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Motion från Åsa Wikström (m) om jämställd stads-
planering 

Förslag till beslut 
1. Jämställd stadsplanering ska vara en inriktning för kommunstyrelsen i den kom-

mande strategiska planen. Fullmäktige ger budgetberedningen i uppdrag att ta 
fram förslag på formulering. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att väcka frågan om trygg-
hetsvandringar i det brottsförebyggande rådet. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att upprätta en belysnings-
plan med fokus på trygghetsperspektivet under 2008. 

4. Motionen från Åsa Wikström (m) är därmed besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
Åsa Wikström (m) föreslår i en motion 2007-09-11 att kommunfullmäktige ska be-
sluta att ta fram ett policydokument med tydligt jämställdhetsperspektiv som anpas-
sar stadsplaneringen efter kvinnors och mäns olika behov. Kommunfullmäktige ska 
också besluta att regelbundet genomföra så kallade trygghetsvandringar, och att 
upprätta en belysningsplan med fokus på trygghetsperspektivet.  

Samhällsbyggnadskontoret och gatuavdelningen vid tekniska förvaltningen redogör 
i ett gemensamt yttrande för hur jämställdheten beaktas i samhällsplaneringen i Bo-
den. Vidare framgår att tekniska förvaltningen sedan år 2000 har satsat upp till en 
miljon kronor per år på nya armaturer till gatubelysningen. Detta har gjorts från ett 
trygghets- och trafiksäkerhetsperspektiv, men även för att minska energiförbruk-
ningen och på så vis även minska miljöpåverkan från dessa. Tekniska förvaltningen 
har även utarbetat en ny struktur för hur felanmälningar på gatubelysningen tas 
emot och behandlas. Syftet med detta är att förbättra servicen för kommunmedbor-
garna, men också på ett bättre sätt kunna följa upp och prioritera drift- och under-
håll ur ett trygghets- och trafiksäkerhetsperspektiv. Exempel på åtgärder som priori-
teras är belysning i gång- och cykelportar samt belysning vid övergångsställen och 
busshållplatser samt efter speciella gång- och cykelstråk. Tyvärr har kommunens 
gatubelysningsanläggningar drabbats av omfattande skadegörelse under hösten 
2007. Kostnaderna för att åtgärda dessa uppgår till 300 000 kr. 
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Motion från Carola Larsson (fp) om storbildsskärm 
och ljusutsmyckning i Boden 

Förslag till beslut 
1. Motionen bifalls på så sätt att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrel-

sen att bevaka framtida möjligheter till utveckling av information och utsmyck-
ning i Bodens centrum.  

2. Motionen skickas för kännedom till Centrumgruppen. 

Beskrivning av ärendet 
Carola Larsson (fp) föreslår i en motion 2007-11-12 att Bodens kommun utreder 
hur man med hjälp av bildskärmar, projektorer och ljussättning kan göra Bodens 
stadskärna mer informativ och attraktiv. De yrkar också att det kommunen ska 
genomföra något eller några saker i motionens anda som framkommer av utred-
ningen. 

Tekniska förvaltningen och kansli och informationskontoret säger i ett yttrande att 
det är viktigt att kommuninnevånare och besökare får bra information. Centrala 
Boden kan också vara en bra plats för detta. Motionärernas förslag om storbilds-
skärm har varit aktuellt tidigare. I samband med millennieskiftet fanns en tillfällig 
skärm på Medborgarplatsen. En permanent skärm är inte realistisk dels därför att 
lämplig fasad saknas men också av ekonomiska och praktiska skäl. Genom åren har 
olika typer av ljusskyltar för information funnits dels i centrum och dels vid södra 
infarten till Boden. Ingen av dem har kunnat bibehållas eftersom det ekonomiska 
underlaget varit för litet. Det är inte heller en kommunal angelägenhet att driva den 
typen av informationsplatser utan det bör skötas av det privata näringslivet som får 
göra en kommersiell bedömning. Det kan eventuellt vara möjligt att söka nya plat-
ser för information i samband med att en galleria realiseras. Just nu är det inte möj-
ligt att bedöma detta. 

De två webbkameror som kommunen driver och infartsskyltarna med evenemangs-
information motsvarar det åtagande som är lämpligt ur kommunal synvinkel. Mot-
svarande bedömningar görs också i många andra kommuner. 

Boden har en framskjuten placering med utsmyckning och planteringar sommartid 
och vid jul och påsk. Speciella ljussättningar görs vintertid. Tyvärr är dessa dyra i 
förhållande till sin livslängd och skadegörelse förekommer ibland. Det innebär att  
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det åtagande som är möjligt inom budgeten i huvudsak måste begränsas till drift, 
underhåll och förnyelse av det som finns idag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår följande. Motionen bifalls på så sätt att 
kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att bevaka framtida möjligheter 
till utveckling av information och utsmyckning i Bodens centrum. 

Yrkanden 
Carola Larsson (fp) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag med följande tillägg. Motionen skickas för kännedom till Centrumgruppen. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till-
sammans med Carola Larssons (fp) förslag till tillägg. 
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Motion från Anders Pettersson (kd) och Maria Selin-
Fjellström (kd) om familjecentral i centrala Boden 

Förslag till beslut 
1. Möjligheten till samlokalisering av vissa verksamheter prövas i den kommande 

översynen av användningen av Centralskolans lokaler. 

2. Motionen från Anders Pettersson (kd) och Maria Selin-Fjellström (kd) är där-
med behandlad. 

Reservation från Anders Pettersson (kd). 

Beskrivning av ärendet 
Anders Pettersson (kd) och Maria Selin-Fjellström (kd) föreslår i en motion 2007-
10-15 att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att inrätta en familje-
central i centrala Boden under 2008, samt att socialnämnden ges i uppdrag att ta 
fram en konsekvensanalys över inrättandet och att detta blir ett underlag för eko-
nomiska bedömningar inför 2009 års budgetarbete. Enligt motionen finns det på 
många håll i landet goda erfarenheter av familjecentraler med personal med medi-
cinsk, psykiatrisk, beteendevetenskaplig respektive pedagogisk kompetens. Grund-
konceptet i olika kommuner består oftast av att mödravård, barnhälsovård och öp-
pen förskola samverkar i gemensamma eller nära angränsande lokaler. I teamet 
finns ofta även barnpsykolog och socialsekreterare.  

Socialnämnden säger i yttrande 2007-11-21, § 265, att den inte anser att det finns 
skäl att inrätta en familjecentral. Den verksamhet som redan bedrivs i kommunen är 
ändamålsenlig och fyller behoven. Nämnden föreslår att motionen avslås. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår följande beslut. 

1. Möjligheten till samlokalisering av vissa verksamheter prövas i den kommande 
översynen av användningen av Centralskolans lokaler. 

2. Motionen från Anders Pettersson (kd) och Maria Selin-Fjellström (kd) är där-
med behandlad. 
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Yrkanden 
Anders Pettersson (kd) föreslår att motionen bifalls. 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Anders Petterssons (kd) yrkande 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 
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Motion från Vivianne Hedberg Svensson (m) om stöd 
till anhörigvårdare 

Förslag till beslut 
1. Motionen anses bifallen på så sätt att en metodutveckling av anhörigstödet sker, 

och att det pågår en samordning mellan kommun och landsting som kontinuer-
ligt utvecklas och fördjupas. 

2. Kommunfullmäktige avslår förslaget att kommunen ska inrätta en tjänst som 
ansvarar för och samordnar stödet till anhöriga. 

3. Motionen i övrigt anses besvarad med yttrandet från socialnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Vivianne Hedberg Svensson (m) skriver i en motion 2007-09-03 att vård av anhöri-
ga i allt större utsträckning sker i hemmet. Det innebär att behovet av stöd till vård-
tagare och anhöriga också ökar. Hon föreslår att kommunen ska utveckla anhörig-
stödet och utveckla metoder för att följa upp stödet till anhöriga. Vidare bör kom-
munen inrätta en tjänst som ansvarar för att eller samordnar stödet till anhöriga. Ett 
samarbete och en samordning ska ske mellan kommun, primärvården och sjukhus-
vård. Kommunen bör utbilda volontärer såväl som anhörigvårdare. 

Socialnämnden föreslog i yttrande 2007-10-24 § 230 att motionen skulle anses be-
svarad med hänsyn till redan pågående åtgärder.  

Kommunfullmäktige återremitterade 2007-12-17, § 223, för ytterligare utredning 
om möjligheterna till samordning med andra huvudmän samt juridiska konsekven-
ser om kommunen utbildar volontärer. 

Socialnämnden säger i yttrande 2008-01-30, § 21, att någon ytterligare utredning 
om möjligheterna till samordning ses inte som nödvändig, då det kontinuerliga 
samarbete som sker med andra huvudmän i syfte att utveckla och fördjupa samord-
ning och samarbete i olika frågor har visat sig vara en bra väg. Vad gäller frågan 
om juridiska konsekvenser om kommunen utbildar volontärer får den frågan tas i 
utvärderingen av pågående projekt.  
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Socialnämnden föreslår att förslaget att kommunen ska utveckla anhörigstödet an-
ses bifallen med hänvisning till att kontinuerlig metodutveckling sker. Förslaget att 
kommunen ska inrätta en tjänst som ansvarar för och samordnar stödet till anhöriga 
avslås, med hänvisning till att de sökta och beviljade projektmedlen används till att 
utveckla ett mer riktad stöd till närståendevårdare samt att följa den nationella ut-
vecklingen kring anhörigstödet. Vidare anser nämnden att förslaget att kommunen 
ska arbeta för att bättre nå ut till fler anhöriga och skapa en bättre organisation när 
det gäller anhörigstödet anses besvarad med hänvisning till det kontinuerliga arbetet 
med effektivisering av organisationen som pågår. Förslaget att ett samarbete och en 
samordning ska ske mellan kommun, primärvård och sjukhusvård bifalls med hän-
visning till pågående samverkan mellan berörda parter som kontinuerligt utvecklas 
och fördjupas. Slutligen säger nämnden att förslaget att kommunen utbildar volon-
tärer såväl som anhörigvårdare anses besvarat med hänvisning till redan pågående 
projekt som efter projekttidens slut utvärderas.  
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Verksamhetsstöd till Norrbottens energikontor (Ne-
net) 2008 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige lämnar ett bidrag till Nenet på 56 000 kronor för år 2008.  

2. Kommunfullmäktige anvisar 56 000 kronor från kommunfullmäktiges konto för 
oförutsedda utgifter. 

Beskrivning av ärendet 
Norrbottens Energikontor AB (Nenet) är ett aktiebolag som ägs av samtliga kom-
muner i länet. Kommunförbundet Norrbotten har genomfört en utredning av Nenets 
under de tio år som kontoret har funnits. Utredningen förordar ett fortsatt och för-
stärkt ekonomiskt och politiskt stöd för Nenet. Kommunförbundet beslutade 2007-
12-13 att godkänna utredningen, att rekommendera kommunerna att anta den före-
slagna finansieringen, innebärande en höjning från en krona till två kronor per in-
vånare, samt att rekommendera bolagets styrelse att uppta Norrbottens läns lands-
ting som delägare i bolaget. 

Kommunfullmäktige i Bodens kommun beslutade 2007-06-18, § 124, att bevilja 
Nenet ett bidrag på 112 000 kronor för åren 2006 och 2007.  
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Avveckling av pensionärsbostäder och bostadsrätter 

Förslag till beslut 
1. Tekniska förvaltningen övertar administration och ekonomiskt ansvar för pen-

sionärbostäderna från och med 2008-04-01. 

2. Som en följd av övertagandet överförs 227,7 tkr från socialnämndens budget-
ram för år 2008 till tekniska förvaltningen. 

3. Tekniska förvaltningen tillförs 127,5 tkr för extra kostnader under 2008. Med-
len anvisas från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter. 

4. Finansieringen för kommande år överlämnas till budgetberedningen. 

5. Bostäderna ska avvecklas när tillfälle ges. 

Beskrivning av ärendet 
Bodens kommun äger att antal fastigheter i Harads och Svartlå som betecknas som 
pensionärslägenheter. Vidare har kommunen cirka 20 bostadsrättslägenheter i cen-
trala Boden. Syftet lär vara att dessa lägenheter ska hyras ut till ålderspensionärer. 
Tekniska förvaltningen sköter hyresavier, underhåll och dylikt. Socialförvaltningen 
äger ekonomiskt ansvar för lägenheterna, det vill säga står för kostnaden när en lä-
genhet står outhyrd. Vidare administrerar socialförvaltningen lägenheterna vad 
gäller kö och tilldelning. Några riktlinjer för hur tilldelning av lägenheterna ska ske 
finns inte.  

Socialnämnden beslutade 2007-12-05, § 286, att samtliga pensionärslägenheter och 
bostadsrätter avvecklas genom att låta tekniska förvaltningen överta administration 
och ekonomiskt ansvar från 2008-04-01. Socialförvaltningen föreslår 2008-01-14, 
som en konsekvens av nämndens beslut, att budgetramarna för verksamhetskontona 
4498, Internhyra utan kontrakt, och 4416, Pensionärslägenheter, överförs från soci-
alförvaltningen till tekniska förvaltningen. 

Tekniska förvaltningen säger i yttrande 2008-02-01 att socialförvaltningen anvisar 
boende till pensionärsbostäderna. Om boendet ändrar karaktär får inte momsavdrag 
göras, vilket innebär att kommunens nettokostnad för pensionärbostäderna ökar 
med 170 tkr per år. Tekniska förvaltningen föreslår även att fullmäktige beslutar att 
pensionärsbostäderna avvecklas när tillfälle ges. 
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Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 

Förslag till beslut 
Skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till respektive 
kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunens regler för hantering av skolhälsovårdsjournaler ska arkivmyn-
digheten besluta i varje enskilt fall. 

Kansli och informationskontoret föreslår att skolhälsovårdsjournaler enligt upprät-
tat underlag får avhändigas till respektive kommun. 
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Konstgräsplan i Södra Bredåker 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadskontoret att teckna ett nytt-

janderättsavtal avseende markområdet som konstgräsplanen betingar. 

2. Fullmäktige godkänner det upprättade förslaget till avtal mellan Bodens kom-
mun och Bredåkers SK.  

3. Investeringen av en konstgräsplan i Södra Bredåker för 3 400 tkr ska genomfö-
ras. 

4. Fullmäktige anvisar 170 tkr från kommunfullmäktiges kostnader för oförutsed-
da utgifter till kultur och fritidsnämnden för ökade kapitalkostnader. 

5. Frågan om finansieringen för kommande år överlämnas till budgetberedningen. 

Styrelsens förslag till kommunfullmäktige förklaras omedelbart justerat. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (s), Eivy Blomdahl (s), Anna-Karin Nylund (s) 
och Lars Nilsson (s). 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-02-04, § 16, att genomföra en investering i en 
konstgräsplan i Södra Bredåker. Beslutet överklagades av en kommunmedlem som 
yrkar att länsrätten upphäver beslutet eftersom ärendet avgjorts utan att kultur- och 
fritidsnämnden har yttrat sig. Målet i länsrätten är inte avgjort.  

Kultur- och fritidsnämnden säger i yttrande 2008-02-25, 16, att den bifaller försla-
get att göra en investering i en konstgräsplan i Södra Bredåker. Nämnden påpekar 
också att kommande ärenden som berör nämnden ska behandlas enligt kommunal-
lagen. 

Kommunstyrelsens beredning föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt följande. 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadskontoret att teckna ett nytt-
janderättsavtal avseende markområdet som konstgräsplanen betingar. 

2. Fullmäktige godkänner det upprättade förslaget till avtal mellan Bodens kom-
mun och Bredåkers SK.  
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3. Investeringen av en konstgräsplan i Södra Bredåker för 3 400 tkr ska genomfö-

ras. 

4. Fullmäktige anvisar 170 tkr från kommunfullmäktiges kostnader för oförutsed-
da utgifter till kultur och fritidsnämnden för ökade kapitalkostnader. 

5. Frågan om finansieringen för kommande år överlämnas till budgetberedningen. 

Styrelsens förslag till kommunfullmäktige förklaras omedelbart justerat. 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår att kultur- och fritidsnämnden kallar samman samtliga 
fotbollsföreningar inom Boden till ett samrådsmöte för att klargöra vad som ska ske 
i framtiden, innan beslut tages. 

Ordföranden ställer beredningens förslag och Torbjörn Lidbergs (s) yrkande mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 
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Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges svar är att frågan om ytterligare subvention av kollektivtrafik 
får prövas i samband med budgetarbetet. 

Beskrivning av ärendet  
Zigrid Bäckström har lämnat in ett medborgarförslag om fria bussresor för pensio-
närer. Förslagsställaren tar upp att kostnaderna för färdtjänst skulle minska med fria 
bussresor samt att osäkra bilförare skulle ta bussen om det var gratis. 

Av tekniska förvaltningens yttrande framgår att enligt färdtjänstlagen meddelas till-
stånd till färdtjänst de som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfäl-
ligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med all-
männa kommunikationsmedel. Det innebär i huvudsak att kunder som kan åka buss 
inte är berättigade till färdtjänst.  

Eftersom det är mycket dyrare att köra bil jämfört med att åka buss är det inte tro-
ligt att kostnaden för bussbiljetten har avgörande betydelse för att osäkra bilförare 
ska sluta köra bil. Det är troligtvis andra faktorer som avgör beslutet att avstå från 
att köra bil.  

Kommunen har valt att samordna åldersindelning och biljettpriser på bussarna med 
Länstrafikens i Norrbotten och i förlängningen med de fyra nordligaste länen i ett 
gemensamt beslut. Mot den bakgrunden är det olämpligt att införa egen ålderskate-
gori i Bodens kommun.  

Vidare har Bodens lokaltrafik en ansträngd ekonomi och om man inför en pensio-
närsgrupp med resenärer som inte betalar så måste busstrafikens ekonomiska ramar 
utökas eller trafikutbudet minska.  
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Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen överlämnar revisorernas rapport till kommunledningsförvalt-

ningen för beaktande.  

2. En återkoppling från förvaltningen ska ske i samband med den årliga redovis-
ningen av arbetsmiljöarbetet. 

Beskrivning av ärendet 
Revisorerna i Bodens kommun har 2008-01-22 sänt en skrivelse om granskning av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet till kommunens samtliga nämnder och bolag 
samt Stiftelsen BodenBo. Revisorerna har genomfört en övergripande granskning 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunkoncernen. Revisorernas 
sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, nämnderna och kommunes fö-
retag i allt väsentligt bedriver ett ändamålsenligt och systematiska arbetsmiljöarbe-
te. Granskningen visar också på ett antal identifierade utvecklingsområden: 

• Tydliggöra personalkontorets strategiska och rådgivande roll 

• Upprätta arbetsmiljöbokslut oberoende verksamhet i syfte att på ett mer struk-
turerat sätt följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet 

• I ökad utsträckning digitalisera rutiner och riktlinjer inom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

• Utveckla dialogen med de långtidssjukskrivna i syfte att förbättra rehabiliter-
ingsprocessen 

• Se över behovet av kompletterande dokument i form av lokala riktlinjer och 
policys i de kommunala bolagen 

• Erforderlig arbetsmiljöutbildning genomförs med all personal 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen  



Kommunstyrelsen  

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-25 

Sid 
17 (30) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 38  
Au § 29  
Ärendenr 102  
Diarienr KS  2008/82 
   

Kommunstyrelsen och övriga nämnders tillämpning 
av FN:s Barnkonvention 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar revisorernas skrivelse om barnkonventionen till bud-
getberedningens arbete med att ta fram den strategiska planen för år 2009-2011. 

Beskrivning av ärendet 
Revisorerna i Bodens kommun har 2008-01-22 sänt en skrivelse om Barnkonven-
tionen till styrelsen och tre kommunens andra nämnder. Revisorerna har granskat 
hur styrelsen och nämnderna säkerställer tillämpningen av FN:s barnkonvention. 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunen i liten utsträckning sä-
kerställt att barnkonventionen tillämpas. Revisorerna rekommenderar kommunsty-
relsen att i samspel med nämnderna utbilda all personal rörande barnkonventionen 
och dess intentioner, utveckla arbetet så att hänsyn till barnkonventionen tas även i 
de nämnder och kommunala företag som inte via lagar och förordningar redan till-
lämpar barnkonventionen, samt utveckla ett övergripande system för att följa upp 
att barns bästas förverkligas. Revisorerna kommer i samband med sina träffar med 
styrelsen och nämnderna under 2008 att följa upp hur långt styrelsen och nämnder-
na kommit i arbetet med Barnkonventionen. 

 

För genomförande 
Budgetberedningen  

 



Kommunstyrelsen  

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-25 

Sid 
18 (30) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Ks § 39  
Tu § 4  
Au § 30  
Ärendenr 103  
Diarienr KS  2008/100, 2008/101, 2008/130 
   

Kommunstyrelsen verksamhetsberättelser och inve-
steringsredovisningar för 2007 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer kommunledningsförvaltningens, tekniska förvalt-

ningens och räddnings- och beredskapsförvaltningens verksamhetsberättelser 
och investeringsredovisningar för 2007. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningens ekonomikontor 
att tillsammans med tekniska förvaltningen och räddnings- och beredskapsför-
valtningen sammanställa en gemensam verksamhetsberättelse för kommunsty-
relsen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen samt räddnings- och bered-
skapsförvaltningen har upprättat verksamhetsberättelser samt investeringsredovis-
ningar för 2007. Verksamhetsberättelserna innehåller en redogörelse över året som 
gått, måluppfyllelse, ekonomisk analys samt en framtidsbedömning. Av invester-
ingsredovisningarna framgår 2007 års investeringar samt vilka investeringar som 
slutredovisas. Förvaltningarna redovisar ingen särskild uppföljning eftersom inga 
effektmål finns antagna inom alkohol- och drogpolitiska området.  

 
För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret)  



Kommunstyrelsen  

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-25 

Sid 
19 (30) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 40  
Au § 31  
Ärendenr 104  
Diarienr KS  2008/72 
   

Verksamhetsberättelse för räddnings- och bered-
skapsförvaltningens avdelning skydd och säkerhet 
för 2007 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar 2007 års verksamhetsberättelse för räddnings- och bered-
skapsförvaltningen, avdelning skydd och säkerhet. 

Beskrivning av ärendet 
Avdelning skydd och säkerhet på Räddningstjänsten har upprättat en verksamhets-
berättelse för 2007. Den är framtagen genom kommunens riskhanteringsgrupp som 
alla förvaltningar medverkar i. Verksamhetsberättelsen innehåller utvärdering av 
det olycksförebyggande handlingsprogrammet som är upprättat enligt lagen om 
skydd mot olyckor. Där ingår måluppfyllelse, skaderapportering, förebyggande åt-
gärder mot skador samt krisberedskap.  

 
För kännedom 
Räddnings- och beredskapsförvaltningen 



Kommunstyrelsen  

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-25 

Sid 
20 (30) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 41  
Au § 32  
Ärendenr 105  
Diarienr KS  2007/816 
   

Medborgarförslag om lax i Bodån och sportfisket i 
Boden 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen avslår förslaget att lax och spårningsutrustning ska släppas ut 

i Bodån. 

2. Kommunstyrelsen överlämnar medborgarförslaget i övrigt till den kommunala 
sportfiskegruppen för hantering. 

Beskrivning av ärendet 
Hendrik Andersson föreslår i ett medborgarförslag att Bodens kommun utreder hur 
man kan utveckla sportfisket. Utredningen kan titta på saker som om det finns me-
del att söka från EU eller andra håll, var man kan inplantera ädelfisk i sjöar och vat-
tendrag runt Boden och hur man kan förbättra förutsättningarna för sportfiske i all-
mänhet. Han föreslår vidare att lax med spårningsutrustning släpps i Bodån och att 
resultaten används som grund för att utreda hur sportfisket i Boden kan utvecklas, 
exempelvis genom att bygga en laxtrappa mellan Luleälven och Bodån. Kommunen 
ska i samarbete med berörda föreningar, organisationer och företag ta upp en dialog 
om hur området nedanför dammen kan göras med lättillgängligt för laxfiske. 

Kultur- och fritidsnämnden säger i yttrande 2007-12-04 att Norrbottens läns Hus-
hållningssällskap har gjort en utredning/analys av förutsättningarna för en utveck-
ling av sportfisketurismen längs älvsträckan. En kommunal sportfiskegrupp har bil-
dats för att samordna resurserna, vilket inneburit att man under sommaren röjt vissa 
sträckor efter älven och också försett älvsträckan med nya vindskydd/toaletter och 
renhållningskärl. Arbetet fortsätter nu med att man tar fram en markanvändnings-
plan för området och planerar för fullt utrustade vattentoaletter, ett fiskekontor samt 
en belyst gångväg längs älvens västra sida. En laxtrappa till Bodån är detta me-
ningslös då ån inte erbjuder några naturliga reproduktionsplatser. Vidare så sker nu 
en provutsättning av gös i Svartbyträsket, vilket är ett bra sätt att också utveckla 
sportfisket. Duktiga entreprenörer i Råneälvsområdet och Svanisområdet tillsam-
mans med sportfiskeklubbarna utvecklar också gemensamt sportfisket i kommunen 
genom generell fiskevård och genom inplantering av ädelfisk i sjöar och vattendrag. 
 
För kännedom  
Hendrik Andersson.  
Kultur- och fritidsnämnden. Kommunala sportfiskegruppen 



Kommunstyrelsen  

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-25 

Sid 
21 (30) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 42  
Au § 33  
Ärendenr 106  
Diarienr KS 2007/732 
   

Försäljning av Vittjärv 1:16 (Vittjärvs skola) 

Beslut 
1. Fastigheten Vittjärv 1:16 säljs till Mimers Vittjärv AB för en överenskommen 

köpeskilling om 300 000 kronor. 

2. Kommunstyrelsen godkänner villkoren i det upprättade köpekontraktet. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till styrelsens ordförande och samhällsbyggnadsche-
fen att underteckna för avtalet erforderliga handlingar. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen äger fastigheten Vittjärv 1:16 och därpå belägna byggnader. Förhand-
lingar har förts mellan Bodens kommun och Mimers Vittjärv AB beträffande en 
försäljning av fastigheten. Förhandlingarna har utmynnat i ett förslag som innebär 
att Mimers Vittjärv AB övertar fastigheten 2008-04-01. Köpeskillingen uppgår till 
300 000 kronor. 

Försäljningsobjektet består av Vittjärv skola med tillhörande gymnastiksal och 
skolgård, en förskolebyggnad samt ett mindre hyreshus. Fastigheten har en areal 
om 14419 kvm. Det bokförda värdet för fastigheten uppgick den 31/12-2007 till 4 
651 801 kr. För området gäller inte någon detaljplan. I dagsläget hyr köparen en av 
byggnaderna av kommunen för att bedriva friförskola.  

Bodens kommun kommer även efter överlåtandet äga rätt att upplåta utrymme inom 
gymnastikhallen till föreningar och andra som önskar nyttja denna. Avgifterna för 
föreningarna kommer att bestämmas utifrån samma grunder som tillämpas för 
andra likartade anläggningar inom kommunen. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (samhällsbyggnadskontoret) 

För kännedom 
Mimers Vittjärv AB 



Kommunstyrelsen  

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-25 

Sid 
22 (30) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
  
Ks § 43  
Ärendenr 107  
Diarienr KS  2008/135 
   

Föreningen Råek ansöker om medfinansiering för 
projekt för folkhälsa 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen ger Råek ett bidrag på 30.000 kronor till projektet om folk-

hälsa.  

2. Kommunstyrelsen anvisar 30.000 kronor från sitt konto för oförutsedda utgifter. 

Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

Beskrivning av ärendet 
Råne Älvdalsrådet i Gunnarsby församling ekonomisk förening (RÅEK) ansöker 
om medfinansiering på 30 000 kronor för ett projekt om folkhälsa. Föreningen har 
under hösten 2007 sänt en ansökan om projektbidrag till Norrbottens läns landsting, 
men fått avslag med motiveringen att projektet bör vara förankrat hos kommunen 
och att kommunen måste stå som medfinansiär. Syftet med föreningens projekt är 
att göra aktiviteter i föreningens friskvårdsanläggning i Gunnarsbyn. 

Kultur- och fritidsförvaltningen säger i yttrande 2008-02-06 att förvaltningen sak-
nar anslag för att lämna den här typen av bidrag och stöd. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret)  

För kännedom 
Råne Älvdalsrådet i Gunnarsby församling ekonomisk förening (RÅEK) 



Kommunstyrelsen  

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-25 

Sid 
23 (30) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
  
Ks § 44  
Ärendenr 108  
Diarienr KS  2007/176 
   

Visstidspension för tidigare förtroendevalda i Bo-
dens kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att följande belopp som felaktigt utbetalats av SPP ska 
krävas åter  
- Hans Rolfs 628 641 kronor,  
- Vanja Berglund 26 790 kronor, samt 
- Christian Lindgren 318 761 kronor. 

Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

Torbjörn Lidberg (s), Eivy Blomdahl (s), Anna-Karin Nylund (s) och Lars Nilsson 
(s) deltar inte i beslutet. 

Torbjörn Lidberg (s) lämnar ett särskilt yttrande. 

Beskrivning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomförde under våren 2007 en juri-
disk granskning av kommunens handläggning av visstidspension för fyra tidigare 
förtroendevalda; Vanja Berglund, Hans Rolfs, Christian Lindgren och Britt Rut-
ström. För utredningen svarade  Staffan Wikell vid SKL:s avdelning för juridik. 

Wikell konstaterade att ”kommunen har alltså betalat ut visstidspension till de fyra 
tidigare förtroendevalda med tillämpning av regler och villkor för vilka det inte 
finns några giltiga beslut i kommunen. […] Enligt bedömningen ovan har kommu-
nen tillämpat en princip för beräkning av visstidspension för de fyra förtroendeval-
da som strider mot kommunens egna lagligen beslutade regler.” 

Wikell prövade även frågan om kommunens möjlighet att återkräva felaktigt utbe-
talde belopp varvid han redovisade följande bedömning. ”Av det material jag 
granskat gör jag bedömningen att starkare skäl talar mot återgång av felaktigt utbe-
talda belopp än för återgång vid en eventuell rättegång. Det kan naturligtvis finnas 
omständigheter som jag inte känner till som skulle leda till en annan bedömning.” 

Kommunfullmäktige beslutade 2007-05-14, § 109, att kommunen snarast meddelar 
SPP att ett basbelopp skulle tillämpas för Vanja Berglund, Hans Rolfs, Christian 
Lindgren och Britt Rutström samt att belopp som felaktigt utbetalats skulle återkrä-
vas enligt gängse rutiner. 



Kommunstyrelsen  

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-25 

Sid 
24 (30) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
  
Ks § 44  
Ärendenr 108  
Diarienr KS  2007/176 
   
 
Fullmäktiges beslut om ett basbelopp har verkställts från och med oktober 2007. 
Beslutet har accepterats av samtliga berörda. 

Den 10 september 2007 meddelade advokat Magnus Ericsson på uppdrag av kom-
munchefen att kommunen inte avsåg att rikta några krav på återbetalning mot Britt 
Rutström. Beslutet byggde på bedömningen att det inte var möjligt att hävda att 
Rutström borde ha insett att utbetalningen varit oriktig. 

Något formellt krav på återbetalning av felaktigt utbetalda belopp har ännu inte rik-
tats mot Berglund, Rolfs och Lindgren. Istället har det under hösten 2007 skett en 
omfattande, huvudsakligen skriftlig, kommunikation mellan kommunens advokat 
och motparternas advokat Ulf Nordekvist. Samtliga berörda framhåller att de varit i 
god tro. 

I den kommunikation som ägt rum med Nordekvist har kommunens företrädare 
preciserat och utvecklat sin uppfattning i frågan om varför god tro inte kan anses ha 
förelegat. Kommunens ställningstagande utgår från omständigheter som inte ingick 
i underlaget för den utredning som gjordes av Staffan Wikell. 

SPP har räknat ut att 628 641 kronor felaktigt har betalats till Hans Rolfs. För Vanja 
Berglund och Christian Lindgren är beloppen 26 790 respektive 318 761 kronor. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen  

För kännedom 
Hans Rolfs 
Christian Lindgren 
Vanja Berglund 
Advokat Ulf Nordekvist 

 

 





Kommunstyrelsen  

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-25 

Sid 
25 (30) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
  
Ks § 45  
Ärendenr 109  
Diarienr KS  2008/30 
   

Yttrande till länsrätten i mål 281-08, Erland Johans-
son ./. Bodens kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar kansliets förslag till yttrande till länsrätten. 

Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (s), Eivy Blomdahl (s), Anna-Karin Nylund (s) 
och Lars Nilsson (s). 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-02-04, § 16, att genomföra en investering i en 
konstgräsplan i Södra Bredåker. Beslutet överklagades av en kommunmedlem som 
yrkar att länsrätten upphäver beslutet eftersom ärendet avgjorts utan att kultur- och 
fritidsnämnden har yttrat sig. Länsrätten har förelagt kommunen att yttra sig senast 
den 25 februari 2008. 

Kansliet har upprättat ett förslag till yttrande till länsrätten. 

Kommunstyrelsens beredning föreslår att kommunstyrelsen antar kansliets förslag 
till yttrande till länsrätten. 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår att följande yttrande lämnas. Vi anser att ärendet inte 
är handlagt enligt kommunallagen. 

Ordföranden ställer beredningens förslag och Torbjörn Lidbergs (s) yrkande mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 

 
För kännedom 
Länsrätten i Norrbottens län 



Kommunstyrelsen  

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-25 

Sid 
26 (30) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 46  
PU § 26  
Ärendenr 401  
Diarienr KS  2007/770 
   

Medborgarförslag om brandpersonalens avtalspen-
sion 

Beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (s), Eivy Blomdahl (s), Anna-Karin Nylund (s) 
och Lars Nilsson (s). 

Beskrivning av ärendet 
Hans Lindqvist har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att brandperso-
nal som erhållit avtalspensionen omfattas av samma samordningsregler som politi-
kerna, dvs ett basbelopp. 

Personal- och jämställdhetsutskottet säger i yttrande 2007-11-27, § 26, att enligt 
pensionsavtalet KAP-KL kan brandmän inom räddningstjänsten erhålla särskild av-
talspension vid 58 års ålder om vissa villkor på anställningstid är uppfyllda. I avta-
let regleras också hur samordning ska ske. Viss del av förvärvsinkomsten (24% av 
PPB) är alltid samordningsfri. Men om brandmannen har ett annat jobb redan innan 
pensioneringen är förvärvsinkomsten helt samordningsfri. Personal- och jämställd-
hetsutskottet konstaterar att det redan finns reglerat i centrala avtal hur samordning 
ska ske och föreslår att medborgarförslaget avslås. 

Kommunstyrelsen beslutade 2008-01-28, § 23, att bordlägga ärendet. 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 

Ordföranden ställer personal- och jämställdhetsutskottets förslag och Torbjörn Lid-
bergs (s) yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt per-
sonal- och jämställdhetsutskottets förslag. 



Kommunstyrelsen  

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-25 

Sid 
27 (30) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

  
Ks § 47  
TU § 3  
Ärendenr 701  
Diarienr KS 2008/77 
   

Medborgarförslag om sandning av ena halvan av 
gång- och cykelvägar 

Beslut 
Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget har bifallits med hänvisning till tek-
niska förvaltningens yttrande. 

Beskrivning av ärendet 
Miriam Jaakola har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen börjar sanda 
ena halvan av gång- och cykelvägar för att underlätta vid användande av spark och 
pulka vid vinterföre. 

Av tekniska förvaltningens yttrande framgår att detta redan utförs så långt det är 
möjligt utifrån de förhållanden som råder på olika gång- och cykelvägar. Faktorer 
som bredd och lutning men också typ av maskin som utför sandningen kan påverka 
om det är möjligt. Vid blixthalka kan det också vara svårt att utelämna en yta som 
inte sandas.  

 

För kännedom 
Miriam Jaakola 
Tekniska förvaltningen  



Kommunstyrelsen  

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-25 

Sid 
28 (30) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

  
Ks § 48  
TU § 5  
Ärendenr 703  
Diarienr KS 2008/131 
   

Tekniska förvaltningen, årsredovisning 2007 för VA-
verksamheten 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning 2007 för vatten- och avloppsverk-

samheten. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska förvaltningen att hålla årsredovisningen 
tillgänglig för fastighetsägarna på kommunens hemsida. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har upprättat årsredovisning 2007 för vatten- och avlopps-
verksamheten (VA-verksamheten).  

Enligt den nya VA-lagen ska en särskild resultat- och balansräkning redovisas för 
VA-verksamheten från och med 2007. Bakgrunden är att brukaren ska ges möjlig-
het att följa upp och kontrollera att självkostnadsprincipen efterlevs. Redovisningen 
ska på lämpligt sätt hålla tillgänglig för fastighetsägarna inom VA-anläggningens 
verksamhetsområde.  

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  

 



Kommunstyrelsen  

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-25 

Sid 
29 (30) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 49  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Delegationsbeslut och delgivningar 
Kommunstyrelsen noterar följande delegationsbeslut och delgivningar till protokol-
let. 

Delegationsbeslut  
Tekniska utskottets/tekniska förvaltningens delegationsbeslut 

Ärende Delegat Del nr
Tekniska förvaltningen, tilläggsbudget drift (2008/132) TU § 6/2008  1 
   
Tekniska förvaltningen, tilläggsbudget investeringar 
(KS 2008/133) 

TU § 7/2008 1 

   
Yttrande över ansökan om hastighetsbegränsning,  
väg 605 i Flarken (KS 2007/1057) 

TU § 8/2008 6 

   
Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst januari 2008 Handläggare 

färdtjänst 
30,31 

   
Servicebolaget AB antas som leverantör av granulatdisk-
maskin till Björkens kök (KS 2008/61) 

Avdelningschef 
kostavd 

10 

   
Euronord AB antas som leverantör av stumsvetsmaskin 
(KS 2008/63) 

Avdelningschef 
VA-avd 

10 

Delegationsbeslut om kommunal förköpsrätt för följande fastigheter 
    
Diarienr Fastighet Delegat Del nr
2008/55 Aspudden 1:5 Samh.byggchef -”- 
2008/56 Norbäck 1:5, del av -”- -”- 
2008/58 Ljuså 1:23 -”- -”- 
2008/60 Heden 6:47, del av -”- -”- 
2008/65 Vipan 3 -”- -”- 
2008/70 Harads 1:44, del av, 5:20, 9:51, 7:22 -”- -”- 
2008/73 Harads 1:10, del av -”- -”- 
2008/81 Klusån 1:25 -”- -”- 
2008/89 Svartbäcken 1:40 -”- -”- 
2008/93 Harads 22:1 -”- -”- 
2008/108 Skatamark 4:20 -”- -”- 



Kommunstyrelsen  

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-25 

Sid 
30 (30) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 49  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   
 

Ärende Delegat Del nr
   
Serveringstillstånd   
   
Tillfälligt tillstånd till Unbyns IF för medlemsfest 
2008-01-26 (2008/562) 

Alkoholhandläg-
garen  

60 

   
Tillfälligt utökad serveringsyta för Pollyplockers AB, 
Börje Moberg, Restaurang Garniz (2004/129) 

Alkoholhandläg-
garen  

60 

   
Tillfälligt tillstånd till Skicamp Boden AB för med-
lemsfest vid tre tillfällen under jan-febr 2008 (2008/87) 

Alkoholhandläg-
garen  

60 

   

 

Delgivningar 
Kommunstyrelsens arbetsutskott; Protokollsutdrag, tekniska förvaltningen, igång-
sättningstillstånd (2007/869). 

Revisorerna; Granskning av integration och mångfald (2008/83). 

Kommunförbundet Norrbotten; Cirkulär 7/07, Medarbetares uppdrag i kommunför-
bundet Norrbotten (2008/96). 

Kansli och informationskontoret; Attestantregister Överförmyndarexp (2008/134). 
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