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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2013-06-17, ajournering kl 15.05-15.25 
Tid 14.00 – 18.40,  ajournering kl 17.40-17.47 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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

S Torbjörn Lidberg R       

M Olle Lindström R     

S Eivy Blomdahl R       

M Johan Johansson  -     

S Christer Carlsson R       

V Bosse Strömbäck R       

M Rigmor Åström R     

S Britt-Marie Loggert Andrén R       

S Lars Nilsson -       

M Göran Ahlman R      

S Anna-Karin Nylund R      

V Inger Vestman Arvesen R       

M Åke Eltoft  -      

S Jan-Olov Bäcklund R       

M Bo Hultin R      

S Ann-Christin Pretty R      

NS Kenneth Backgård R       

S Leif Pettersson -       

M Daniel Rönnbäck R      

S Lena Nilsson -      

V Rasmus Joneland R      

MP Catarina Ask R      

M Eva Smedetun R      

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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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2013-06-17, ajournering kl 15.05-15.25 
Tid 14.00 – 18.40,  ajournering kl 17.40-17.47 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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

S Inger Billenman  -       

V Gunnel Notelid R       

M Göran Höglund R      

SD Lars Röjne R      

S Glenn Blom R      

M Bo Lindström R       

S Inger Mattsson -       

NS Anders Sundström R       

M Egon Palo R      

S Urban Sundbom R       

S Britt-Inger Hedström R       

V Inga-Lill Engström Öhman R      

M Hans Nilsson R      

S Ingemar Karlsson R       

M Johan Sellin R       

S Anna Ek  R       

M Peter Berkfors -       

S Inge Andersson R       
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2013-06-17, ajournering kl 15.05-15.25 
Tid 14.00 – 18.40,  ajournering kl 17.40-17.47 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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 R       

S Åsa Lindström R       

S Andreas Nicolaou R       

S Arne Pettersson E       

S Kurt Pettersson -     

S Berith Ekervén E t.o.m § 82      

S Thomas Öhrn E       

M Bo Elmgren -     

M Lars-Gunnar Holmqvist R       

M Lennart Carlsson R     

M Lars Lundström R       

M Knut Larsson -      

M Åke Carlsson R      

M Vivian Boström E      

M Eberth Gustafson E      

V Bo Englund E      

V Bo Engström  E       

V Britt-Inger Aspemalm Olsson -       

NS Göran Hedberg E t.o.m § 82      

NS Erika Sjöö E t.o.m § 80      

MP Mats Nordström E       

MP Agneta Granström E     

KD Maria Selin Fjellström  -     

KD Gunnar Halin -     

FP Jan Larsson  -       

FP Åsa Lundgren -       

C Eva-Britt Larsson E      

C Lili-Marie Lundström E t.o.m § 82      

SD VAKANT -       
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 74 Spontan frågestund 

  

Fråga 1  
  
Frågeställare: Anna-Karin Nylund (S)  
Frågan besvaras av: Bosse Strömbäck (V)  
Ämne: Arrangeras Boden Alive i sommar? 

 
Fråga 2  
  
Frågeställare: Lars Röjne  
Frågan besvaras av: Rasmus Joneland (V)  
Ämne: När asfalteras cykelvägen ut mot Aldersjön? 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 75 Revisorerna informerar 

  

Stellan Lundberg (M), ordförande i kommunrevisionen informerade om den 
granskning de gjort om arbetsmiljöarbetet.  

Kommunrevisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och 
nämnderna endast delvis säkerställt att arbetsmiljöarbetet bedrivs på ett ändamåls-
enligt sätt och ger följande rekommendationer: 

– kommunstyrelsen och nämnderna utvecklar formerna för samverkan 

– kommunstyrelsen och nämnderna i större utsträckning använder sig av medar-
betarenkät och medarbetarsamtal för att vidta åtgärder i syfte att förbättra ar-
betsmiljön 

– kommunstyrelsen och nämnderna i övrigt säkerställer att tillräckliga åtgärder 
vidtas vid signaler om brister i arbetsmiljön  

– de mål som återfinns i strategisk plan och i riktlinjerna för det systematiska ar-
betsmiljöarbetet likriktas. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 76 Delgivningar 

  
1. Socialnämnden; Ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 2013-03-31 

(2013/53). 

2. Tillväxtnämnden; Yttrande på revisionsgranskning om styrelser och nämnders 
ansvarsutövande (2012/548). 

3. Länsstyrelsen; Thomas Öhrn (S) utsedd till ny ersättare i kommunfullmäktige 
efter Elena Olofsson (S) (2013/150). 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 77 Förändring av avgift för hjälp i hemmet, serviceinsatser  

 KS 2011/160, Ks § 74 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer att avgiften för serviceinsatser ska tas ut från ut-
förd tid och avgiften per timme fastställs till 226 kr.  

2. Uppräkning av avgiften årligen sker i enlighet med fastställda uppräkningsfak-
torer angivna i kommunens gemensamma planeringsförutsättningar.  

3. Avgiften gäller från och med 2013-08-01. 

Reservationer från Olle Lindström (M), Lars-Gunnar Holmqvist (M), Rigmor 
Åström (M), Göran Ahlman (M), Lennart Carlsson (M), Bo Hultin (M), Daniel 
Rönnbäck (M), Eva Smedetun (M), Lars Lundström (M), Helena Nordvall (M), 
Göran Höglund (M), Bo Lindström (M), Egon Palo (M), Hans Nilsson (M), Johan 
Sellin (M), Åke Carlsson (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS), 
Anders Pettersson (KD), Hendrik Andersson (FP), Roger Bohman (C) och Catarina 
Ask (MP). 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden föreslår 2013-05-14, § 122, att avgiften för serviceinsatser ska tas 
ut från utförd tid och avgiften per timme fastställs till 226 kr, att uppräkning av av-
giften årligen sker i enlighet med fastställda uppräkningsfaktorer angivna i kommu-
nens gemensamma planeringsförutsättningar samt att avgiften gäller från och med 
2013-08-01. 

Den som är beviljad hjälp i hemmet kan beviljas serviceinsatser samt personlig om-
sorg. Personlig omsorg omfattar stöd och hjälp med personnära omsorg och hygien, 
av- och påklädning, toalettbesök eller stöd i måltidssituation. Serviceinsatser omfat-
tar städning, tvätt, ledsagning, inköp, sopsortering samt hemsända måltider. Vad 
gäller hemsända måltider så betalar kunden ett fast pris för dessa medan avgiften 
för övriga serviceinsatser baseras på utförd tid. Sedan l mars i år är avgiften 126 
kr/timme.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 
§ 77 Förändring av avgift för hjälp i hemmet, serviceinsatser, 

forts 
 KS 2011/160, Ks § 74 

Yrkanden 

Inge Andersson (S) förelår att kommunstyrelsens förslag bifalls. 

Egon Palo (M), Kenneth Backgård (NS), Daniel Rönnbäck (M) föreslår att besluts-
punkt 1, höjning av avgiften avslås, i övrigt enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens och Egon Palos (M) med fleras förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag. 

 
 

För kännedom 
Socialnämnden 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 78 Avgift för kost inom socialpsykiatrin vid deltagande i mat-

lag i kommunens regi 
 KS 2012/610, Ks § 75 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för kost vid deltagande i matlag vid 
samtliga måltider till 1 600 kr per månad. 

2. Avgift för kost vid deltagande i matlag vid lunch eller middag fastställs till  
25 kr per måltid. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att månadsavgiften reduceras med 50 kr per dag 
vid planerad frånvaro. 

4. Uppräkning av avgiften årligen sker i enlighet med fastställda uppräkningsfak-
torer angivna i kommunens gemensamma planeringsförutsättningar. 

5. Avgiften gäller från och med 2013-09-01 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden föreslår 2013-05-14, § 117, att avgiften för kost vid deltagande i 
matlag vid samtliga måltider fastställs till 1 600 kr per månad, att avgiften för kost 
vid deltagande i matlag vid lunch eller middag fastställs till 25 kr per måltid. Soci-
alnämnden föreslår också att månadsavgiften reduceras med 50 kr per dag vid pla-
nerad frånvaro samt att uppräkning av avgiften årligen sker i enlighet med fastställ-
da uppräkningsfaktorer angivna i kommunens gemensamma planeringsförutsätt-
ningar och att avgiften gäller från och med 2013-09-01 

I gruppbostäderna inom socialpsykiatrin bor människor med dokumenterad långva-
rig psykisk ohälsa och i många fall kombinerat med långvarigt missbruk. Målet för 
individen är vanligtvis att på sikt klara av ett eget boende med allt vad det innebär, 
som exempelvis ekonomisk planering för måltider, inköp och tillrättande av dessa. 
Socialförvaltningen föreslår att de boende som önskar ska ha möjlighet att bilda en 
ekonomisk förening för matlag. För de som väljer att delta i matlag i kommunens 
regi föreslås en avgift för kost. Avgiften inkluderar samtliga eller delar av måltider 
som tillagas i matlaget och som serveras inom verksamheten. Deltagarna i matlaget 
kan därmed delta i allt från planering och inköp till matlagning. Avgifterna ska 
täcka samtliga kostnader för inköp av råvaror till matlaget. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 
§ 78 Avgift för kost inom socialpsykiatrin vid deltagande i mat-

lag i kommunens regi, forts 
 KS 2012/610, Ks § 75 

Yrkanden 

Egon Palo (M) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls. 

 

__________________ 
För kännedom 
Socialnämnden  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 79 Motion om att ta bort avgiften för dubbla omsorger, äldre-

boenden 
 KS 2013/123, Ks § 76 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att socialnämnden avser göra en översyn av 
avgifterna under 2013. 

2. Motionen anses härmed behandlad. 

Reservationer från Olle Lindström (M), Lars-Gunnar Holmqvist (M), Rigmor 
Åström (M), Göran Ahlman (M), Lennart Carlsson (M), Bo Hultin (M), Daniel 
Rönnbäck (M), Eva Smedetun (M), Lars Lundström (M), Helena Nordvall (M), 
Göran Höglund (M), Bo Lindström (M), Egon Palo (M), Hans Nilsson (M), Johan 
Sellin (M), Åke Carlsson (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Pettersson (KD), 
Hendrik Andersson (FP), Roger Bohman (C) och Catarina Ask (MP). 

Beskrivning av ärendet 

Rigmor Åström (M) föreslår i en motion att nuvarande avgiftssystem vid kommu-
nen äldreboenden medför att boenden på äldre- och demensboenden betalar dubbla 
omsorgsavgifter under en sjukhusvistelse. Detta då kommunens avgift kvarstår trots 
att avgift även betalas på sjukhuset. Rigmor Åström (M) föreslår att avgiften för 
omsorg tas bort under den tid boende vid äldre- och demensboenden vistas på sjuk-
hus. 

Socialnämnden föreslår 2013-05-14, § 125, att motionen kan anses vara besvarad 
då det i socialtjänstlagen regleras hur stor avgift som en kommun får ta ut för vård- 
och omsorgsinsatser, den så kallade maxtaxan. Maxtaxan innebär ett högkostnads-
skydd där avgiften dels regleras utifrån ett avgiftstak, dels utifrån den enskildes 
ekonomiska förutsättningar. 

Avgiftstaket anger maximala avgiften för omvårdnaden (1/12 x prisbasbeloppet x 
0,48) och uppgår år 2013 till 1 780 kr/månad. Inom ramen för maxtaxebestämmel-
serna kan en kommun besluta om tillämpningsregler, exempelvis avgiftsbefrielse 
vid frånvaro. 

Den som bor på äldre boende eller vistas på korttidsboende betalar även avgifter 
som ligger utanför maxtaxan; kost, förbrukningsartiklar och särskild dygnsavgift 
vid korttidsvistelse. 

Socialförvaltningen avser göra en översyn av avgifterna under 2013 som även om-
fattar jämförelser med andra kommuners avgiftssystem och regler. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 79 Motion om att ta bort avgiften för dubbla omsorger, äldre-

boenden, forts 
 KS 2013/123, Ks § 76 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden  

Rigmor Åström (M) föreslås att motionen bifalls. 

Inge Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls. 

Ordförande ställer kommunstyrelsens och Rigmor Åströms (M) förslag mot var-
andra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

För kännedom 
Rigmor Åström (M)  
Socialnämnden  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 80 Saga kulturscen, förlängning av hyresavtal  

 KS 2011/774, Ks § 77 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige förlänger hyresavtalet med Svea fastigheter avseende Saga 
Teaterns lokaler med 9 år, till och med 2028-06-30. 

2. Finansieringen av hyreskostnaden på totalt 325 000 kr för 2014 inarbetas i den 
strategiska planen. 

3. Kommunfullmäktige ger ks-kommunledningsförvaltningen/kommunchefen i 
uppdrag att teckna hyresavtalet med Sveafastigheter. 

Beskrivning av ärendet 

Saga Bio och Teater har genom åren varit ett flaggskepp för kulturen i Boden. Sa-
longen rymmer 424 stolar. Den är numera utrustad med digital 3d teknik och ett 
modernt konferenssystem. Varje säsong sedan tre år tillbaka visas föreställningar 
från världens stora opera- och teaterhus, direktsända via sattelitöverföring.  

Folkets Hus har i omgångar uppvaktat kommunledningen avseende Sagabio och te-
aterlokalerna. Enligt den finansieringsplan som Folkets Hus i Boden redovisar 
framgår att den totala investeringen beräknas uppgå till 4 miljoner kronor. 

Behoven till upprustning är omfattande. Åtgärderna kan kategoriseras i två delar. 
Den ena delen handlar det om att åtgärda inlastning till lokalen, som inte uppfyller 
gällande arbetsmiljönormer och krav, dels att göra lokalen tillgänglig för större ar-
rangemang och produktioner, som opera och balett. För detta krävs att man åtgärdar 
ridå med mekanism, scen och scenhus samt loger. Den andra delen avser lokalens 
behov av åtgärder för att den skall upplevas modern och inbjudande, det handlar om 
entré, stolar, ljud, ljus och el. 

Folkets Hus har i arbetet med projektbeskrivningen samverkat med AEVS Opal AB 
samt ägaren av anslutande fastighet Nordkalotten Hotell och Konferens AB. Den 
sistnämnda har avsatt yta för installation av lyftbord. 

Det aktuella hyresavtalet omfattar 2810 kvm (inklusive bowlinghallen 704 kvm 
som inte byggs om) och gäller tom 2019-06-30.  

Fastighetsägaren finansierar helt investeringen av inlastning och orkesterdike totalt 
1 600 000 kr, vid en förlängning av hyresavtalet med 9 år. 

Den årliga kostnadsökningen på hyresavtalet blir vid en 9 års förlängning av hyres-
avtalet 325 000 kr. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 80 Saga kulturscen, förlängning av hyresavtal, forts 

 KS 2011/774, Ks § 77 

Hyresvärden kan mot en hyreshöjning med 325 000 kronor per år under nuvarande 
hyresperiod fram till 2019-06-30 och därefter under ytterligare 9 år fram till 2028-
06-30 utföra de föreslagna reparationerna. Hyresvärdens hyresförslag innebär att 
investeringen avskrivs på 14 år med 3 % ränta. 

Den totala kostnaden kommer under perioden att uppgå till 4,55 miljoner för Bo-
dens kommun. Vid en eventuell förlängning efter 2028-06-30 borde hyresnivån 
minska med motsvarande belopp vilket bör framgå i ett eventuellt tecknande av hy-
resavtal.  

Det bör också i hyresavtalet framgå att förlängningen av hyresavtalet tom 2028-06-
30 avser de lokaler som byggs om. Kommunen betalar idag hyra för totalt 2810 
kvm. I dessa ytor ingår 704 kvm (bowlinglokalen) som inte berörs av ombyggna-
tionen. Dessa 704 kvm ingår inte i hyresförlängningen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen)  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 81 Tillväxtnämnden med begäran om extra pengar till forsk-

nings- och utvecklingsbidrag till bolaget Futureco AB 
 KS 2012/309, Ks § 78 

Beslut 

Kommunfullmäktige anvisar 1 000 tkr ut kommunfullmäktiges konto för oförut-
sedda utgifter till tillväxtnämnden avseende forsknings- och utvecklingsbidrag till 
Futureco AB för 2013. 

Beskrivning av ärendet 

Tillväxtnämnden har 2013-05-08, § 44, lämnat in en begäran om extra pengar till 
forsknings- och utvecklingsbidrag till bolaget Futureco AB. 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-18, § 79, att bli delägare i Futureco AB 
med en ägarandel på 14 %. Bolaget bedriver verksamhet i form av teknikutveckling 
inom miljöteknikområdet. Avsikten är att verksamheten ska bedrivas i nära samar-
bete med i första hand parterna, men även externa intressenter såsom forsknings- 
och utbildningsinstitutioner. 

Det årliga utvecklingsbidraget och medlemsavgiften till bolaget är 1 000 tkr. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Tillväxtnämnden 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 82 Strategi för detaljhandeln i Boden 

 KS 2012/34, Ks § 79 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar strategin för detaljhandelns utveckling i Bodens kom-
mun  

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har 2013-05-23 upprättat ett förslag till långsiktig och 
hållbar strategi för detaljhandeln i Bodens kommun, som en del Bodens kommuns 
arbete med en ny översiktsplan. 

Syftet är att skapa en långsiktigt hållbar strategi för detaljhandeln i Bodens kom-
mun. Detta innebär dels en kortfattad redovisning av de huvudsakliga slutsatserna 
och rekommendationerna från den handelsutredning som kommunen låtit genomfö-
ra, men också att föreslå hur kommunen skall hantera förfrågningar från detaljhan-
delsföretag om ytterligare expansion. 

Detaljhandeln i Bodens centrum bör utvecklas genom förtätning och fysisk expan-
sion, och stadskärnan ska vara levande med ett varierat utbud bestående av kedjefö-
retag och lokala entreprenörer. Kommunen bör verka för att Kaptensgatan utveck-
las till ett handelsområde som kompletterar stadskärnan och övriga handelsområden 
med ett tänkbart utbud av dagligvaror och sällanköpsvaruhandel inom lågprisseg-
mentet. På Kårbacken bör kommunen inta en restriktiv hållning till framtida etable-
ringar då det innebär en geografiskt splittrad handel och att befintliga handelsområ-
den inte har möjlighet att utvecklas efter bästa förmåga. Detaljhandeln på Ugglega-
tan bör tillåtas expandera till sydvästra sidan av Luleåvägen. Torpgärdan västra är 
idag ett industriområde med inslag av detaljhandel. För att förstärka områdets 
stadsmässiga karaktär bör det förstärkas och förtätas med detaljhandel i, förslagsvis, 
områdets södra delar där det idag finns småindustrier. Övriga serviceorter i kom-
munen ska ha ett utbud som i första hand riktar sig till de boende i närområdet, var-
på utbudet därför bör utgöras av dagligvaror samt övrig närservice. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Daniel Rönnbäck (M) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls. 

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret) 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-06-17 

Sid 

15 (32) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 83 Strategisk plan och budget 2014-2016 

 KS 2013/165, Ks § 80 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer budgetberedningens förslag till strategisk plan 
för 2014-2016 enligt §§ 6 – 27, med följande ändring: 

– Under ägardirektiv Stiftelsen Bodenbo tas följande strecksats bort, ”Stiftel-
sens styrelse tar initiativ till att förbereda en bolagisering av verksamheten”. 

– Befolkningsutvecklingen justeras till oförändrat 27 598 för 2014 

– Som konsekvens av detta justeras intäkterna för KS-finans 2014 uppåt med 
2 300 tkr Mkr till totalt 1 517 885 tkr 

– Kommunledningsförvaltningens driftram 2014 utökas med 1 000 tkr, i och 
med satsningen på Partnerskap för jobb. Pengarna läggs under kommun-
fullmäktige oförutsedda, som därmed uppgår till 3 000 tkr. 

– Tekniska förvaltningens driftram 2014 utökas med 500 tkr avseende stöd till 
enskilda vägar och 300 tkr avseende slaghackning. 

– Tekniska förvaltningens driftram utökas med 400 tkr avseende subventione-
ring av bussresor till universitet. 

– Tillväxtförvaltningens driftram 2014 utökas med 100 tkr avseende kostnader 
för etablering av skomakeri inom Hembygdsområdet. 

2. Kommunfullmäktige fastställer kommunrevisionens budget till 1 612 tkr 2014, 
1 694,3 tkr 2015 samt till 1 733,9 tkr 2016. 

Reservationer på beslutspunkt nr 1 från Olle Lindström (M), Lars-Gunnar Holm-
qvist (M), Rigmor Åström (M), Göran Ahlman (M), Lennart Carlsson (M), Bo Hul-
tin (M), Daniel Rönnbäck (M), Eva Smedetun (M), Lars Lundström (M), Helena 
Nordvall (M), Göran Höglund (M), Bo Lindström (M), Egon Palo (M), Hans Nils-
son (M), Johan Sellin (M), Åke Carlsson (M), Kenneth Backgård (NS), Anders 
Sundström (NS), Anders Pettersson (KD), Hendrik Andersson (FP), Roger Bohman 
(C) och Catarina Ask (MP). 

Beskrivning av ärendet 

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 och därmed 
också för nämndernas verksamhetsplaner. Den strategiska planen innehåller full-
mäktiges styrning av nämnderna och bolagen/stiftelsen samt resurstilldelningen till 
nämnderna.  
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Plats och tid  Ks-salen kl 08.30-09.35 


Beslutande Torbjörn Lidberg (s) 
Olle Lindström(m) 
Michael Engström (s) 
Rigmor Åström (m) 
Jan-Olov Bäcklund (s) 
Roger Boman (c) 
Bosse Strömbäck (v) 


Ersättare Daniel Rönnbäck (m) 
Anna-Karin Nylund (s)  
Göran Ahlman (m)  
Inger Vestman-Arvésen (v) 
Anders Pettersson (kd) 
Lennart Klockare (s) 


Övriga Hendrik Andersson (fp) 
Catarina Ask (mp) 
Håkan Hansi 
Jan Öström 
Agneta Bergbom 


Utses att justera Roger Bohman 


Justeringens plats och tid  


 Underskrifter Sekreterare 
Agneta Bergbom


§§ 6-28  


     
   Ordförande 
Torbjörn Lidberg


 
 


     
  Justerare 
Roger Bohman
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Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 6 Ärenden överlämnade till budgetberedningen 
  


Budgetberedningens förslag 


1. Ärenden överlämnade till budgetberedningen behandlas under respektive ärende 
som berörs, d v s 


 Servicepunkter i Harads och Gunnarsbyn - Behandlas under ärendet om 
tillväxtnämndens driftram 


 Destination 4-kanten – Behandlas under ärendet om ks-kommunled- 
ningsförvaltningens driftram 


 Mötesplats Prästholmen – Behandlas under ärendet om utbildningsnämn-
dens driftram 


 E-nämnd – Behandlas under ärendet om ks-kommunledningsförvalt-
ningens driftram 


2. De synpunkter som lämnats vid samrådet med Landsbygdsrådet, Handikapprå-
det, Pensionärsrådet samt Ungdomsrådet samt de som lämnats in efterhand har 
funnits med som en del i beredningen av den strategiska planen.  


Beskrivning av ärendet 


Till budgetberedningen har följande ärenden överlämnats för behandling i den stra-
tegiska planen 2014-2016: 


1. Servicepunkter i Harads och Gunnarsbyn avseende kommunfullmäktiges 
beslut 2013-02-18, § 8 


2. Destination 4-kanten enligt kommunfullmäktiges avseende 2013-02-18, § 9 


3. Mötesplats Prästholmen enligt kommunfullmäktiges avseende 2013-02-18,  
§ 10 


4. E-nämnd enligt kommunfullmäktiges avseende 2013-05-06, § 52 


5. Minnesanteckningar och synpunkter – Träff med Landsbygdsråd, Handi-
kappråd, Pensionärsråd samt ungdomsråd 


Därutöver har fullmäktiges beslut om förändrade ramar från och med 2014 av-
seende Ombyggnad korsning Kyrkgatan/Kungsgatan (kf § 66/12), Budgetpro-
positionen (kf § 111/12), FairTrade City (kf § 128/12), Bostadsanpassningsbi-
drag (kf § 136/12), Sysselsättning inom SAVO (kf § 38/13) samt Arbetsmark-
nadsåtgärder (kf § 55/13) arbetats in i den strategiska planen för 2014-2016. 
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§ 7 Tillväxtstrategier 
  


Budgetberedningens förslag 


Tillväxtstrategier fastställs enligt förslag. 


Beskrivning av ärendet 


I syfte att öka antalet invånare och därmed kommunens intäkter föreslås den strate-
giska planen kompletterats med följande tillväxtstrategier:  


Bodens kommuns tillväxtstrategier bygger på följande grundstenar: 


 Goda möjligheter till lärande, trygghet och personlig utveckling 


 Nära och förtroendefull dialog mellan kommun, medborgare, föreningar och 
näringsliv 


 Tillvaratagande och hållbar utveckling av de lokala förutsättningarna i hela 
kommunen 


På dessa grundstenar bygger den utvecklingsplan som fastställdes 2009. Utifrån 
ovanstående avser kommunen under den kommande planperioden prioritera: 


 Utveckla nya arenor för dialog med medborgare, föreningar och näringsliv 


 Utveckling av kompetens och infrastruktur inom näringarna häst, besök, indu-
stri, kultur och miljöteknik. 


 Trygghet och hälsa 


 Miljö, energi och ett hållbart samhälle 


 Samverkan med näraliggande kommuner 


Dessa prioriteringar ligger till grund för avvägningar vad gäller investeringar och 
drift. Samhällsplaneringen inriktas på vidmakthållande och förnyelse av befintliga 
bebyggelseområden samt en långsiktig expansion i första hand nedströms Luleå 
älvdal. 
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§ 8 Kommunövergripande styrkort 
  


Budgetberedningens förslag 


Kommunövergripande styrkortet fastställs enligt förslag. 


Beskrivning av ärendet 


Det kommunövergripande styrkortet innehåller strategiska mål samt mål i perspek-
tiven samhällsutveckling, verksamhet, medarbetare och ekonomi.  För alla målen 
fastställs målindikatorer som ska mäta måluppfyllelsen på kommunövergripande 
nivå. 


Förslag till kommunövergripande styrkort utgår från det styrkort som ingick i pla-
neringsförutsättningarna och fastställdes av budgetberedningen 2013-03-08, § 3.  
Följande justeringar föreslås av det kommunövergripande styrkortet: 


 Samhällsutveckling – Eko-kommunen 


- Kompletteras med indikator om andel biogasdrivna fordon samt andel för-
nybar energi i kommunens lokaler. Andelen biogasdrivna fordon var 56 % 
under 2012. Målen för 2014-2016 sätts till att de ska vara minst 60 %, 65 % 
respektive 70 %. Andelen förnybar energi 2012 var 80,7 % . Målen för 
2014-2016 sätts till minst 82 %. 


 Samhällsutveckling – Tillväxt 


- Mål för indikatorn arbetslöshet unga i förhållande till riket ändras från < 5 
% till < 4 % för 2014 samt från < 2,5 % till < 2 % för 2015 med anledning 
av att utfall för 2012 korrigerats från 7,6 % till 5,2 %.  


- Utfallet för indikatorn arbetslöshet totalt i förhållande till riket korrigeras 
från 1,6 % till 1 %. 


 Verksamhet – Bra kvalitet 


- Indikatorn om att arbetsplatserna ska arbeta med BodenRaketen komplette-
ras med utfall för 2012 som är 27,9 %. Målet ändras från öka till 50 % för 
2014. 


 Medarbetare – Konkurrenskraftiga löner och villkor 


- Kompletteras med indikator om personalomsättning exklusive pensionsav-
gångar där utfallet för 2012 var 5,6 %. Målet sätts till < 6 %. 
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§ 8 Kommunövergripande styrkort (forts) 
  


Beskrivning av ärendet (forts) 


 Medarbetare – övriga mål 


- Samma mål som 2013 och 2015 anges för 2014 och 2016 avseende betyg i 
medarbetarenkäten för att det blir möjligt att följa upp medarbetarperspek-
tivet även dessa år. 


 Ekonomi- Effektivt resursnyttjande 


- Med anledning av att revisorerna inte kan uttala huruvida kommunen når 
målen för god ekonomisk hushållning så kompletteras dessa med en indika-
tor om nettokostnad per invånare där utfallet för 2012 var 53 tkr. Målen 
sätts i enlighet med budgeten till 56 tkr, 57 tkr och 59 tkr för 2014-2016 
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§ 9 Nämnder/styrelsers styrkort 
  


Budgetberedningens förslag 


Nämnder/styrelsers styrkort fastställs enligt förslag till styrkort. 


Beskrivning av ärendet 


På nämndsnivå förädlas och tolkas det kommunövergripande styrkortet i ett verk-
samhetsnära styrkort där nämndens målindikatorer samt verksamhetsidéer finns. 
Nämndens styrkort är en del av den strategiska planen. Nämnder/styrelser har sina 
budgetförslag lämnat förslag på styrkort för den egna nämnden. Dessa ligger till 
grund för styrkorten i den strategiska planen med följande justeringar: 


Motsvarande indikatorer har formulerats på samma sätt, exempelvis betyg i medar-
betarenkäten, betyg i SCB:s medborgarundersökning, budgetavvikelse etc. Vissa 
indikatorer har förtydligats. Om samma indikator finns i verksamhetsplanen för 
2013 har detta målvärde använts. I möjligaste mån har styrkorten kompletterats 
med målvärden i stället för öka/minska. En del indikatorer är också kompletterade 
med att de ska vara > eller < angivet målvärde. 


Ks-kommunledningsförvaltningens styrkort är kompletterat med mål för Nöjd-
Inflytande-Index från medborgarundersökningen samt med underfrågorna för förtro-
ende och påverkan. Målet avseende stöd för papperslösa sammanträden är målsatt 
och angett till 10 i stället för alla. Under verksamhet kompletteras styrkortet med en 
indikator om andel arbetetsplatser som arbetar enligt BodenRaketen. Under medar-
betare anges samma mål som 2013 och 2015 för 2014 och 2016 avseende betyg i 
medarbetarenkäten. Därutöver är styrkortet även kompletterat med målbeskrivningar 
i alla fyra perspektiv.  


Ks-tekniska förvaltningen har i sitt styrkort angett att målet om konkurrenskraftiga 
löner och villkor skulle kompletteras med motsvarande indikator som i det kommu-
növergripande styrkortet. Styrkortet är kompletterat med indikator om personalom-
sättning exklusive pensionsavgångar. Indikatorn om andel biogasdrivna fordon 
kompletteras med målvärden utifrån förslag från tekniska förvaltningen. 


Med anledning av att ks-räddnings- och beredskapsförvaltningens styrkort innehöll 
många indikatorer har förvaltningen föreslagit att indikatorn om arbete med Bo-
denRaketen under verksamhet utgår. Indikatorerna om sjukfrånvaro, andel långtids-
sjukskrivna, andel heltid kvinnor, kvinnors medellön jämfört med mäns samt andel 
timavlönade årsarbetare från medarbetarperspektivet utgår också.  
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§ 9 Nämnder/styrelsers styrkort (forts) 
  


Beskrivning av ärendet (forts) 


I enlighet med förslag från ordförande i utbildningsnämnden föreslås indikatorerna 
under samhällsutveckling utgå avseende inloggning i förvaltningens e-tjänster, ar-
betsro i skolan, förskolor och grundskolor med grön flagg, inköp av närproducerade 
livsmedel, elever i UF-företag & i lärlingsutbildning samt erbjudanden om feriear-
beten.  Under verksamhet utgår indikatorerna om antal platser per avdelning i för-
skolan, andel olovligt frånvarande elever, elever med betyg E i vuxenutbildningen 
samt andel ärenden i elevhälsan som återkopplas till verksamheten Under medarbe-
tare föreslås antal verksamhetsbesök av rektor/förskolechef, andel anställda män i 
samtliga skolformer samt inrättande av karriärtjänster utgå. Indikatorn om lokalyta i 
grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning föreslås utgå under ekonomi. 


I socialnämndens styrkort har de föreslagit att skillnaden mellan kommunens redo-
visade kostnad jämfört med kommunens egen standardkostnad ska minska. I enlig-
het med förslaget att socialnämnden ska finansiera tillkommande kostnader med att 
närma sig strukturkostnaden föreslås att kostnadsskillnaden för individ- och famil-
jeomsorgen inte ska vara högre än 20 %. 15 % respektive 10 % för åren 2014-2016. 
För äldreomsorgen sätts målen för åren 2014-2016 till 8 %, 7 % respektive 6 %.  


I tillväxtnämndens styrkort föreslås att indikatorn om att vara inkluderande och tyd-
lig under trygg och trivsam kommun utgår. Under tillväxt i Boden kompletteras 
styrkortet med en indikator om att förvärvsarbetande dagbefolkning ska öka. Under 
nöjda medborgare ändras indikatorn om nöjda medborgare till att gälla kultur re-
spektive idrotts- och fritidsanläggningar. Självfinansieringsgraden för Nordpoolen 
ändras från > 40 % till > 45 % med anledning av att utfallet 2012 var 45 %. 


För övriga nämnder föreslås inga justeringar. 
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§ 10 Uppdrag till nämnder/styrelser 
  


Budgetberedningens förslag 


1. Följande uppdrag utgår eller avrapporteras i Strategisk plan 2014-2016: 


 Plan för attraktivare infarter 


 Organisationsöversyn av socialförvaltningen 


 Tydliggöra centrala kommunledningen 


 Behovsstyrd kollektivtrafik 


 Organisationsöversyn av tekniska förvaltningen 


 Kartlägga säker skolväg 


 Plan för upprustning av Nordpoolen 


2. Tidigare uppdrag ändras enligt nedan: 


 Utvärdering av inrättandet av samhällsbyggnadskontoret, redovisas hösten 
2013 


 Plan för landsbygdsutveckling i strandnära områden, redovisas 2013 


 Inriktningsbeslut avseende kommunalförbund, redovisas december 2013 


 Fortsättning av heltidsprojektet, redovisas hösten 2013 


3. Följande nya uppdrag läggs ut på förvaltningsorganisationen: 


 Ta fram en ny utvecklingsplan, redovisas 2014 


 Identifiera områden för samverkan, redovisas hösten 2013 


 Utredning om samordning av kommunala transporter, redovisas 2014 


 Kommunens som aktiv skogsägare, redovisas hösten 2013 


 Etablera sig som uppdragsutbildningspart, redovisas 2014 


 Uppdragsbeskrivning demografiska förändringar, redovisas februari 2014 


Beskrivning av ärendet 


Strategiska planen innehåller utredningsuppdrag som fullmäktige ger åt nämnder-
na/styrelserna. Sedan strategiska planen för 2013-2015 fastställdes har följande ut-
redningsuppdrag avrapporterats till kommunfullmäktige: 


 Översyn av exploateringsverksamheten, behandlades i nov 2012 


 Plan för att Certifiera Boden som Fair Trade City, behandlades i nov 2012 


 Översyn av riktlinjer för friskvård, behandlades i dec 2012 


 Vikarieförsörjning i egen regi, behandlades i april 2013 


 Översyn av förskoleverksamheten, behandlades i april 2013 
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§ 10 Uppdrag till nämnder/styrelser (forts) 
  


Beskrivning av ärendet (forts) 


Följande utredningsuppdrag föreslås utgå eller avrapporteras i strategisk plan  
2014-2016: 


 Ta fram en plan för attraktivare utfarter, ej aktuell i och med att arbete pågår 


 Organisationsöversyn av socialförvaltningen, ingår i uppdraget om genom-
gripande organisationsöversyn 


 Tydliggöra centrala kommunledning, ingår i uppdraget om genomgripande 
organisationsöversyn 


 Behovsstyrd kollektivtrafik, ingår i nytt uppdrag om kommunala transporter 


 Organisationsöversyn av tekniska förvaltningen, ingår i uppdraget om ge-
nomgripande organisationsöversyn 


 Kartlägga säker skolväg, sker löpande i samråd med Trafikverket. 


 Plan för upprustning av Nordpoolen, etapp I finansierad i budget 2014-2016 


Följande utredningsuppdrag föreslås förskjutas i tid i strategisk plan 2014-2016 en-
ligt nedan: 


 Utvärdering av inrättande av samhällsbyggnadskontoret, från vår 2013 till 
höst 2013 


 Plan för landsbygdsutveckling i strandnära områden, från vår 2013 till 2013 


 Konsekvenser av ett Kommunalförbund redovisas i form av ett inriktningsbe-
slut, från december 2012 till december 2013 


 Fortsättning av heltidsprojektet, från september 2012 till höst 2013 


Kommunstyrelsen föreslås få följande nya utredningsuppdrag i strategisk plan 
2014-2016: 


 Ta fram en ny utvecklingsplan, redovisas 2014 


 Identifiera områden för samverkan, redovisas hösten 2013 


 Utredning om samordning av kommunala transporter, redovisas under 2014 


 Kommunen som aktiv skogsägare, redovisas hösten 2013 


Utbildningsnämnden föreslås få i uppdrag att etablera sig som uppdragsutbild-
ningspart, redovisning av hur arbetet går ska ske senast 2014  


Socialnämnden föreslås få i uppdrag att senast februari 2014 redovisas en upp-
dragsbeskrivning avseende en konsekvensanalys utifrån demografiska förändringar.  
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§ 11 Ägardirektiv till bolag och inriktning till stiftelsen 


  


Budgetberedningens förslag 


Ägardirektiv och inriktningar till bolag och stiftelsen fastställs enligt förslag. 


Beskrivning av ärendet 


Strategiska planen innehåller ägardirektiv till de kommunala bolagen och inriktning 
till stiftelsen. 


Ägardirektivet till Bodens Energi AB föreslås ändras så att maximalt ägardirektiv 
kan uppgå till 4 mkr i stället för som tidigare 3 mkr. 


Ägardirektiven föreslås kompletteras med ägardirektiv till Bodens Utvecklig AB 
som återupptagit sin verksamhet. Bolaget har i uppdrag att främja en fortsatt ut-
veckling av etablering av serverhallar och hästhållning. Tidigare hade bolaget i 
uppdrag att främja utveckling inom områdena energi, miljöteknik och hästhållning. 
Bolaget ska inte längre representera kommunen i centrumbildningarna och inte hel-
ler finansieras genom koncernbidrag. 


Inriktningen till Stiftelsen kompletteras med att stiftelsens styrelse tar initiativ till 
att förbereda en bolagisering av verksamheten. 


Övriga ägardirektiv och inriktningar föreslås oförändrade. 
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§ 12  Resursfördelning demografi – Utbildningsnämnden 
  


Budgetberedningens förslag 


I förhållande till nu gällande långtidsplan genomförs ingen förändring av utbild-
ningsnämndens driftram avseende resursfördelning för demografi. 


Beskrivning av ärendet 


Enligt delmodellen avseende resursfördelning demografi ska tillägg/avdrag göras 
för demografiska förändringar inom utbildningsnämnden för verksamheterna för-
skola, 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. 


Utbildningsnämnden har enligt strategisk plan 2013-2015 följande tillägg/avdrag i 
sin ramför åren 2014-2015: 


2014 2015


Förskola, 1-5 år 421 217
Förskoleklass, 6 år -578 -246
Grundskola, 7-15 år 356 245
Gymnasieskola, 16-18 år -4 749 -2 213
Summa avdrag plan 2012-2014 -4 551 -1 997


Årlig förändring -4 551 -1 997
Ack förändring -6 548


 


Av utbildningsnämndens budgetförslag framgår att de förutsätter att inget ytterliga-
re avdrag görs för demografin i ramen för 2016. Av planeringsförutsättningarna in-
för arbetet med strategisk plan 2014-2016 framgår att avsikten är att delmodell av-
seende resursfördelning demografi ska tas bort samt att ingen förändring ska göras 
av de avdrag som utbildningsnämnden har i ramen enligt strategisk plan för 2013-
2015.  
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§ 13 Resursfördelning demografi – Socialnämnden 
  


Budgetberedningens förslag 


I förhållande till nu gällande långtidsplan genomförs ingen förändring av social-
nämndens driftram avseende resursfördelning för demografi. 


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. 


Socialnämnden har enligt strategisk plan 2013-2015 följande tillägg/avdrag i sin 
ramför åren 2014-2015: 


2014 2015


Äldreomsorg, 80-w år -2 655 1 539
Summa avdrag plan 2013-2015 -2 655 1 539


Årlig förändring -2 655 1 539
Ack förändring -1 116  


 
Av planeringsförutsättningarna inför arbetet med strategisk plan 2013-2015 framgår 
att avsikten är att delmodell avseende resursfördelning demografi ska tas bort samt 
att ingen förändring ska göras av de avdrag/tillägg som socialnämnden har i ramen 
enligt strategisk plan för 2013-2015.  
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§ 14 Löne- och prisantaganden 
  


Budgetberedningens förslag 


Följande löne- och prisantaganden fastställs för Strategisk plan och budget  
2014-2016 
                                                 2014                2015                  2016 
Personalkostnader 2,7 %  3,0 %  3,6 % 
Intäkter, varor, tjänster 1,3 %  2,1 %  2,5 % 
Köp av verksamhet 2,3 %  2,7 %  3,3 % 
Intern ränta  2,5 %  2,5 %  2,5 % 
Interna hyror 0,1 %  1,7 %  2,0 % 
Lokalvård och verksamhetsservice 1,9 %  2,5 %  3,0 % 
 


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. Den ekonomiska ramen justeras därefter med särskilda beslut som 
påverkar ramens storlek samt eventuella sparkrav.  


I föregående strategisk plan gäller följande antaganden.  


                                           2014 2015 
Personalkostnader  3,1 % 3,7 % 
Intäkter, varor, tjänster  1,8 % 2,2 % 
Köp av verksamhet  2,7 % 3,3 % 
Internränta   2,9 % 2,9 % 
Interna hyror   1,5 % 1,8 % 
Lokalvård och verksamhetsservice 2,4 % 2,8 % 
 
 
Dessa föreslås ersättas av nya antaganden enligt ovan. 
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§ 15 Kommunrevisionens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


Kommunrevisionens förslag till budget 2014-2016 har medräknas i förslag till stra-
tegisk plan för 2014-2016. 


Beskrivning av ärendet 


Kommunrevisionen har lämnat sitt budgetförslag för åren 2014-2016. Budgetför-
slaget uppgår till 1 662 tkr 2014, 1 747 tkr 2015 samt till 1 788 tkr 2016.  


I jämförelse med strategisk plan för 2013-2015 innebär förslaget en neddragning 
med 3 tkr för 2013 samt en utökning med 45 tkr respektive 46 tkr för åren 2015-
2016. 
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§ 16 Ks-kommunledningsförvaltningens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


1. Kommunfullmäktiges pott för oförutsedda utgifter minskas med 7 139 tkr från 
och med 2014.  


Nivån för särskilt avsatta medel fastställs enligt följande: 
   2014 2015 2016 


 Kf:s oförutsedda 2 000 2 000  2 000 
Ks:s oförutsedda 212    212    212 
EU-projekt 2 060 2 060 2 060 


2. Ks-kommunledningsförvaltningens driftram utökas från och med 2014 med  


 362 tkr per år avseende Destination 4-kanten 


 60 tkr per år för E-nämnd i Norrbottens län 


 500 tkr per år för utökad friskvårdssatsning 


3. Ks-komunledningsförvaltningens driftram minskas från och med 2014 med  


 900 tkr per år avseende neddragning av tjänster 


 500 tkr per år för att avtalet om E-hälsa upphör 


 en neddragning på 0,27 %, vilket motsvarar 250 tkr per år 


Beskrivning av ärendet 


Med utgångspunkt från de planeringsförutsättningar som budgetberedningen fast-
ställt har samtliga nämnder/styrelser haft i uppdrag att lämna in och presentera ett 
budgetförslag för åren 2014-2016.  


Ks-kommunledningsförvaltningen har lämnat följande budgetförslag inför arbetet 
med strategisk plan 2014-2016:  


2014 2015 2016


Verksamhetsförändringar/Ofinansierat
Destination 4-kanten 362 362 362
Ramminskning extra sparkrav 900 900 900


Åtgärder
Översyn av kontorens verksamheter -900 -900 -900


Summa 362 362 362


Årseffekt jmf med 2013
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§ 16 Ks-kommunledningsförvaltningens driftram (forts) 
  


Beskrivning av ärendet (forts) 


I ks-kommunledningsförvaltningens driftram finns följande särskilt avsatta medel: 


   2013 2014 2015 


Kf:s oförutsedda 6 840 9 139  9 139 
Ks:s oförutsedda 212    212    212 
EU-projekt 2 060 2 060 2 060 


Kommunfullmäktiges pott för oförutsedda utgifter är sedan några år tillbaka kraftigt 
utökad. Tidigare uppgick potten till 1 560 tkr per år. Föreslås att kommunfullmäkti-
ges pott för oförutsedda utgifter minskas från 9 139 tkr till 2 000 tkr från och med 
2014.  Kommunstyrelsens pott för oförutsedda utgifter samt eu-potten föreslås 
oförändrad mot tidigare år. Av eu-potten är redan 500 tkr anvisade för genomföran-
de av projekt under 2014. Därefter är den helt outnyttjad. 


Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-18, § 9, att kommunen ska delta i projektet 
Destination 4-kanten samt anvisade 362 tkr under 2013. Finansieringen för 2014 
överlämnades att inarbetas i den strategiska planen. Föreslås att ks-kommunled-
ningsförvaltningens driftram utökas med 362 tkr från och med 2014 för deltagande 
i projektet Destination 4-kanten. 


Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-06, § 52 att Bodens kommun ska delta i en 
gemensam E-nämnd i länet samt anvisade 60 tkr för 2013. Finansieringen för 2014 
överlämnades att inarbetas i den strategiska planen. Föreslås att ks-kommunled-
ningsförvaltningens driftram utökas med 60 tkr från och med 2014 för deltagande i 
E-nämnden. 


I den strategiska planen för 2013-2015 avsattes 1 200 tkr för en friskvårdssatsning. 
Under året har därför särskilda fokusgrupper startat med kost- och träningsråd, fy-
siska tester, föreläsningar, egen träning, gruppträning med mera Deltagarna får 
även individuell hjälp av en personlig coach. Eftersom intresset har varit stort och 
alla som vill har inte fått möjlighet att delta så föreslås att friskvårdssatsningen ut-
ökas med 500 tkr från och med 2014.  


Av budgetförslaget framgår att förvaltningen ålades ett extra sparbeting i den eko-
nomiska översyn som genomfördes under 2012. Detta avses lösas genom minskad 
bemanning med en ekologtjänst samt översyn av kontorens verksamheter i övrigt. I 
enlighet med kommunstyrelsens beslut från 2012-10-29, § 138, ska besparingen in-
arbetas i budgetarbetet för 2014. Föreslås att ks-kommunledningsförvaltningens 
driftram minskas motsvarande besparingen som beräknats till 900 tkr per år. 
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§ 16 Ks-kommunledningsförvaltningens driftram (forts) 
  


Beskrivning av ärendet (forts) 


Kommunfullmäktige beslutade 2009-09-14, § 108, att Bodens kommun ska med-
verka som part i centrumbildningen E-hälsa till en kostnad på 500 tkr per år. Avta-
let som ursprungligen löpte till 2012-06-30 är förlängt ett år och upphör under 
2013. Föreslås därför att ks-kommunledningsförvaltningens driftram minskas med 
500 tkr från och med 2014. 


För att nå de ekonomiska målen som fastställts i planeringsförutsättningarna före-
slås en neddragning av ks-kommunledningsförvaltningens driftram från och med 
2014 med 0,27 %, vilket motsvarar 250 tkr.  


Sedan strategisk plan 2013-2015 fastställdes har kommunfullmäktige 2012-11-05,  
§ 116, beslutat att utöka ks-kommunledningsförvaltningens driftram med 200 tkr 
avseende samverkansprojektet Fairtrade City. Med anledning av att ansvaret för bo-
stadsanpassningsbidragen flytas till socialnämnden har kommunfullmäktige 2012-
12-17, § 136, beslutat att överföra 6 169 tkr från ks-kommunledningsförvalt-
ningens driftram till socialnämndens driftram. Dessa beslut har inarbetats i strate-
gisk plan 2014-2016.
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§ 17 Ks-tekniska förvaltningens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


1. Ks-tekniska förvaltningens driftram utökas med 750 tkr 2014 samt med 1 500 
tkr från och med 2014 avseende trafiklösning i centrum. 


2. Ingen justering görs av ks-tekniska förvaltningens driftram med anledning av 
investering i planskild korsning vid Riksväg 97 


3. Överskott inom lokalbanken får inte användas för finansiering av övrig verk-
samhet 


4. Ks-tekniska förvaltningens driftram minskas med 0,27 % från och med 2014, 
vilket motsvarar 275 tkr.  


Beskrivning av ärendet 


Ks-tekniska förvaltningen har lämnat följande budgetförslag inför arbetet med stra-
tegisk plan 2014-2016: 


2014 2015 2016


Verksamhetsförändringar/Ofinansierat
Avtal snöröjning, mark, lastbil och anl.maskin, kross och natur 
mtrl 0 3 200 4 500
SAVO underskott (förutsätter ramökning)
SAVO avtal elkretsen 600 1 500 1 500
Slaghackning 300 300 300
Tätortsnära skog 1 000 1 000 1 000


Åtgärder
Färdtjänst -1 000 -1 000 -1 000
Minskad omfattning på SAVOs verksamhet -1 500 -1 500
Minskning av kommunala gator och GC (kräver extra analys) 0 -300 -300
Minskning av belysningspunkter på landsbygd 0 -500 -500
Minskning av grönområden 0 -300 -300
Minskad snöröjning på gator och GC 0 -300 -300
Energiöversyn temperaturreglering -1 000
Lokalbanken - forcerad avveckling av fastigheter -700 -1 500 -2 000


Summa 200 600 400


Årseffekt jmf med 2013


 
Av budgetförslaget framgår i övrigt att underhållsplaner och nyckeltal för verksam-
heterna fastighet, gata, VA och park kommer att tas fram under planeringsperioden. 


Satsningarna på biogas kommer att fortsätta. Under perioden kommer en förbe-
handlingsenhet av matavfall att byggas. Anläggningen kommer att minska 
driftstörningarna som blir av föroreningar av metall och plast i matavfallet. 
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§ 17 Ks-tekniska förvaltningens driftram (forts) 
 


Beskrivning av ärendet (forts) 


Tekniska förvaltningens gatuavdelning har under en längre tid arbetat med en hel-
hetslösning för en trafiklösning i centrum. De förslag som presenterats för kom-
munstyrelsen inför sammanträdet 2013-04-29 innebär en investeringskostnad på ca 
35-40 mkr. Driftkostnaderna beräknas öka med ca 2,5-3 mkr med anledning av in-
vesteringen. Föreslås att ks-tekniska förvaltningens driftram utökas med hälften av 
den beräknade kostnadsökningen, d v s 750 tkr 2014 samt 1 500 tkr per år från och 
med 2015. Halva investeringskostnaden och driftkostnaden är sedan tidigare finan-
sierad inom befintlig ram. 


I förra strategiska planen har ks-tekniska förvaltningen, med anledning av invester-
ing i planskild korsning vid Riksväg 97, fått en driftbudget på 315 tkr 2013, 820 tkr 
2014, 1 731 tkr 2015 samt 1 847 tkr från och med 2016. Det bygger på en beräknad 
investeringskostnad på 16 300 tkr 2014 och 10 000 tkr 2015. Kostnaden för inve-
steringen bedöms nu bli dyrare. Föreslås att ingen omräkning sker av driftkostnaden 
i avvaktan på en separat prövning av investeringen. 


I strategisk plan för 2013-2015 utökades ks-tekniska förvaltningens ram med 2 300 
tkr 2013 samt med 2 800 tkr från och med 2014 på grund av att kostnaderna för lo-
kalbanken bedömdes ökas med anledning av skolutredningen. Utökningen skulle 
omprövas årligen. Samtidigt fick tekniska förvaltningen i uppdrag att i kommande 
prognoser, delårsbokslut samt årsbokslut särredovisa och följa upp lokalbanken se-
parat. Av ks-tekniska förvaltningens budgetförslag framgår att de via en forcerad 
avveckling av fastigheter vill kunna nyttja överskott inom lokalbanken för att finan-
siera bedömda kostnadsökningar inom övrig verksamhet. Föreslås att eventuella 
överskott inom lokalbanken inte får nyttjas till övrig verksamhet. 


För att nå de ekonomiska målen som fastställts i planeringsförutsättningarna före-
slås en neddragning av ks-tekniska förvaltningens driftram från och med 2014 med 
0,27 %, vilket motsvarar 275 tkr.  


Sedan strategisk plan för 2013-2015 fastställdes har kommunfullmäktige 2012-06-
18, § 66, beslutat att anvisa 474 tkr till ks-tekniska förvaltningen för ökade kapital-
kostnader med anledning av ombyggnation av korsningen Kungsgatan-Kyrkgatan. 
Från och med 2014 utökas ramen med ytterligare 107 tkr, d v s totalt 581 tkr. 
Kommunfullmäktige har 2013-04-08, § 38 beslutat att utöka ks tekniska förvalt-
ningens driftram med 1 036,8 tkr från och med 2014 för att kunna upprätthålla sys-
selsättningen inom SAVO:s verksamhet. Dessa beslut har inarbetats i strategisk 
plan 2014-2016. 
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§ 18 Ks-räddnings och beredskapsförvaltningens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


1. Ks-räddnings- och beredskapsförvaltningens driftram utökas med 1 000 tkr från 
och med 2014 avseende tillsyns- och olycksorsaksutredningar. 


2. Ks-räddnings- och beredskapsförvaltningens driftram minskas med 0,27 % från 
och med 2014, vilket motsvarar 70 tkr.  


Beskrivning av ärendet 


Ks-räddnings- och beredskapsförvaltningen har lämnat följande budgetförslag inför 
arbetet med strategisk plan 2014-2016:  


2014 2015 2016


Verksamhetsförändringar/Ofinansierat


Förstärkning av säkerhetssamordnare 50% 250 250 250
2 tjänster brandinspektörer 1 000 1 100 1 200
Utbildning av personal enl utbildningsplan 1 027 791
Utveckling av operativ teknik i samband med släckning 500 500 500


Summa 2 777 2 641 1 950


Årseffekt jmf med 2013


Av budgetförslaget framgår att tillskottet för att förstärka administrativa avdelning-
en är till för att lösa uppdragen enligt ”Lagen om skydd mot olyckor”. Om inte till-
skottet beviljas måste en organisationsförändring genomföras vilket leder till sänkt 
kvalité och förmåga för den operativa verksamheten. Föreslås att ks-räddnings- och 
beredskapsförvaltningens driftram från och med 2014 utökas med 1 000 tkr avse-
ende resursförstärkning för att genomföra tillsyns- och olycksorsaksutredningar. 


För att nå de ekonomiska målen som fastställts i planeringsförutsättningarna före-
slås en neddragning av ks-räddnings- och beredskapsförvaltningens driftram från 
och med 2014 med 0,27 %, vilket motsvarar 70 tkr.  
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§ 19 Utbildningsnämndens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


1. Utbildningsnämndens driftram utökas från och med 2014 med  


 2 686 tkr per år för lönerevisionen 2012 


 375 tkr per år avseende projekt Mötesplats Prästholmen 


2. Utbildningsnämndens driftram utökas med 5 000 tkr för 2014 för att återställa 
den tillfällig utökningen på 2013 års nivå 


3. Utbildningsnämndens driftram minskas med 462 tkr 2014, 381 tkr 2015, 388 tkr 
2016, 117 tkr 2017 avseende avgångsersättningar 


4. Utbildningsnämndens driftram minskas med 0,27 % från och med 2014, vilket 
motsvarar 1 500 tkr.  


Beskrivning av ärendet 


Utbildningsnämnden har lämnat följande budgetförslag inför arbetet med strategisk 
plan 2014-2016: 


2014 2015 2016


Verksamhetsförändringar/ofinansierat
Demografi 4 500 6 500 6 500
Tillfällig utökning 5 000 10 000 10 000
Ny verksamhet, OB-omsorg 644 644 644


Summa 10 144 17 144 17 144


Årseffekt jmf med 2013


 
Utbildningsnämnden begär att de medel som ligger i strategiska planen för 2014-
2015 återförs till nämnden för att bibehålla den kvalitet och verksamhet som be-
drivs i dag.  


2012 års löneavtal för lärarna blev 1,2 % högre än den bedömning som låg till 
grund för ramen i strategisk plan för 2012. Det innebar en ökad kostnad för utbild-
ningsnämnden med 2 686 tkr för helåret. Föreslås att utbildningsnämndens driftram 
utökas med 2 686 tkr från och med 2014. I samband med behandlingen av delårs-
rapporten efter april månad har kommunstyrelsen föreslagit en motsvarande utök-
ning för 2013. 
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§ 19 Utbildningsnämndens driftram (forts) 
  


Beskrivning av ärendet (forts) 


Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-18, § 10, att kommunen ska delta i projek-
tet Mötesplats Prästholmen. En uppföljning av projektet ska redovisas till kommun-
fullmäktige senast januari 2014. För april-december 2013 anvisades 281 tkr ur 
kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter. Finansieringen för 2014 överlämnades 
att inarbetas i den strategiska planen. Utbildningsnämndens driftram föreslås utökas 
med 375 tkr för deltagande i projektet Mötesplats Prästholmen. 


I strategisk plan för 2012-2014 fick utbildningsnämnden en tillfällig utökning med 
15 000 tkr för 2012 för att bland annat få tid att omstrukturera verksamheten, klara 
den nya gymnasiereformen m m. Under 2013 har utbildningsnämnden kvar 10 000 
tkr av utökningen. Till 2014 minskar den tillfälliga utökningen till 5 000 tkr för att 
vara helt borta till 2015. Föreslås att utbildningsnämnden får ett tillskott på 5 000 
tkr för 2014 så att den tillfälliga utökningen är oförändrad jämfört med 2013, d v s 
10 000 tkr. I enlighet med tidigare strategisk plan föreslås att den tillfälliga utök-
ningen helt borta till 2015. 


I enlighet med riktlinjerna för ekonomistyrning drift, senast reviderade 2012-05-21, 
svarar respektive nämnd/styrelse för kostnad inklusive löneskatt i de fall särskilda 
överenskommelser gjorts när arbetstagare slutar före 65 års ålder. Utbildnings-
nämnden har ett antal beviljade avgångsersättningar som de kostnadsdebiteras för 
via interndebitering från ks-finansförvaltning. För att slippa denna interndebitering 
och minska administrationen föreslås att utbildningsnämndens driftram minskas 
med 462 tkr 2014, 381 tkr 2015, 388 tkr 2016 samt 117 tkr 2017 för att vara 0 från 
och med 2018. 


För att nå de ekonomiska målen som fastställts i planeringsförutsättningarna före-
slås en neddragning av utbildningsnämndens driftram från och med 2014 med 0,27 
%, vilket motsvarar 1 500 tkr.  


Sedan strategisk plan för 2013-2015 fastställdes har kommunfullmäktige 2012-11-
05, § 111, beslutat att anvisa 221 tkr till utbildningsnämnden för 2014 samt 247 tkr 
från och med 2015 med anledning av budgetpropositionen för 2013. Dessa beslut 
har inarbetats i strategisk plan 2014-2016. 
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§ 20 Socialnämndens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


1. Socialnämnden behov av utökningar finansieras dels genom att tillskottet på 
12 150 tkr avseende höga kostnader för placeringar och försörjningsstöd får be-
hållas dels genom anpassning av kostnaderna inom individ- och familjeomsor-
gen samt äldreomsorgen till de egna strukturkostnaderna 


2. Socialnämndens driftram minskas med 0,27 % från och med 2014, vilket mot-
svarar 1 700 tkr.  


Beskrivning av ärendet 


Socialnämnden har lämnat följande budgetförslag inför arbetet med strategisk plan 
2014-2016:  


2014 2015 2016


Verksamhetsförändringar
Demografi 2 655 1 116 1 116
Ökad bemanning äldreboende 9 000 9 000 9 000
Utökning biståndsenheten p g a ny föreskrift, 2 åa 1 000 1 000 1 000
Ökad lokalkostnad 2 100 2 100 2 100
IFO, handläggare 2 åa 1 100 1 100 1 100
Individ- och familjeomsorg, Fagerbacken natt 1,92 åa 1 000 1 000 1 000
Summa 16 855 15 316 15 316


Åtgärder
Natt Fagerbacken, färre externt placerade, minskad kostnad -1 000 -1 000 -1 000
Summa -1 000 -1 000 -1 000


Kvarstår ofinansierat 15 855 14 316 14 316


Årseffekt jmf med 2013


 


Av budgetförslaget framgår att nattbemanning på Fagerbacken bedöms kunna fi-
nansieras via lägre placeringskostnader då nattbemanningen innebör utökade möj-
ligheter till vård och behandling i Boden. Inga åtgärder föreslås för att finansiera 
övriga verksamhetsförändringar/volymökningar. 







Budgetberedning Protokoll 


 


 
 


Sammanträdesdatum 
2013-05-28 


Sid 


24 (35) 


 


Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 20 Socialnämndens driftram (forts) 
  


Beskrivning av ärendet (forts) 


I strategisk plan för 2013-2015 fick socialnämnden en årlig utökning på 12 150 tkr 
för höga kostnader för placeringar och försörjningsstöd. En utökning som skulle 
omprövas årligen. Socialnämndens förväntade kostnadsökningar föreslås finansie-
ras dels genom att den tillfälliga utökningen får behållas dels genom en anpassning 
till kommunens egen strukturkostnad. Av statistiken för 2011 framgår nämligen att 
Boden har avsevärt högre kostnader än vad som är motiverat av strukturen för indi-
vid- och familjeomsorgen. Skillnaden mellan den egna kostnaden för äldreomsorg 
och strukturkostnaden är också stor. 


För att nå de ekonomiska målen som fastställts i planeringsförutsättningarna före-
slås en neddragning av socialnämndens driftram från och med 2014 med 0,27 %, 
vilket motsvarar 1 700 tkr.  


Sedan strategisk plan 2013-2015 fastställdes har kommunfullmäktige 2012-11-05, § 
111, beslutat att anvisa 193 tkr till socialnämnden från och med 2014 med anled-
ning av budgetpropositionen för 2013. Kommunfullmäktige har 2012-12-17, § 136, 
beslutat att överföra 6 169 tkr från ks-kommunledningsförvaltningens driftram till 
socialnämndens driftram med anledning av att socialnämnden tar över ansvaret för 
bostadsanpassningsbidragen. Kommunfullmäktige har 2013-05-06, § 55, beslutat 
att samordna arbetsmarknadsfrågorna under tillväxtnämnden samt att de medel som 
socialförvaltningen har budgeterat för detta, 4 817 tkr, ska överföras till tillväxt-
nämnden från och med 2013. Dessa beslut har inarbetats i strategisk plan 2014-
2016. 
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Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 21 Miljö- och byggnämndens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


Miljö- och byggnämndens driftram föreslås oförändrad.  


Beskrivning av ärendet 


Miljö- och byggnämnden har inte lämnat något förslag till förändrad budget inför 
arbetet med strategisk plan 2014-2016. 
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Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 22 Tillväxtnämndens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


1. Tillväxtnämnden driftram 2014 utökas med  


 1 000 tkr avseende forsknings- och utvecklingsbidrag till Futureco AB 


 1 284 tkr avseende Servicepunkter i Harads och Gunnarsbyn 


2. Tillväxtnämndens driftram utökas från och med 2014 med 


 500 tkr avseende hyresökningar 


 325 tkr avseende ombyggnad av Saga kulturscen 


3. Tillväxtnämndens driftram utökas med 700 tkr 2014 och med 1 200 tkr från och 
med 2015 avseende del av hyreskostnad för Havremagasinet 


4. Tillväxtnämndens driftram minskas med 300 tkr 2014, 700 tkr 2015 samt med 
1 000 tkr från och med 2016 för motsvarande minskning av kostnaderna avse-
ende fritidsanläggningar 


5. Tillväxtnämndens driftram minskas med 0,27 % från och med 2014, vilket mot-
svarar 255 tkr.  


Beskrivning av ärendet 


Tillväxtnämnden har lämnat följande budgetförslag inför arbetet med strategisk 
plan 2014-2016:  


2014 2015 2016


Verksamhetsförändringar/Ofinansierat
Futureeco 1 000 1 000 1 000
Hyra, Centralskolan 400 400 400
Havremagasinet 700 1 200 1 200
Ungdomsgårdarna 300 300 300
Snabelhuset, driften 500 500 500
Utveckling av verksamheten Unga 1 000 1 000 1 000
Summa 3 900 4 400 4 400


Årseffekt jmf med 2013


 


Av budgetförslaget framgår att nya verksamheter som kräver ramutökning har pla-
cerats inom tillväxtnämnden. 
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Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 22 Tillväxtnämndens driftram (forts) 
  


Beskrivning av ärendet (forts) 


Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-18, § 79, att kommunen skulle bli delägare 
i Futureco AB samt betala ett årligt forsknings- och utvecklingsbidrag till bolaget 
med 1 000 tkr under tre år. För 2012 anvisades medel ur kommunfullmäktiges kon-
to för oförutsedda utgifter. Därefter skulle utvecklingsbidraget finansieras ur till-
växtnämndens ram. Föreslås att tillväxtnämndens ram utökas med 1 000 tkr för 
2014 avseende forsknings- och utvecklingsbidraget till Futureco AB. 


Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-18, § 8, att kommunen skulle utveckla ser-
vicepunkter i Harads och Gunnarsbyn samt anvisade 642 tkr ur kommunfullmäkti-
ges konto för oförutsedda utgifter till tillväxtnämnden. Finansieringen för 2014 
överlämnades att inarbetas i den strategiska planen. Föreslås att tillväxtnämndens 
driftram utökas med 1 284 tkr för 2014 avseende servicepunkter i Harads och Gun-
narsbyn. Därefter bedöms projektet vara självfinansierat. 


Av tillväxtnämndens budgetförslag framgår att de har behov av ett tillskott på 400 
tkr för ökad hyreskostnad i Centralskolan samt 500 tkr för driften av Snabelhuset. I 
strategisk plan 2013-2015 utökades tillväxtnämndens driftram årligen med 250 tkr 
avseende förvärvet av Snabelhuset. Föreslås att tillväxtnämndens driftram utökas 
med 500 tkr årligen från och med 2014 avseende utökade hyreskostnader.   


Folkets Hus Föreningen har för avsikt att som första etapp genomföra en ombygg-
nad av Sagateaterns scen inklusive orkesterdike samt för att underlätta in- och ut-
lastning. Den första etappen skulle innebära en ökad hyreskostnad för kommunen 
med 325 tkr från och med 2014. Föreslås att tillväxtnämndens driftram utökas med 
325 tkr från och med 2014 för ökad hyreskostnad av Folkets Hus. 


Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-13, § 104, att årligen anvisa 500 tkr för 2012-
2014 ur eu-potten till tillväxtnämnden för att medfinansiera projektet ”Konstmuseet 
i Norr”. I projektet ingår hyra av Havremagasinet i Boden. Diskussioner har däref-
ter förts med Norrbottens Läns Landsting om fördelning av hyreskostnaden. Kom-
munens del av hyreskostnaden beräknas bli 1 200 tkr från och med 2014 varav 500 
tkr redan är finansierat ur eu-potten för 2014. Föreslås att tillväxtnämndens driftram 
utökas med 700 tkr för 2014 samt med 1 200 tkr från och med 2015 för hyra av 
Havremagasinet. 


Bodens kommun har i jämförelse med riket, länet samt jämförbara kommuner höga 
kostnader per invånare för fritidsanläggningarna. Föreslås att tillväxtnämndens 
driftram minskas med 300 tkr 2014, 700 tkr 2015 samt med 1 000 tkr från och med 
2016 för motsvarande minskning av kostnaderna för fritidsanläggningarna. 
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Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 22 Tillväxtnämndens driftram (forts) 
  


Beskrivning av ärendet (forts) 


För att nå de ekonomiska målen som fastställts i planeringsförutsättningarna före-
slås en neddragning av tillväxtnämndens driftram från och med 2014 med 0,27 %, 
vilket motsvarar 255 tkr.  


Sedan strategiska planen för 2013-2015 fastställdes har kommunfullmäktige 2013-
05-06, § 55, beslutat att samordna arbetsmarknadsfrågorna under tillväxtnämnden 
samt att de medel som socialförvaltningen har budgeterat för detta, 4 817 tkr, ska 
överföras från socialnämnden till tillväxtnämnden från och med 2013. har kom-
munfullmäktige 2012-11-05, § 111, beslutat att anvisa 221 tkr till utbildnings-
nämnden för 2014 samt 247 tkr från och med 2015 med anledning av budgetpropo-
sitionen för 2013. Dessa beslut har inarbetats i strategisk plan 2014-2016. 


 


 







Budgetberedning Protokoll 


 


 
 


Sammanträdesdatum 
2013-05-28 


Sid 


29 (35) 


 


Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 23 Överförmyndarnämndens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


Överförmyndarnämndens driftram minskas med 0,27 % från och med 2014, vilket 
motsvarar 10 tkr.  


Beskrivning av ärendet 


Av överförmyndarnämndens budgetförslag framgår att de eventuellt kommer att få 
överta vissa handläggningsuppgifter från tingsrätten. Det är i dagsläget osäkert i 
vilken omfattning och när i tiden det kommer att ske. 


För att nå de ekonomiska målen som fastställts i planeringsförutsättningarna före-
slås en neddragning av överförmyndarnämndens driftram från och med 2014 med 
0,27 %, vilket motsvarar 10 tkr.  
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§ 24 Skattesats 2014 
  


Budgetberedningens förslag 


Skattesatsen för 2014 blir oförändrad 22,35. 


Beskrivning av ärendet 


Skattesatsen för 2013 är 22,35.  
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Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 25 Ks-finansförvaltningen 
  


Budgetberedningens förslag 


Ks-finansförvaltningen budgeteras enligt nedan: 
2014 2015 2016


Pensioner 97 095 96 492 101 702
PO-påslag, avtalspensioner -49 037 -50 554 -52 428
Semensterlöneskuld/okomp övertid 5 000 5 000 5 000
Interna räntor -27 356 -29 317 -29 319
Skatter och utjämning -1 563 683 -1 599 270 -1 643 441
Finansiella intäkter -4 140 -4 353 -4 506
Finansiella kostnader 1 490 830 500
Central lönepott 25 046 53 625 88 950
Summa -1 515 585 -1 527 547 -1 533 542


 


Beskrivning av ärendet 


I långtidsplanen 2014-2015 är ks-finansförvaltningen budgeterad enligt nedan: 
2014 2015


Pensioner 96 539 99 368
PO-påslag, avtalspensioner -52 888 -54 845
Semensterlöneskuld/okomp övertid 5 000 5 000
Interna räntor -31 919 -31 919
Skatter och utjämning -1 589 510 -1 628 941
Finansiella intäkter -7 130 -8 030
Finansiella kostnader 1 186 639
Summa -1 578 722 -1 618 728  
 


Pensionsförvaltarens prognos från april 2013 ligger till grund för förslag till pen-
sionskostnader i den strategiska planen 2014-2016. 


Skatte- och utjämningsintäkterna i strategisk plan 2014-2016 baseras på Sveriges 
kommuner och landstings senaste prognos över skatte- och utjämningsintäkter från 
slutet av april 2013 (cirkulär 2013:17), justerad med kommunens egen befolknings-
prognos samt nytt förslag till utjämningssystem. 


Finansiella intäkter och kostnader baseras på föreslagen nivå på resultat, långfristig 
upplåning samt långfristiga fordringar samt ny prognos på räntan. Ränteintäkterna 
utgår från banksektorns bedömning om räntan. Räntekostnaden beräknas på aktuell 
låneränta 2013. 


Budget för semesterlönsekuld/okompenserad övertid föreslås oförändrad. Övriga 
poster utgår från verksamhetsplaner 2013-2015 och/eller prognos 2013 korrigerad 
med aktuella uppräkningar. 


Central lönepott budgeteras i enlighet med föreslaget antagandet om löne- och pris-
utveckling. 
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Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 26 Investeringsramar för samtliga nämnder/styrelser 
  


Budgetberedningens förslag 


Följande investeringsramar fastställs för nämnder/styrelser för 2014-2016: 
 


2014 2015 2016


Ks-kommunledningsförvaltning 11 980 13 900 11 900


Ks-teknisk förvaltning 106 400 80 000 69 280


Ks-räddnings- o beredskapsförv 120 2 920 500


Barn- och utbildningsnämnd 5 000 5 000 5 000


Socialnämnd 10 000 5 800 6 250


Tillväxtnämnden 740 2 500 0


Summa 134 240 110 120 92 930  


Beskrivning av ärendet 


Investeringsramarna i långtidsplan 2014-2015 fördelas enligt följande:  


2014 2015


Ks-kommunledningsförvaltning 10 480 11 400


Ks-teknisk förvaltning 73 400 72 000


Ks-räddnings- o beredskapsförv 120 2 800


Barn- och utbildningsnämnd 5 000 5 000


Socialnämnd 10 000 5 800


Tillväxtnämnden 1 000 3 000


Summa 100 000 100 000  


Av nämndernas budgetförslag framgår följande investeringsbehov per 
nämnd/styrelse: 


2014 2015 2016


Ks-kommunledningsförvaltning 11 980 13 900 11 900


Ks-teknisk förvaltning 73 400 72 000 73 400


Ks-räddnings- o beredskapsförv 120 2 920 500


Barn- och utbildningsnämnd 5 000 5 000 5 000


Socialnämnd 10 000 5 800 6 250


Utvecklingsnämnden 740 2 500 0


Summa 101 240 102 120 97 050  


Investeringsramarna för 2014-2016 föreslås uppgå till samma belopp som nämnder 
och styrelsers förslag förutom för ks-tekniska förvaltningen där investeringsramen 
utökas med 34 240 tkr 2014, 20 120 tkr 2015 samt minskas med 7 070 tkr för 2016. 
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Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 26 Investeringsramar för samtliga nämnder/styrelser (forts) 
  


Beskrivning av ärendet (forts) 


Investeringsramen för ks-tekniska förvaltningen innehåller budget för upprustning 
av Nordpoolen med 25 000 tkr fördelat på åren 2014-2016. Därutöver ingår budget 
för nytt tak på ridhuset med 2 000 tkr 2014. För investering i en trafiklösning i cent-
rum tillförs 23 000 tkr för 2014. Den ospecificerade delen av budgetförslaget an-
vänds till resten av investeringen och ska ej omfördelas till andra investeringar. 


Ks-tekniska förvaltningens förslag till investeringsbudget inrymmer investering av 
planskild korsning vid Riksväg 97 med 16 800 tkr 2014 och 10 000 tkr 2015. Kost-
naden för investeringen bedöms nu bli dyrare. Ingen förändring föreslås av ks-
tekniska förvaltningens investeringsram i avvaktan på en separat prövning av inve-
steringen. 
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§ 27 Upplåning och långfristiga fordringar 
  


Budgetberedningens förslag 


1. De långfristiga fordringarna minskar med 7 000 tkr under 2013, 20 000 under 
2014 samt med 31 000 under 2015 genom amortering från Trafikverket. 


2. De långfristiga skulderna amorteras med 30 000 tkr år 2014 samt 30 000 tkr 
2015. 


Beskrivning av ärendet 


Kommunfullmäktige beslutade 2009-12-21, § 164, att kommunen ska förskottera 
ombyggnation av riksväg 97, delen Sävast-Boden, med maximalt 100 000 tkr. Un-
der 2011 har utlåning skett med 49 540 tkr och under 2012 med 8 520 tkr, totalt 
58 060 tkr. Enligt Trafikverkets senaste prognos beräknas återbetalning ske av hela 
skulden med 7 000 tkr under 2013, 20 000 tkr under 2014 samt resterande 31 000 
tkr under 2015.  


Kommunens låneskuld uppgick till 60 000 tkr vid utgången av 2012. I och med den 
beräknade återbetalningen från Trafikverket planeras hela låneskulden kunna amor-
teras under planperioden med 30 000 tkr för vardera åren 2014 och 2015.
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§ 28 Budgetberedningens förslag till strategisk plan och budget 
2014-2016 


  


Budgetberedningens förslag 


Budgetberedningens fastställer förslag till strategisk plan 2014-2016 enligt §§ 6-27. 


Olle Lindström (m), Rigmor Åström (m) och Roger Bohman (c) lämnar blank re-
servation och inkommer med egna förslag. 


Beskrivning av ärendet 


Budgetberedningen har upprättat ett förslag till strategisk plan 2014-2016 enligt §§ 
6-27. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 83 Strategisk plan och budget 2014-2016, forts 

 KS 2013/165, Ks § 80 

I den strategiska planen finns ett kommunövergripande styrkort med gemensamma 
strategiska mål och mål med tillhörande beskrivningar i följande fyra perspektiv; 

- Samhällsutveckling 
- Verksamhet 
- Medarbetare 
- Ekonomi 

För alla mål fastställs målindikatorer som används för att mäta måluppfyllelsen på 
kommunövergripande nivå. På nämndsnivå har det kommunövergripande styrkortet 
förädlats och tolkats i ett verksamhetsnära styrkort med nämndens egna målindika-
torer. Nämndernas styrkort är en del av den strategiska planen. 

Som tidigare innehåller den strategiska planen även planeringsförutsättningar, eko-
nomiska ramar, uppdrag till nämnderna, ägardirektiv till bolagen samt inriktningar 
till stiftelsen. Nytt är att inriktningarna till nämnderna utgår. 

Med utgångspunkt från den strategiska planen ska nämnderna samt bola-
gen/stiftelsen ta fram verksamhetsplaner. De är en återrapportering till fullmäktige 
av hur man planerar att uppnå uppdraget från den strategiska planen.  

Uppföljning av den strategiska planen och verksamhetsplanerna sker i höstens del-
årsrapport samt vid årets slut i årsredovisningen. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) och Bosse Strömbäck (V) föreslår att kommunfullmäktige be-
slutar enligt kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: 

1. Befolkningsutvecklingen justeras till oförändrat 27 598 för 2014 

2. Som konsekvens av detta justeras intäkterna för KS-finans 2014 uppåt med 
2 300 tkr Mkr till totalt 1 517 885 tkr 

3. Kommunledningsförvaltningens driftram 2014 utökas med 1 000 tkr, i och med 
satsningen på Partnerskap för jobb. Pengarna läggs under kommunfullmäktige 
oförutsedda, som därmed uppgår till 3 000 tkr. 

4. Tekniska förvaltningens driftram 2014 utökas med 500 tkr avseende stöd till 
enskilda vägar och 300 tkr avseende slaghackning. 

5. Tekniska förvaltningens driftram utökas med 400 tkr avseende subventionering 
av bussresor till universitet. 

6. Tillväxtförvaltningens driftram 2014 utökas med 100 tkr avseende kostnader för 
etablering av skomakeri inom Hembygdsområdet. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 83 Strategisk plan och budget 2014-2016, forts 

 KS 2013/165, Ks § 80 

Olle Lindström (M), Kenneth Backgård (NS), Catarina Ask (MP), Hendrik Anders-
son (FP) och Rigmor Åström (M) föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker Boden 
Alliansens gemensamma förslag till Strategisk plan 2014-2016. 

Anders Pettersson (KD) och Roger Bohman (C) föreslår att kommunfullmäktige 
tillstyrker Boden Alliansens gemensamma förslag till Strategisk plan 2014-2016, 
samt bifall till Torbjörn Lidbergs (S) tilläggsförslag. 

Göran Höglund (M) föreslår att kommunfullmäktige fastställer kommunrevisionens 
budget till 1 612 tkr 2014, 1 694,3 tkr 2015 samt 1 733,9 tkr 2016.  

Britt-Marie Loggert Andrén (S), Rasmus Joneland (V) och Anna-Karin Nylund (S) 
föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls. 

Beslutsgång 1 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens och Olle Lindströms (M) med fleras förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Oppositionen reserverar sig mot beslutet. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Göran Höglunds (M) 
förslag om revisorernas budget och finner att kommunfullmäktige enhälligt gör så. 

Mötet ajourneras mellan kl 17.40 - 17.47. 

Yrkanden efter ajournering 

Olle Lindström (M) föreslår att Torbjörn Lidbergs (S) tilläggsförslag punkt nr 1 om 
oförändrad befolkningsutveckling, punkt 2 konsekvensen av punkt 1, punkt 4 som 
gäller 300 tkr till slaghackningen samt punkt 6 om 100 tkr till skomakeriet bifalls, i 
övrigt yrkas avslag. 

Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Olle Lindströms (M) 
förslag och finner att kommunfullmäktige enhälligt gör så. 

Ordföranden frågar sen om kommunfullmäktige beslutar enligt resterande av Tor-
björn Lidbergs (S) tilläggspunkter nr 3 om 1 Mkr till Partnerskap för jobb, punkt 
4 om 500 tkr till enskilda vägar samt punkt 5 om 400 tkr till subventionering av 
bussresor till universitetet och finner att kommunfullmäktige gör så. 

Oppositionen reserverar sig mot beslutet.  
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2013-06-17 

Sid 

18 (32) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 83 Strategisk plan och budget 2014-2016, forts 

 KS 2013/165, Ks § 80 

 

 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
Kommunrevisionen 
Samtliga kommunala bolag 
Stiftelsen BodenBo 
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2013-06-17 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 84 Tekniska förvaltningen med begäran om pengar för skogen 

på Åberget 
 KS 2013/59, Ks § 81 

Beslut 

1. Bodens kommun löser Sveaskog från kontraktet om avverkning på Åberget. 

2. Kommunfullmäktige anvisar 1 450 tkr ur kommunfullmäktiges konto för oför-
utsedda utgifter till ks-tekniska förvaltningen för återköpet. 

Beskrivning av ärendet 

I december 2009 tecknades ett avtal med Sveaskog om avverkningsrätt på Åberget. 
Efter att avtalet tecknats informerades om genomförande av O-ringen 2013 vilket 
innebar avverkningsstopp till dess att tävlingen är genomförd. 

En eventuell avverkning enligt planen innebär en stor miljöpåverkan i landskaps-
bilden för Åberget. Skogsbruksplan del 1 är upprättad över området med en utökad 
detaljhänsyn.   

Sveaskog är villig att upphäva det ursprungliga kontraktet. Kommunen kan vid se-
nare tillfälle göra en miljöanpassad avverkning inom området. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Glenn Blom (S), Olle Lindström (M) och Daniel Rönnbäck (M) föreslår att kom-
munstyrelsens förslag bifalls. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 
kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-06-17 

Sid 

20 (32) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 85 Motion om subvention av bussresor för arbetspendling till 

andra kommuner 
 KS 2012/331, Ks § 82 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen om busskort för arbetspendling till andra 
kommuner. 

Beskrivning av ärendet 

Hendrik Andersson (FP) föreslår i en motion att kommunen utreder subvention av 
busskort för arbetspendling till andra kommuner.  

Sveriges kommuner har att följa kommunallagen och därigenom även 2 kap All-
männa befogenheter, 2 §. Denna princip innebär att kommuner ska behandla sina 
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl till något annat. 

Bodens kommun kan därför inte fatta beslut som gynnar eller missgynnar en en-
skild kommunmedlem eller grupp av medlemmar i förhållande till andra. 

Laglighet har bland annat kontrollerats mot Sveriges Kommuner och Landsting, 
SKL. Ett bidrag av detta slag bedöms inte förenlig med gällande lagstiftning då det 
riktar sig till en grupp. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Anteckning 

Hendrik Andersson (FP): ”Folkpartiet liberalerna vill inte uppmana kommunen att 
bryta mot kommunallagen. Dock vill man påpeka att det finns kommuner som 
medvetet gör det när det gäller arbetspendling med kollektivtrafik till andra kom-
muner.” 

  
 

För kännedom 
Hendrik Andersson (FP) 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-06-17 

Sid 

21 (32) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 86 Subventionerade bussresor till och från universitetet 

 KS 2013/267, Ks § 83 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2013-08-15 ge studenter som är 
folkbokförda i Bodens kommun möjlighet att köpa subventionerade 40-resors 
rabattkort med 50 % subvention på sträckan Boden-Luleå eller Boden-Luleå in-
klusive tätortsanslutning. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2013-08-15 subventionera stu-
denters resor till 50 % för anslutningsresor mot universitetet med Länstrafikens 
bussar inom Bodens kommun. 

3. Kommunfullmäktige ger ks-tekniska utskottet i uppdrag att fastställa regler för 
subventionerna. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har på uppdrag utrett förutsättningarna för att ge studerande 
som är folkbokförda i Boden men studerar vid universitet i Luleå subventionerade 
bussresor till och från universitetet. 

Tidigare har studenter som är folkbokförda i Bodens kommun fått köpa subventio-
nerade 40-resors rabattkort. Korten såldes på universitetet i Luleå och studenten var 
berättigad att köpa ett 40-kort per 30-dagarsperiod. Tidigare gällde även att de som 
bor i byar inom Bodens kommun och hade anslutningsresor med Länstrafikens bus-
sar mot universitetet fick subvention. 

Tekniska förvaltningen föreslår 2013-06-03 att Bodens kommun återinför subven-
tioner för universitetsresor, samtidigt som man återinför subventionerna ser man 
över rutiner och uppdaterar reglerna. Med reglerna finns utrymme för att kunna ge 
studenter som läser kurser via LTU på annan ort eller läser motsvarande utbildning 
på heltid, som är godkänd för att få studiebidrag, att få motsvarande subvention för 
buss eller tågbiljetter. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att punkten att ”tillföra tekniska förvaltningen 
400 000 kr i budget för år 2014 och framåt med uppräkning för index, riktat mot 
subventioner för universitetsresor”, tas bort då finansieringen redan beslutats i ären-
det om strategiska planen (§ 83). Finansiering för år 2015 och framåt tas med i ar-
betet med kommande strategiska plan nästa år, i övrigt enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Hendrik Andersson (FP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Torbjörn 
Lidbergs (S) förslag. 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
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Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 86 Subventionerade bussresor till och från universitetet, forts 

 KS 2013/267, Ks § 83 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Torbjörn Lidbergs (S) 
förslag. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska utskottet) 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret)  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 87 Tekniska förvaltningen med begäran om utökad invester-

ingsbudget för ombyggnad av stadshus B 
 KS 2012/163, Ks § 84 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige ger ks-tekniska förvaltningen i uppdrag att upphandla ent-
reprenaden för ombyggnad av stadshus B.  

2. Kommunfullmäktige anvisar 4,4 mkr, ur likvida medel, till ks-tekniska förvalt-
ningens investeringsbudget år 2013 för ombyggnad av stadshus B. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har uppdrag att bygga om lokalerna i stadshus B för att so-
cialförvaltningen skall kunna ge sin personal en säker och tillfredställande arbets-
miljö. Uppdraget innebär också att samla så stor del av socialförvaltningens verk-
samhet inom samma byggnad. En konsekvens av detta är att delar av övrig kom-
munal verksamhet måste flytta till andra lokaler.  

För tekniska förvaltningen innebär ombyggnationen att verksamheten flyttas till lo-
kaler på Kungsgatan 49. Lokalerna på Kungsgatan har inte tillräckliga utrymmen 
för den verksamhet som tekniska förvaltningen har ansvar för. Som en konsekvens 
av detta har fem personer fått sina lokaler på Ässjan vilket medfört ombyggnationer 
i personalbyggnaden.  

För att gör stadshusombyggnaden på generalentreprenad har ett förfrågningsunder-
lag upprättats via konsult. Förfrågningsunderlaget inklusive ritningar har sedan ut-
gjort underlag för den entreprenad som nu behöver upphandlas. Arbetet beräknas 
kunna start i början av augusti 2013 och vara färdigställt till slutet mars 2014. 

När anbudstiden utgick 2013-05-30 hade 4 entreprenadföretag lämnat anbud. Samt-
liga anbudsgivare har lämnat anbud utan reservationer vilket innebär att alla anbud 
värderas. Det förmånligaste anbudet ligger inom den budget som tilldelats.                                       
Sedan alla åtgärder för projektets genomförande såsom projektering, ombyggnad av 
Sandenskolan, Ässjan samt Kungsgatan och vån 6 i stadshus A samt slutligen flytt-
ningar kommer dock den totala kostnaden att överskrida tilldelade medel med 4,4 
miljoner kronor.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen och ekonomikontoret) 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 88 Köp av fastigheterna Boden 1:159 och del av Boden 1:156, 

på gamla AF1 och A8-området 
 KS 2013/277, Ks § 85 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner att Boden Utveckling AB förvärvar fastigheten 
Boden 1:159 av Asfaltbeläggningar i Boden AB (556279-8768) för en köpeskil-
ling om 35 Mkr. 

2. Kommunfullmäktige godkänner att Boden Utveckling AB förvärvar del av fas-
tigheten Boden 1:156 av Pionjären Fastighets AB (556114-9773) för en köpe-
skilling om 25 Mkr. 

3. Kommunfullmäktige godkänner att Bodens Kommun såsom för egen skuld ingå 
borgensförbindelse om 60 Mkr för Boden Utveckling AB´s låneförpliktelser av-
seende förvärv av fastigheterna Boden1:159 och del av Boden 1:156. 

4. Kommunfullmäktige godkänner att borgensavgift utgår i enlighet med finans-
policy, för närvarande 0,1 %, på borgensåtagandet. 

Beskrivning av ärendet 

Tillväxtförvaltningen har sedan 2011-01-07 arbetat intensivt med att attrahera eta-
bleringar till förra AF1 och A8-området. En följd av detta arbete var att kommunen 
under hösten 2011 köpte ett landområde på ca 70 hektar av Älvbrinken AB. Detta 
var en förutsättning för att möjliggöra nyetableringar på området. 

En första etablering har skett på området när PON köpte 4 hektar för att utveckla 
sin verksamhet i Boden. Under Juli 2013 påbörjar bolaget bygga den nya  anlägg-
ning för renovering av komponenter till Catepiller maskiner.  

Under arbetets gång med att attrahera ytterligare etableringar har vikten av att ha 
rådighet över hela området inklusive byggnader blivit allt mer tydligt. 

På området finns det två byggnader som ägs av Asfaltbeläggningar i Boden AB 
(556279-8768) och Pionjären Fastighets AB (556114-9773), de såkallade Helikop-
ter Hangaren.  

Boden Utveckling AB har erbjudits möjligheten att köpa bägge byggnaderna till ett 
pris om 60 Mkr. Fastigheten som ägs av Pionjären Fastighets AB köps för 25 Mkr 
för del av fastigheten Boden 1:156 med byggnad och tillhörande landområde på ca 
32 000 m2. Fastigheten Boden 1:159 köps av Asfaltbeläggningar i Boden AB för 35 
Mkr. 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 88 Köp av fastigheterna Boden1:159 och del av Boden 1:156, 

på gamla AF1 och A8-området, forts 
 KS 2013/277, Ks § 85 

Boden Utveckling AB tecknar i samband med att köpeavtalen verkställs ett hyres-
kontrakt med Asfaltbeläggningar i Boden AB enligt följande: 

Hyra år 1; 3 850 000 kronor (2013-10-01 – 2013-12-31) 
Hyra år 2 till 10; 3 850 000 kronor (2014-01-01 – 2022-12-31)  

Detta innebär att Boden Utveckling AB får 38,5 Mkr i hyresintäkt från Asfaltbe-
läggningar i Boden AB under tiden 2013-10-01 – 2022-12-31. Uppsägning av hy-
resavtalet kan ske tidigast från 2023-01-01. Boden Utveckling AB har möjlighet att 
under löptiden säga upp hyreskontraktet med en uppsägningstid på mellan 3 måna-
der upp till 1 år. 

Boden Utveckling AB lånar 60 Mkr med kommunal borgen. Med hyresavtalet täcks 
samtliga kostnader för fastighetsköpet. Den yta som i och med köpet frigörs för ut-
hyrning är 7 300 m2. Bodens kommun avser inte att finansiera någon del av kostna-
den för köpet eller löpande drift förutom ställd borgen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Anteckning 

Daniel Rönnbäck (M); Om det i bolagsordningen för Bodens Utvecklings AB sak-
nas att bolaget får äga fastigheter bör detta skrivas in. 

 
 

För genomförande 
Boden Utveckling AB 

För kännedom 
Tillväxtnämnden 
Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret) 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 89 Ändring av stöd till politiska partier 

 KS 2012/630, Ks § 86 

Beslut 

1. Mandatstödet sänks från 98 % av föregående års prisbasbelopp för varje leda-
mot i kommunfullmäktige till 93,75 %. 

2. Studiestödet sänks från 19,5 % av föregående års prisbasbelopp för varje leda-
mot i kommunfullmäktige till 18,7 %. 

3. Nivån på hyresstödet ändras inte. Hyresstödet betalas endast ut till de partier 
som redovisar ett gällande hyresavtal för en partilokal belägen i Bodens kom-
mun.  

4. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2013. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige behandlade 2012-12-17, § 146, ett ärende om ändring av stö-
det till de politiska partierna. Ärendet återkallades av kommunfullmäktige. En 
arvodeskommitté har sammanträtt för att se över reglerna för partistöd och ekono-
miska förmåner till förtroendevalda. 

De samlade kostnaderna för månadsarvoden, gruppledararvoden, sammanträdes-
arvoden och partistöd är 12 007 tkr per år. Målet är att spara fem procent av dessa 
kostnader, vilket motsvarar 600 tkr. Beredningens förslag innebär att det görs en 
besparing på partistödet på 218 tkr och på ersättningar till förtroendevalda på 400 
tkr. Ändringarna om ersättningar till förtroendevalda behandlas i ett särskilt ärende. 

Partistödet består av tre delar, nämligen mandatstöd, studiestöd och hyresstöd. För-
slaget innebär att mandatstödet och studiestödet sänks, samt att det införs en kom-
pletterande regel om hyresstödet endast ska betalas ut till de partier som redovisar 
ett gällande hyresavtal för en partilokal. Sänkningen av mandatstödet och studie-
stöd innebär att kostnaderna för hela partistödet sänks med tre procent. 

 Åtgärd Besparing per 
helår (tkr) 

Sänkning av mandatstöd och studiestöd (motsvarar en sänkning 
av det samlade partistödet på tre procent) 

109 

Införande av regel om att hyresstödet betalas ut till de partier som 
redovisar ett gällande hyresavtal för en partilokal belägen i Bo-
dens kommun  

109 

 
 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-06-17 

Sid 

27 (32) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 89 Ändring av stöd till politiska partier, forts 

 KS 2012/630, Ks § 86 

Yrkanden 

Lars Röjne föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls med tillägget att för att få 
hyresstöd ska partilokalen vara belägen i Bodens kommun. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag med Lars Röjnes tillägg. 
 

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (personalkontoret) 
Kommunstyrelsen (kansliet) 

 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
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Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 90 Ändring av ekonomiska förmåner för förtroendevalda 

 KS 2010/787, Ks § 87 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till regler om ekonomiska förmåner för 
förtroendevalda. 

2. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2013. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige behandlade 2012-12-17, § 145, ett ärende om ändringar av de 
ekonomiska förmånerna för förtroendevalda. Fullmäktige beslutade att återkalla 
ärendet från dagordningen för att senare återupptas när en arvodeskommitté berett 
ärendet. En arvodeskommitté har sammanträtt för att se över reglerna för partistöd 
och ekonomiska förmåner till förtroendevalda. 

De samlade kostnaderna för månadsarvoden, gruppledararvoden, sammanträdes-
arvoden och partistöd är 12 007 tkr per år. Målet är att spara fem procent av dessa 
kostnader, vilket motsvarar 600 tkr. Kommunstyrelsens berednings förslag innebär 
att det görs en besparing på partistödet på 218 tkr och på ersättningar till förtroen-
devalda på 400 tkr. Ändringarna i partistödet behandlas i ett särskilt ärende. 

Besparingarna på ekonomiska förmåner till förtroendevalda fördelar sig enligt föl-
jande: 

Åtgärd Besparing per 
helår (tkr) 

Sänkning av månadsarvoden till förtroendevalda med 3 procent 134 

Sänkning av gruppledararvoden med 3 procent 53 

Ett tak införs på 750 kronor per dag för sammanträdesarvoden 40 

Inget gruppledararvode betalas ut till Sverigedemokraternas 
gruppledare till följd av att partiet inte längre har en representant i 
kommunfullmäktige 

173 

 
Därutöver ändras gränsen för rätten till ersättning för resor till och från möten från 
två till sex kilometer. Förslaget innebär även att månadsarvoden inte längre ska av-
rundas till jämna hundratal och ett par ändringar av redaktionell karaktär. 

Ändringarna i reglerna innebär att nämnder och styrelser får minskade kostnader 
för politikerarvoden. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 90 Ändring av ekonomiska förmåner för förtroendevalda, forts 

 KS 2010/787, Ks § 87 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Daniel Rönnbäck (M) och Torbjörn Lidberg (S) föreslår att kommunstyrelsens för-
slag bifalls 

 
 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (personalkontoret) 
Kommunstyrelsen (kansliet) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 91 Val av ny ersättare i socialnämnden efter Ulrika Adolfsson 

(M) för återstående del av mandatperioden 2011-2014 
 KS 2013/76 

Beslut 

Maria von Schantz (M) väljs som ny ersättare i socialnämnden för återstående del 
av mandatperioden 2011-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige godkände 2013-05-27, § 72, Ulrika Adolfssons (M) avsägelse 
på uppdrag som ersättare i socialnämnden.  

Moderaterna har lämnat följande nominering: 

Ersättare   

Maria von Schantz (M) Renvägen 16 961 68 BODEN  

 
 

 

För kännedom 
Maria von Schantz (M) 
Socialnämnden  
Personalkontoret 
Kansliet 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 92 Nya medborgarförslag  

 

a) Aktivitetspark på arena området (2013/263) 

Förslag: Gör en lek/fotbolls/skate park på arenaområdet. 
Inlämnat av: Bengt Gustafsson  
Beslut: Fullmäktige överlåter till tillväxtnämnden att besluta i ärendet.  

b) Motionsslinga vid Torpgärdsskolan (2013/273) 

Förslag: Röj upp skogsområdet mellan Torpgärdsskolan och Svartbyträsket och gör 
en motionsslinga. 
Inlämnat av: Anna Lifbom  
Beslut: Fullmäktige överlåter till tillväxtnämnden att besluta i ärendet.  

c) Passagerarbåtar i Bodens vattendrag (2013/274) 

Förslag: Ordna passagerarbåtar i Bodens vattendrag med av och påstigningar på ut-
valda platser. 
Inlämnat av: Göran Söderberg  
Beslut: Fullmäktige överlåter till tillväxtnämnden att besluta i ärendet.  

 

 

För kännedom 
Respektive förslagsställare 
Tillväxtnämnden 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 93 Interpellationer 

  

Fullmäktige beslutade att följande interpellation får ställas: 

1. Interpellation från Daniel Rönnbäck (M) om publicering av kommunens proto-
koll på kommunens hemsida (2013/286). 
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