härmed är besvarad. Andra för-
slaget om att fler ska ges möjlighet till Fixar-tjänsten avslås. 

Inge Andersson (S) tillstyrker Hendrik Anderssons (FP) förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Hendrik Anderssons 
(FP) förslag. 

 

För kännedom 
Hendrik Andersson (FP) 
Socialnämnden 
Pensionärsrådet 
Handikapprådet 
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§ 54 Köp av aktier i Investeringar i Norrbotten AB 

 KS 2012/207, Ks § 50 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige köper 68 aktier i Investeringar i Norrbotten AB av Norr-
bottens Läns Landsting till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 6 800 kr. Köpet fi-
nansieras genom likvida medel. 

2. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Investeringar i Norrbotten 
AB. 

3. Kommunfullmäktige antar aktieägaravtal mellan ägarna i Investering i Norrbot-
ten AB. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-21, § 52, att ingå delägarskap i Invest in 
Norrbotten. Bodens kommun tecknade 3,4 % av aktierna i bolaget. Bolaget bildades 
i oktober 2012 och fick formellt namnet Investeringar i Norrbotten AB. Bolaget har 
bildats med Norrbottens läns landsting som ägare till 100 % till en början. Målsätt-
ningen är att så många som möjligt av länets kommuner eller kommunala närings-
livsbolag ska bli delägare. 

Landstingsfullmäktige har 2013-02-21 beslutat att avyttra aktier i Investeringar i 
Norrbotten AB till kommunerna samt att anta en reviderad bolagsordning för bola-
get och nytt aktieägaravtal mellan ägarna.  

Bolaget har totalt 2000 aktier till ett värde av 100 kr styck. Upplägget är att kom-
munerna köper lika stora aktieposter (1,4 %, tillika 28 aktier) men att de till invå-
narantal större kommunerna har erbjudits att köpa en större post (3,4 %, tillika 68 
aktier). Det senare gäller Luleå, Boden, Piteå, Kiruna och Gällivare kommuner. 

Innan tidigare beslutat aktieköp kan ske måste nu respektive kommun ta beslut om 
att godkänna den reviderade bolagsordningen och anta aktieägaravtalet mellan 
ägarna. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Norrbottens Läns Landsting 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-05-06 

Sid 

14 (21) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 55 Samordning av arbetsmarknadsinsatser 

 KS 2013/175, Ks § 51 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2013-06-01 samordnas arbets-
marknadsfrågorna under tillväxtförvaltningen. 

2. Kommunfullmäktige överför de medel som socialförvaltningen har budgeterat 
för arbetsmarknadsåtgärder, 4 817 tkr, till tillväxtförvaltningen från och med 
2013. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunchefen fick november 2011 ett uppdragsdirektiv "Effektivare ledning och 
administration". Uppdraget innebar bland annat att en organisationsförändring skul-
le genomföras genom sammanslagning av delar av näringslivsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen, all utbildningsverksamhet skulle samlas under en 
gemensam förvaltning, utbildningsförvaltningen samt att arbetsmarknads- och in-
tegrationsfrågorna skulle lyftas ur näringslivsförvaltningen. Sammanslagningarna 
och förflyttningarna skulle effektivisera verksamheten och ge betydande ekonomis-
ka besparingar. 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-10 § 27 om organisationsöversynens olika 
delar, bland annat att överföra lönebidragsfrågor, beredskapsarbeten samt syssel-
sättningsprojekt till socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet. Organisationsför-
ändringen trädde i kraft 2012-07-01. 

Ett behov av att hitta en ny lösning på kort sikt har aktualiserats för att kunna arbeta 
mer konkret med insatser för arbetssökande och även med kommunens behov av att 
rekrytera personal. 

För att utveckla och stärka arbetet med arbetsmarknadens aktörer i Bodens kom-
mun, bör insatserna kring detta samordnas. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
att olika delar samlas till tillväxtförvaltningens verksamhet och där arbeta med att 
förbättra för ungdomar och andra med behov av arbetsmarknadsåtgärder.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-05-06 

Sid 

15 (21) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 55 Samordning av arbetsmarknadsinsatser, forts 

 KS 2013/175, Ks § 51 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Socialnämnden  
Tillväxtnämnden 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-05-06 

Sid 

16 (21) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 56 Förändring av Bodens Utveckling AB 

 KS 2010/348, Ks § 52 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige ger Bodens Kommunföretag AB i uppdrag att tillkalla en 
extra stämma och därigenom öppna Bodens Utveckling AB för verksamhet.  

2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändring i bolagsordningen för Bo-
dens Utveckling AB, som innebär att bestämmelsen om där revisorer och lek-
mannarevisorer återinförs 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-11, § 28, att ge Bodens Kommunföretag 
AB i uppdrag att från och med årsstämman 2011 lägga Bodens Utveckling AB vi-
lande. Samtidigt godkändes en ändring i bolagsordningen som innebar att punkter-
na om revisorer togs bort. 

Kommunledningen föreslår att bolaget åter ska öppnas för verksamhet. Bolaget ska 
ha samma ändamål som tidigare, det vill säga främja utveckling och tillväxt i Bo-
dens kommun. Arbetet ska bedrivas i nära samverkan mellan kommun, näringsliv, 
myndigheter och organisationer.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag. 

 
 

För genomförande 
Bodens Kommunföretag AB 

För kännedom 
Tillväxtnämnden  

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-05-06 

Sid 

17 (21) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 57 Inventarier till kliniken Hästkraft i Boden 

 KS 2013/207, Ks § 53 

Beslut 

Kommunfullmäktige anvisar 3 900 000 kr till tekniska förvaltningens investerings-
budget för 2013 för anskaffande av inventarier till kliniken Hästkraft i Boden att fi-
nansieras ur likvida medel. 

Beskrivning av ärendet 

Projektet Hästcentrum, etapp 1, är i princip färdigställt. Centrumbyggnad och klinik 
har uppförts med hjälp av EU-medel. Verksamheten i kliniken kommer att skötas 
av en extern aktör, som förhyr kliniklokalen enligt separat hyresavtal. Parterna har i 
förhandlingar kommit överens om att kommunen ansvarar för att utrusta kliniken 
för verksamhetens ändamål och att kostnaderna för utrustningen täcks genom ett 
tillägg på hyran. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 
 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 

 

 
 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-05-06 

Sid 

18 (21) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 58 Val av ledamöter och lekmannarevisorer i Bodens Utveck-

ling AB från årsstämman 2013 till och med årsstämman 
2015 

 KS 2010/348, Vb § 1 

Beslut 

1. Nedanstående personer väljs till ledamöter och lekmannarevisorer till Bodens 
Utvecklingsbolag AB från årsstämman 2013 till och med årsstämman 2015. 

2. Bosse Strömbäck (V) väljs till ordförande och Beatrice Öman (S) till vice ord-
förande. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-06, § 56, att öppna Bodens Utveckling AB 
för verksamhet. Ny styrelse och lekmannarevisorer ska därför utses till bolaget. 

Valberedningen föreslår följande personer: 

Ledamöter  

Bosse Strömbäck (V) Kungsgatan 36 961 64 BODEN  

Beatrice Öman (S) Hjortvägen 6 B 961 68 BODEN  

Olle Lindström (M)  Smaragdgränd 6 961 46 BODEN  

 
 

Lekmannarevisorer   

Stellan Lundberg (M) Heimdalsgatan 1 961 33 BODEN  

Britt-Inger Olsson (S) Lökvägen 1 961 47 BODEN  

Michael Sundberg (V) Hednoret 32 961 46 BODEN  

Roland Dahlqvist (NS) Lilla Nygatan 3 C 961 31 BODEN  

Per-Olof Planting (KD) Anisvägen 23 961 47 BODEN  

 

För kännedom 
Bodens Utveckling AB 
De valda 
Personalkontoret, Ekonomikontoret, Kansliet 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-05-06 

Sid 

19 (21) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 59  Motioner 

  

Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motioner till kommunstyrelsen: 

1. Motion från Hendrik Andersson (FP), en komplettering till tidigare inlämnad 
motion om att bolagisera/ändra driftform för Bodenbo (2012/330). 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-05-06 

Sid 

20 (21) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 60 Medborgarförslag  

 

a) Ny entré till Stadshuset (2013/182) 

Förslag: Gör en ny och välkomnande entré till stadshuset när servicepunkten inrät-
tas i foajén. 
Inlämnat av: Leif Engström  
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  

 
 

För kännedom 
Leif Engström 
Kommunstyrelsen  

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-05-06 

Sid 

21 (21) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 61 Interpellationer 

  

Fullmäktige beslutade att följande interpellation får ställas: 

1. Interpellation från Hendrik Andersson (FP) till Torbjörn Lidberg (S) om kom-
munala fastigheter (2013/219). 
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