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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 138 Godkännande av dagordning 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner utsänd dagordning med redovisade tillägg och änd-
ringar. 

Förslag 

Ordföranden föreslår att tidigare utsänd dagordning med följande tillägg och  
ändringar godkänns: 

Nya ärenden  

 Återkallelse av uppdragen för ledamöter och ersättare i vissa nämnder. 

Ändring 

 Kostutredningen dras bort från ärendelistan. Kommunchefen drar ärendet som 
en informationspunkt till kommunstyrelsen istället.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 139 Informationer och rapporter 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnade informationer och rapporter och lägger de 
till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Följande informationer och rapporter lämnades vid kommunstyrelsens sammanträ-
de: 

1. Kommunchefens rapport 

2. Redovisning om kostutredningen (kommunchefen) 

3. Finansiell rapport september 2011 (ekonomichefen) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 140 Motion från Birger Juntti (V) om odlingslotter i Svartbjörns-

byn-Björkelundsområdet 
 KS 2008/1007, Au § 73 

Kommunstyrelsens förslag  

Med hänvisning till samhällsbyggnadskontorets utredning om att kommunen inte 
ansvarar för att iordningsställa odlingslotter på privatägda fastigheter samt att inve-
steringsmedel saknas anses motionen härmed besvarad 

Beskrivning av ärendet 

Birger Juntti (V) föreslår i en motion att Bodens kommun anordnar odlingslotter i 
Svartbjörnsbyn-Björkelundsområdet. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår 2011-09-13 att motionen avslås då Bodens 
kommun inte ansvarar för att iordningsställa odlingslotter på privatägda fastigheter 
samt att investeringsmedel saknas. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 141 Detaljplan Boden 57:36, del av, f.d A8´s Kanslihus m.fl 

 KS 2011/245, Au § 74 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Boden 
57:36, f.d A8´s Kanslihus med flera. 

Detaljplanen innebär att området får en ändrad markanvändning, från militär verk-
samhet till civil verksamhet. De fyra byggnaderna som ligger längst Kanslihusvä-
gen beräknas kunna nyttjas för bostads- och kontorsverksamhet. 

Regementsparken och kaserngården säkras i detaljplanen och får inte förvanskas.  

I området finns redan idag civil etablering, genom denna detaljplan finns det möj-
lighet att bygga ytterligare, främst industribyggnader. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 142 Revidering av företagspolicy 

 KS 2011/657, Au § 75 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till reviderad företagspolicy. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomikontoret har reviderat företagspolicyn med anledning av den förändrade 
uppföljningsmodellen i kommunen. Koncernbolagen föreslås även fortsättningsvis 
lämna snabbrapporter med prognos två gånger per år, en gång på våren och en gång 
på hösten. 

I övrigt är företagspolicyn anpassad till Stiftelsen BodenBo´s stadgar, vilket innebär 
att det inte längre finns någon avvikelse mellan policyn och stadgarna. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 143 Reglering enligt budgetpropositionen 

 KS 2011/631, Au § 76 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige justerar utbildningsnämndens driftram med följande belopp 
till följd av förslagen i budgetpropositionen: 

 

2012 2013 2014 2015

Finansieringsprincipen 137 766 737 733
Övriga regleringar -1 602
Summa (tkr) 137 766 737 -869

Bakgrund 

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2011 till riksdagen. 
Där föreslås bland annat ett antal regleringar enligt finansieringsprincipen,  
d v s ändrat åtagande för kommunen kompenseras med minskade/utökade resurser. 
Utöver detta föreslår regeringen att fortsatt reglering sker avseende den nya gymna-
sieskolan. För Bodens del innebär det följande tillskott/avdrag: 

2012 2013 2014 2015
Regleringar enligt finansieringsprincipen

Nationella prov åk 6 och 9* -220
Lärarlegitimation 357 739 710 706
Stärkta förutsättningar för elever med 
vissa funktionsnedsättningar 27 27 27

Övriga regleringar
Högre krav nya gymnasieskolan** -1 602

Summa (tkr) 137 766 737 -869

*  Sedan tidigare utökning med 110 tkr från och med 2011
** Sedan tidigare neddragning med -1 961 -2 592 -3 918 -3 918  

Alla föreslagna förändringar berör utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

Praxis är att nämnder/styrelsers driftramar justeras med motsvarande belopp som 
anslaget för kommunalekonomisk utjämning förändras. Reglering avseende 2012 
föreslås ske via tilläggsbudget och justeringar från och med 2013 i kommande stra-
tegisk plan.  

Kommunens budgeterade resultat för 2012-2014 blir, efter förslagen i budgetpropo-
sitionen och ovanstående justeringar, 13 073 tkr, 16 501 tkr samt 18 718 tkr.  

________________ 
För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 144 Revidering av riktlinjer för styrning och uppföljning 

 KS 2010/137, Au § 77 

Beslut  

Kommunstyrelsen upphäver beslut 2011-02-21, § 21 om riktlinjer för uppföljning 
inom kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinjer för styrning och uppföljning. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde 2011-10-03, § 108, kommunfullmäktiges, kom-
munstyrelsens och kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesdagar för 2012. I 
handlingarna till detta ärende ingick även en tidplan för ekonomiska uppföljningar 
och där utökades antalet prognoser från en på våren och en på hösten till tre på vå-
ren och två på hösten varav en skulle redovisas på planeringsberedningen. Med an-
ledning av att antalet prognoser förändras finns behov av att revidera avsnittet upp-
följning i riktlinjer för styrning och uppföljning. I förslag till riktlinjer föreslås två 
prognoser på våren och två på hösten varav en redovisas på planeringsberedningen. 
Ny tidplan för ekonomiska uppföljningar bifogas.  

I kommunstyrelsens yttrande till kommunens revisorer om granskning av intern 
kontroll från 2009-11-09, § 158, ansåg kommunstyrelsen i likhet med revisorerna 
att det finns behov av att komplettera fullmäktiges styrning med riktlinjer inom in-
ternkontrollområdet. Riktlinjerna kompletteras därför också med ett avsnitt om in-
tern kontroll. 

I övrigt föreslås mindre justeringar av riktlinjerna. Av förslag till riktlinjer framgår 
vilka justeringar som föreslås. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 145 Avrapportering av uppdrag i Strategiska planen – revidera-

de riktlinjer för ekonomistyrning 
 KS 2011/642, Au § 78 

Kommunstyrelsens förslag  

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till riktlinjer för ekonomistyrning mate-
riella tillgångar med undantag för reglerna om över- och underskottshantering. 

2. Kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinjerna för ekonomistyrning drift 
med undantag för reglerna om över- och underskottshantering. 

3. Kommunfullmäktige upphäver beslutet 2005-05-23 § 95 och därefter fattade 
beslut om revideringar av riktlinjer för investeringar 

4. Kommunfullmäktige upphäver beslutet 1993-06-14 § 127 om riktlinjer för in-
ventariehantering  

Sammanfattning 

Över- och underskottshantering 

I den strategiska planen för 2012-2014 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att revi-
dera riktlinjerna för ekonomistyrning. I uppdraget ingår bland annat att se över 
kommunens hantering av över- och underskott mellan åren. 

Förslag till nya regler avseende driften innebär att fullmäktige i den strategiska pla-
nen årligen avsätter medel att använda till överföring av över- och underskott mel-
lan åren. Pottens storlek avgör sedan hur mycket som maximalt kan tilläggsbudge-
teras i enlighet med bestämd prioriteringsordning. I strategisk plan för 2012-2014 
finns redan 3 mkr avsatta för detta ändamål. Övriga mindre justeringar av riktlin-
jerna framgår av förslaget. 

Förslag till nya regler för hantering av över- och underskott avseende investeringar 
innebär att ingen tilläggsbudgetering av över- och underskott ska ske. Investerings-
ramarna innehåller en buffert för förskjutningar mellan åren samt för oförutsedda 
investeringar. Särskilt beslut fattas av kommunfullmäktige avseende större invester-
ingsprojekt som anvisats separat.  

Inventariehantering m.m. 

Kommunrevisorerna har 2010-10-05 genomfört en granskning av kommunens in-
ventariehantering inklusive försäljning av kommunal egendom. Kommunstyrelsen 
har 2010-12-13, § 151, lämnat ett svar till revisorerna. Av svaret framgår bland an-
nat att det kommer att genomföras en översyn av nuvarande riktlinjer där revisorer-
nas synpunkter i möjligaste mån ska beaktas. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 145 Avrapportering av uppdrag i Strategiska planen – revidera-

de riktlinjer för ekonomistyrning, forts 
 KS 2011/642, Au § 78 

I syfte att minska antalet styrdokument i kommunen föreslår ekonomikontoret att 
riktlinjer för ekonomistyrning materiella tillgångar ersätter de nu gällande riktlin-
jerna för investeringar och inventariehanteringen.  

Förslaget innebär att de gemensamma riktlinjerna reglerar hanteringen av inventari-
er med ett högre värde. Kommunfullmäktige överlämnar till nämnder/styrelser att 
vid behov utfärda egna riktlinjer för hantering av inventarier av mindre värde eller 
där det finns särskilda behov för verksamheten, märkning av dessa samt inventer-
ing. 

Avsnittet om redovisning och värdering av anläggningstillgångar hänvisar numera 
till gällande regler och redovisningsrekommendationer. Avsnittet om ombudgete-
ring mellan åren utgår med anledning av att det inte längre är aktuellt. 

Begäran om igångsättningstillstånd innan investeringar påbörjas föreslås ske vid 
investeringar överstigande 5 mkr i stället för som i dag vid 2 mkr. Investerings-
kalkyl med driftkonsekvenser och pay-off tid föreslås bifogas igångsättningstill-
ståndet. Nämnderna får också ansvar att upprätta efterkalkyl efter genomförda inve-
steringar över 5 mkr. I övrigt anpassas riktlinjerna efter gällande hantering. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår ett tillägg i slutet på beslutspunkt 1 och 2 som lyder 
”…med undantag för reglerna om över- och underskottshantering”. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 146 Yttrande över motion från Bosse Westin (V) om mottag-

ningsförhållanden för Närradion 
 KS 2010/246, Au § 79 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunen överlämnar till styrelsen i Bodens Närradioförening att ta ställning 
till om en slavsändare ska sättas upp i Harads och att göra en eventuell ansökan 
till Post- och Telestyrelsen om ett frekvenstillstånd. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

Beskrivning av ärendet 

Bosse Westin (V) har skrivit en motion om närradions mottagningsförhållanden i 
Harads och Gunnarsbyn. Enligt motionen behövs var sin slavsändare i Gunnarsbyn 
och Harads. Bosse Westin föreslår att förutsättningarna undersöks utifrån ett geo-
grafiskt perspektiv, att en kostnadsberäkningsberäkning presenteras och att en tids-
axel anges för projektet. 

Bodens Närradioförening (BNR) är den gemensamma föreningen för alla som sän-
der närradio över Radio Boden på 98,2 Mhz. Enligt teknisk ansvarig på föreningen 
hörs närradion bra i Gunnarsbyn, däremot inte i Harads. En slavsändare i Harads 
skulle kosta omkring 120 000 kronor. För att sätta upp en slavsändare krävs en egen 
frekvens och ett tillstånd från Post- och Telestyrelsen.  

Kommunen ser positivt på att det finns en fungerande närradioförening och att det 
finns föreningar i Boden som sänder närradio. Det vore naturligtvis bra om det går 
att ordna så att närradion hörs bra även i Harads. 

Det är dock styrelsen i Bodens närradioförening som måste ta ställning till att skaf-
fa en slavsändare och att göra en ansökan till Post- och Telestyrelsen om ett fre-
kvenstillstånd. Kommunen kommer inte att på eget initiativ att sätta upp en slav-
sändare i Harads. Om styrelsen i Bodens Närradioförening på något sätt önskar 
kommunens stöd eller hjälp, så får föreningen återkomma med en förfrågan till 
kommunen. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 147 Motion från Anders Pettersson (KD) om utvecklade och mer 

miljöanpassande upphandlingsmodeller för all kommunal 
upphandling 

 KS 2008/388, Au § 80 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet bordläggs för att återupptas vid senare tillfäl-
le och då tillsammans med en genomgång/redovisning i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Anders Pettersson (KD) förslår i en motion att kommunledningsförvaltningen får i 
uppdrag att utreda och komma med förslag på utvecklade, miljöanpassade upp-
handlingsmodeller för all kommunal upphandling. 

Upphandlingsenheten skriver i sitt yttrande, 2011-08-25, bland annat att det är vik-
tigt att ställa miljökrav som står i proportion, ger förutsättning till likabehandling, är 
transparant och ickediskriminerande mot det som skall upphandlas.  

Då varje upphandling är unik är det inte möjligt att ge förslag på någon generell 
upphandlingsmodell.  

I en upphandling kan olika krav ställas, de består av olika moment, såsom ställda 
krav i förfrågningsunderlag, utvärderingskrav eller villkor i kommande avtal. Alla 
miljökrav som ställs ska följas upp varför de måste vara kontrollerbara för den upp-
handlande myndigheten vilket kräver såväl ekonomiska och personella resurser. 

Upphandlingsenheten föreslår att kommunens förhållningssätt bör vara att alltid be-
akta möjliga miljökrav beroende på vad som ska upphandlas. Miljökraven ska följa 
de lagar och regler som styr upphandling.   

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag att ge kommunledningsförvalt-
ningen i uppdrag att utreda miljöanpassade utvecklingsmodeller för all upp-
handling. 

2. Kommunfullmäktige överlämnar till kommunstyrelsen och övriga nämnder att i 
varje enskild upphandling överväga vilka miljökrav som är möjliga att ställa, 
med hänsyn till gällande regler 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 147 Motion från Anders Pettersson (KD) om utvecklade och mer 

miljöanpassande upphandlingsmodeller för all kommunal 
upphandling 

 KS 2008/388, Au § 80 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att ärendet bordläggs för att återupptas vid senare till-
fälle och då tillsammans med en genomgång/redovisning i ärendet. 

Anders Pettersson (KD) tillstyrker Torbjörn Lidberg (S) förslag. 

 

För kännedom 
Anders Pettersson (KD) 
Klf (upphandlingsenheten) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 148 Förvärv av delar av f.d. militära områden 

 KS 2011/656, Au § 81 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättade villkorade köpeavtal med 

a) Pionjären Fastighets AB avseende fastigheten Boden 57:40 

b) Pionjären Fastighets AB avseende del av fastigheten Boden 1:156 

c) A8 Älvbrinken AB avseende del av Boden 57:36  

2. Kommunfullmäktige anvisar 16 640 tkr under 2012 till ks-kommunlednings-
förvaltningen investeringsram för förvärv av fastigheter. 

3. Kommunfullmäktige utökar ks-kommunledningsförvaltningen driftram med 
618 tkr för 2012 och 927 tkr från och med 2013. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande samt samhälls-
byggnadschefen att underteckna avtalen. 

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommun måste, i likhet med så gott som alla andra kommuner i landet, sva-
ra för den långsiktiga försörjningen med industrimark. Kommunen behöver radikalt 
öka beredskapen för att få en betydligt större efterfrågan på industrimark för etable-
ring av nya verksamheter både på kort och längre sikt. Nuvarande utbud av indu-
strimarkstomter är 6,7 ha och detta är alldeles för lite för att möta återkommande 
förfrågningar. Förfrågningar kan komma som även avser mycket stora behov are-
almässigt vilka avviker från normala etableringar. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår 2011-10-12 att kommunen inom de gamla mili-
tära etablissementen Ing3/AFl respektive A8 förvärvar ca 72 ha råmark i två skif-
ten, det ena 54,2 ha och det andra 18 ha. Förvärvet sker av två olika bolag och i tre 
separata köpeavtal. Förvärven är mycket väsentliga för att kunna genomföra den 
långsiktiga försörjningsstrategin. 

Kommunens investeringskostnad för förvärven uppgår till 16 640 tkr. Av köpeskil-
lingen utgör l 700 tkr ett område bebyggt med en mindre uthyrd industrifastighet. 
För denna del avses internhyresavtal tecknas mellan tekniska förvaltningen och när-
ingslivsförvaltningen, där de ekonomiska konsekvenserna av förvärvet regleras. 

Kapitalkostnaden för investeringen beräknas uppgå till 627 tkr på helår. För 2012 
beräknas kostnaden bli 418 tkr. För kommunstyrelsen kommunledningsförvaltning-
en beräknas driftkostnaden (fastighetsskatt och skötsel av de förvärvade markområ-
dena) uppgå till 300 tkr för helår. För 2012 beräknas kostnaden bli 200 tkr. 
 
För beslut: Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 149 Utvecklingsavtal/ramavtal Kårbacken och Älvbrinken 

 KS 2011/655, Au § 82 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner villkorat utvecklingsavtal (ramavtal) med Pion-
jären fastighets AB, org nr 556114-9773. 

2. Kommunfullmäktige godkänner villkorat utvecklingsavtal (ramavtal) med A8 
Älvbrinken AB, org nr 556620-6842. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande samt samhälls-
byggnadschefen att underteckna avtalen. 

4. Kommunfullmäktige utökar ks-tekniska förvaltningens driftram med 100 tkr 
från och med 2012. 

Beskrivning av ärendet 

Pionjären fastighets AB äger fastigheten Boden 57:36, del av ett f.d. kasernområde 
(Ing3/ AF1). A8 Älvbrinken AB äger delar av f.d. A8. Efter bolagens förvärv av de 
f.d. militära områdena har ett antal detaljplaner upprättats för att medge ändrad an-
vändning av vissa tidigare militära byggnader. Avsikten är att bolagen ska utveckla 
områdena för kommersiell verksamhet samt i viss mån bostadsbebyggelse. Detta 
ska ske dels genom utveckling av befintliga lokaler och dels genom nyexploatering. 
Syftet med utvecklingsavtal är att dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet med ut-
veckling av regementsområdena. 

Bolagen och Bodens kommun avser att verka för att regementsområdet ska bli en 
aktiv komponent i kommunens utveckling och att stärka kommunens attraktions-
kraft. Ambitionen är att utveckla stadsdelarna till ett intressant och levande område 
som innehåller både boende och service samt offentliga och kommersiella verk-
samheter, vilka kan medverka till att öka inflyttningen till och sysselsättningen i 
kommunen. Parterna avser även att aktivt verka för att det etableras nya verksamhe-
ter. Bebyggelsen inom området ska utformas på ett sådant sätt att den gagnar par-
ternas gemensamma intresse att utveckla regementsområdena till en attraktiv stads-
del.  

Kommunen åtar sig i avtalet att bygga ut en kortare väg från Arenan. Kostnaden 
uppskattas till 840 tkr totalt varav den största delen redan under 2011. Investeringen 
bedöms kunna finansieras inom kommunstyrelsens tekniska förvaltnings invester-
ingsram. Kommunen övertar driftansvar för del av huvudvägnätet efter det att Pion-
jären fastighets AB har iordningställt väg i enlighet med kommunal standard. Den 
årliga driftskostnaden, inklusive kapitalkostnader, bedöms uppgå till ca 100 tkr från 
2012.  

_______________________ 
För beslut: Kommunfullmäktige  



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-10-31 

Sid 

16 (35) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 150  Vindbruksplan för Bodens kommun, tematiskt tillägg till 

översiktsplanen 
 KS 2010/658, Au § 84 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar föreslaget till vindbruksplanen för Bodens kommun. 

Reservationer från Anders Pettersson (KD). 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har 2011-10-06 upprättat ett förslag till vindbruksplan 
för Bodens kommun, som ska utgöra ett tematiskt tillägg till Bodens kommuns 
översiktsplan. 

Syftet med vindbruksplanen är att skapa planeringsförutsättningar för utbyggnad av 
vindkraft i kommunen. Planen bygger på en samlad bedömning av hur möjligheter 
för vindkraftsetablering tas till vara samtidigt som hänsyn tas till övriga värden och 
intressen som finns i Bodens kommun.  

Planen är även ett kunskapsunderlag för exploatörer och allmänhet och ska stödja 
framtida ärendehantering genom tydliga riktlinjer och hänsynsregler för storskalig 
vindkraft och småskalig vindkraft i form av gårdsverk och miniverk.  

Vindbruksplanen pekar ut fyra utredningsområden där etablering av storskalig 
vindkraft kan vara möjlig. 

Yrkanden 

Anders Pettersson (KD) och Anders Sundström (NS) föreslår att Haradskölen fort-
sättningsvis ingår som utredningsområde. 

Johan Johansson (M) och Bosse Strömbäck (V) föreslår att arbetsutskottets förslag 
tillstyrks. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-10-31 

Sid 

17 (35) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 151 Snabbrapport september 2011 

 KS 2011/277, Au § 85 

Beslut  

Kommunstyrelsen godkänner snabbrapporterna för ks-kommunlednings-
förvaltningen, ks-räddnings- och beredskapsförvaltningen samt ks-tekniska förvalt-
ningen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige   

1. Kommunfullmäktige godkänner snabbrapporten i sin helhet. 

2. De förvaltningar som prognostiserar underskott uppmanas att vidta omedelbara 
åtgärder för att som lägst uppnå budgetbalans. Även övriga förvaltningar upp-
manas till största möjliga sparsamhet 

Beskrivning av ärendet 

Fr.o.m 2010 upprättas två s k snabbrapporter innehållande prognoser om helårsut-
fallet. Snabbrapporterna tas fram efter mars och september. För perioden januari-
juni upprättas en delårsrapport med periodens utfall. 

Kommunen prognostiserar ett positivt resultat för året med 4,9 mkr. Budgeterat re-
sultat är 7,8 mkr vilket innebär att det prognostiserade resultatet blir 2,9 mkr sämre 
än budgeterat. För styrelser och nämnder beräknas ett underskott jämfört med bud-
get på 32,6 mkr. Finansen beräknas ge ett överskott på 29,7 mkr främst beroende på 
högre skatte- och utjämningsintäkter. Fem nämnder, socialnämnden, barn- och ut-
bildningsnämnden, KS-räddningstjänsten, KS-tekniska utskottet samt överförmyn-
darnämnden prognostiserar underskott jämfört med budget vid årets slut. Övriga 
räknar med nollresultat eller positivt resultat. Stiftelsen Bodenbo och Bodens Ener-
gi AB beräknas få positiva resultat medan övriga beräknas få smärre negativa resul-
tat.  

Investeringarna beräknas uppgå till 110,6 mkr vilket innebär ett överskott jämfört 
med budget på 21,9 mkr. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att beredningens förslag tillstyrks med arbetsutskot-
tets tillägg till beslut till kommunfullmäktige i punkt 2. ”Även övriga förvaltningar 
uppmanas till största möjliga sparsamhet”. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-10-31 

Sid 

18 (35) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 152 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 

 KS 2011/85 

Kommunstyrelsens förslag  

Skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till respektive 
kommun. 

Beskrivning av ärendet 

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

Kansli och informationskontoret föreslår att skolhälsovårdsjournaler enligt upprät-
tat underlag får avhändigas till respektive kommun. Underlaget omfattar 19 elever. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-10-31 

Sid 

19 (35) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 153 Kultur- och fritidsnämnden; Taxor och avgifter vid anlägg-

ningar 2012 
 KS 2011/661 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till förändringar av taxor och avgifter för 
2012. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2011-10-18, § 46, att hos kommunfullmäkti-
ge begära att få räkna upp gällande taxor/avgifter i enlighet med de procentsatser 
som nämndens ramar räknats upp med i planeringsförutsättningarna. Det innebär 
för 2012 en justering med 2,5 %. Kultur- och fritidsnämnden begär också att få av-
runda taxor och avgifter till jämna 5 och 10-tal kronor. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-10-31 

Sid 

20 (35) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 154 Återkallelse av uppdragen för ledamöter och ersättare i vis-

sa nämnder 
 KS 2011/544 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige återkallar uppdragen för samtliga ledamöter och ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, näringslivsstyrelsen, 
krisledningsnämnden och valnämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige behandlade 2011-10-03, § 98, ett ärende om återkallelse av 
uppdrag för ledamöter i nämnder, styrelser med mera. Bakgrunden till ärendet var 
att en ny politisk koalition med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har kommit 
överens om att styra Bodens kommun. Tidigare styrdes kommunen av Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.  

Kommunfullmäktige återkallade uppdragen för samtliga ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden och socialnämnden. Samtidigt återre-
mitterade kommunfullmäktige återkallelsen av uppdragen i barn- och utbildnings-
nämnden, kultur- och fritidsnämnden, näringslivsstyrelsen, krisledningsnämnden 
och valnämnden till kommunstyrelsen, för att få utrett om en återkallelse av upp-
dragen i dessa nämnder är tillåten enligt kommunallagen. 

Kommunledningsförvaltningen har lämnat ett yttrande. Enligt yttrandet får återkal-
lelse av uppdragen från nämnder får bara ske enligt de grunder som finns i kommu-
nallagen. Enligt 4 kap 10 a § kommunallagen får fullmäktige återkalla uppdragen 
för samtliga förtroendevalda i en nämnd när den politiska majoriteten i nämnden 
inte längre är densamma som i fullmäktige. 

För att kommunfullmäktige ska kunna återkalla uppdragen för en nämnd vid ett ma-
joritetsskifte krävs som nämns tidigare att det nya majoritetsförhållandet i fullmäk-
tige inte är detsamma som i nämnden.  

Om man endast ser till det aktuella nämndernas ordinarie ledamöter står det klart att 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i samtliga fall har majoritet med en leda-
mots övervikt. Å andra sidan kan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hamna i 
minoritet vid ett sammanträde, om så många ledamöter och ersättare från S och V 
är frånvarande att Miljöpartiets ersättare blir beslutande. Ett syfte med att välja er-
sättare till nämnderna är naturligtvis att dessa ska kunna besluta vid nämndssam-
manträde vid de ordinarie ledamöternas frånvaro.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-10-31 

Sid 

21 (35) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 155 Revidering av teckningsrätten inom ekonomikontoret  

 KS 2010/242, Au § 86 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föreslagen teckningsrätt och rätt att underteckna avtal, 
handlingar och skrivelser inom ekonomikontoret. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunstyrelsens reglemente § 24 ska avtal, andra handlingar och skrivel-
ser som beslutas av kommunstyrelsen undertecknas av ordförande eller vid förfall 
för denne av vice ordförande och kontrasigneras av styrelsens sekreterare eller an-
nan anställd som styrelser bestämmer. Kommunstyrelsen ska även i övrigt besluta 
om vem som ska underteckna handlingar. 

Ekonomikontoret har på grund av pensionsavgångar och personalomsättning upp-
rättat ett förslag på revidering av teckningsrätten för ekonomikontoret och föreslår 
att kommunstyrelsen fastställer förslaget. 

 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-10-31 

Sid 

22 (35) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 156 Tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning 

 KS 2010/508, Au § 87 

Beslut 

Kommunstyrelsen reviderar avsnittet avseende finansfrågor i delegationsordningen 
enligt ekonomikontorets förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Med anledning av personalomsättning inom ekonomikontoret krävs en revidering 
av delegationsordningen när det gäller finans frågorna. Ekonomichefen föreslås ta 
över de beslut inom finansverksamheten som controller, finans tidigare har haft de-
legation på. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (kansli och informationskontoret)  

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 

 

 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-10-31 

Sid 

23 (35) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 157 Redovisning över vilket förebyggande arbete som genom-

förs inom ramen för det alkohol- och drogpolitiska pro-
grammet 

 KS 2009/522, Au § 88 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten 

2. Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till beredningsarbetet för Strategiska 
planen, med inriktningen att inarbeta alkohol- och drogpolitiska programmet för 
att förtydliga rapporterings- och uppföljningsansvaret. 

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommuns alkohol- och drogpolitiska program har sin utgångspunkt i de na-
tionella målen för folkhälsa. Syftet med dokumentet är att visa den politiska viljan 
för hur förebyggande arbete kring tobak, alkohol- och drogfrågor skall utformas. 
Programmet anger ramarna för arbetet vars avsikt är att minska de medicinska och 
sociala skadeverkningarna.  

Kommunens inriktning är att åstadkomma en uppväxt fri från missbruk och skjuta 
upp alkoholdebuten. Kommunen ska även verka för fler drogfria mötesplatser. 
Kunskapen om alkoholens och narkotikans medicinska och sociala konsekvenser 
ska öka. Genom samarbete med andra myndigheter aktivt verka mot den illegala 
alkoholhanteringen och att ingen alkohol ska förekomma i trafiken, i arbetslivet el-
ler under graviditeten,. Vidare att langning och illegal alkohol ska minska. I hanter-
ingen av serveringstillstånd ska ansökan om och uppföljning av serveringstillstånd 
hanteras enligt riktlinjer. Det skall också finnas en beredskap för att ge hjälp och 
stöd till alla som befinner sig i en situation där missbruk förekommer, eget eller 
andras. 

 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-10-31 

Sid 

24 (35) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 158 Handlingsplan - Förenkla helt enkelt 

 KS 2011/658, Au § 89 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen antar handlingsplanen. 

2. Handlingsplanen utgör styrdokument för förvaltningsledningarna och inarbetas 
i kommande strategiska plan och verksamhetsplanerna.  

Sammanfattning 

Representanter för Bodens kommun har deltagit i en unik utbildning, framtagen av 
Sveriges Kommuner och Landsting och Tillväxtverket, som handlar om hur kom-
munen och dess medarbetare kan bidra till att förbättra företagsklimatet. Bodens 
kommun gjorde detta tillsammans med Luleå Kommun under 2011. Utbildningen 
har skett i olika block och vid flera tillfällen. Delar av utbildningen har genomförts 
i samarbete med andra kommuner förutom Luleå. 

Den handlingsplan som tagits fram skall ses som ett underlag för prioriterade områ-
den, ett styrdokument som ger förvaltningsledningen vägledning i arbetet. Hand-
lingsplanen skall även utgöra underlag i kommande Strategiska plan och verksam-
hetsplaner. 

 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-10-31 

Sid 

25 (35) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 159 Yttrande över revisionsrapport; Långsiktig personalförsörj-

ning 
 KS 2011/161, Au § 90 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningens yttrande får ut-
göra svar till revisorerna. 

2. Kommunstyrelsen beslutar utifrån yttrandet om förändring av ledning och 
styrning av personalfrågorna i enlighet med förslaget 2A. Förslaget innebär att 
genomföra förändringen inom nuvarande organisation genom att förtydliga 
mandatet i delegation och direktiv, t.ex. i ett personalpolitiskt handlingspro-
gram där roll och ansvar tydliggörs och förtydliga övriga styrdokument som 
rör personalpolitiken.     

3. Kommunstyrelsen ger personalchefen i uppdrag att enligt förslaget: 

 Ta fram ett underlag till personalförsörjningsplan för Bodens kommun. 
Underlaget redovisas vid planeringsberedningen 2012. 

 Se över nuvarande riktlinjer för chef/ledare i kommunen. Riktlinjerna ska 
omarbetas och kompletteras. Ett underlag med beskrivna konsekvenser 
och ekonomi för ett kommungemensamt chefs-/ledarskapsprogram ska 
presenteras vid planeringsberedningen 2012. 

 Genomföra en kartläggning av ledartätheten i kommunen. Kartläggningen 
ska redovisas den 28 november i kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 Ta fram ett underlag för att beskriva fördelningen mellan del- och heltids-
tjänster. Underlaget ska redovisas den 28 november i kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  

 Genomföra en uppföljning av hur stor andel medarbetare som erhållit in-
dividuella kompetensutvecklingsplaner i enlighet med målet i strategiska 
planen 2012-2014.  

 Att till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisa läget avseende samtalen 
om samverkansavtal, i enlighet med uppföljning av uppdraget i strategiska 
planen. 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-10-31 

Sid 

26 (35) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 159 Yttrande över revisionsrapport; Långsiktig personalförsörj-

ning, forts 
 KS 2011/161, Au § 90 

Beskrivning av ärendet 

Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kommunens arbete med den 
långsiktiga personalförsörjningen daterad 2011-02-22. Syftet är att studera hur ar-
betet bedrivs på såväl kommunövergripande nivå som förvaltningsnivå och bedöma 
om arbetet ger förutsättningar för att trygga den långsiktiga personalförsörjningen 
eller om ytterligare initiativ kommer att krävas. 

Kommunledningsförvaltningen har 2011-10-12 lämnat ett förslag på yttrande till 
revisorerna. 

 

För genomförande 
Personalkontoret  

För kännedom 
Kommunrevisorerna 
Kommunledningsförvaltningen  
 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-10-31 

Sid 

27 (35) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 160 Försäljning av fastigheten Sävast 23:200, Södra Maranvä-

gen 
 KS 2011/654, Au § 91 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner att kommunen säljer fastigheten Sävast 23:200 
med på detta belägen byggnad till Fredrik Malmström och Elin Andersson för 
en överenskommen köpesumma på 2 300 000 kr. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och samhällsbygg-
nadschefen att underteckna för beslutet nödvändiga handlingar.  

Beskrivning av ärendet 

Fastigheten Sävast 23:200 är belägen på Södra Maranvägen 3 i Bodens kommun. 
Fastigheten har en areal om 1 263 kvadratmeter och är bebyggd med ett enplans 
lösvirkeshus. Enfamiljshuset har under 2011 uppförts av elever på Björknäsgymna-
siets byggprogram. 

Taxeringsvärdet för fastigheten uppgår till 73 000 kr enligt 2011/2010 års taxering. 

Fastigheten har varit ute till försäljning via mäklare och Fredrik Malmström och 
Elin Andersson har lämnat det högsta budet på fastigheten. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (samhällsbyggnadskontoret)  

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-10-31 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 161 Försäljning av del av Sävast 11:82, fotbollsplanen i Sävast 

 KS 2011/653, Au § 92 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner att kommunen till Norrbottens Anläggning och 
Mark AB, org. nr 556563-2352, Rotorvägen 7,961 43 BODEN, säljer del av 
fastigheten Sävast 11 :82, för en överenskommen köpesumma om 1 krona. 

2. Kommunstyrelsen godkänner i övrigt villkoren i upprättat köpekontrakt. 

3. I det nyttjanderättsavtal som tecknas mellan Sävast AIF och Bodens kommun 
ska det framgå att kommunens taxa för planhyror ska tillämpas vid uthyrning 
till extern part 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår 2011-10-11 att den del av fastigheten som i 
dagsläget arrenderas av Sävast AlF ska sälja till Norrbottens Anläggning och Mark 
AB. Markområdet har en areal om ca 19 000 kvm. Sävast AlF avser ansöka om 
bygdemedel för att kunna anlägga en konstgräsplan inom området. Anläggnings-
kostnaden beräknas uppgå till 3 250 000 kronor. Fastigheten säljs för att kunna 
möjliggöra denna investering.  

Fastigheten Sävast 11 :82 är belägen intill Fruktvägen i Sävast. Inom fastigheten 
finns bl.a. fotbollsplan, sporthall och ishockeyrink. Den del av fastigheten som ut-
gör fotbollsplanen inklusive en byggnad som används som sekretariat utarrenderas i 
dagsläget till Sävast AlF för idrottsändamål. Arrendeavtalet gäller tom 2015-11-30 
och löper därefter på med ett år i taget om inte uppsägning sker. Gällande detaljplan 
för fastigheten Sävast 11 :82 påvisar att fastigheten ska användas till idrottsändamål 
samt allmänt ändamål.  

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår en ytterligare beslutspunkt som får följande lydelse: 
”I det nyttjanderättsavtal som tecknas mellan Sävast AIF och Bodens kommun ska 
det framgå att kommunens taxa för planhyror ska tillämpas vid uthyrning till extern 
part”. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (samhällsbyggnadskontoret) 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-10-31 

Sid 

29 (35) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 162 Återkallelse av uppdrag ledamöter och ersättare i samtliga 

utskott under kommunstyrelsen 
 KS 2011/544 

Beslut 

Kommunstyrelsen återkallar uppdragen för samtliga ledamöter och ersättare i ar-
betsutskottet, tekniska utskottet samt budgetberedningen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-03 att entlediga samtliga ledamöter och er-
sättare i kommunstyrelsen. Vid samma sammanträde valdes nya ledamöter och er-
sättare. Besluten var en följd av att kommunen styrs av en ny koalition med två par-
tier.  

Som en följd av fullmäktiges beslut måste uppdragen för ledamöterna och ersättar-
na i utskotten under kommunstyrelsen återkallas.  

 

För kännedom 
Ks-arbetsutskottet / budgetberedningen 
Ks-tekniska utskottet  
Samtliga förtroendevalda vars uppdrag återkallas 

 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-10-31 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 163 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbets-

utskott tillika budgetberedning för återstående del av man-
datperioden 2011-2014 

  

Beslut 

1. Nedanstående personer väljs till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott tillika budgetberedning för återstående del av mandatperioden 
2011-2014. 

2. Torbjörn Lidberg (S) väljs till arbetsutskottets och budgetberedningens  
ordförande. 

3. Bosse Strömbäck (V) väljs till arbetsutskottets och budgetberedningens  
vice ordförande. 
 

Ledamöter 

1. Torbjörn Lidberg (S)  Spanngränd 7 961 42 BODEN  
2. Johan Johansson (M)  Gideons väg 10 961 39 BODEN 
3. Inge Andersson (S) Gunnarbyvägen 367 955 95 NIEMISEL 
4. Rigmor Åström (M)  Ubbyn 5 961 91 BODEN 
5. Lena Nilsson (S) Prinsgatan 13 D 961 31 BODEN  
6. Roger Bohman (C)  G Buddbyvägen 6 961 42 BODEN  
7. Bosse Strömbäck (V)  Alvägen 3 961 37 BODEN  
 
Ersättare  

1. Jan-Olov Bäcklund (S) Vargvägen 3 961 68 BODEN  
2. Göran Ahlman (M) Råbäcken 75 961 93 BODEN 
3. Anna-Karin Nylund (S)  Gideons väg 28 961 39 BODEN  
4. Daniel Rönnbäck (M) Margaretagatan 8 A 961 35 BODEN 
5. Inger Vestman Arvesen (V)  Rönnvägen 5 961 37 BODEN  
6. Anders Pettersson (KD)  Ronningsvägen 2 961 40 BODEN  
7. Lennart Klockare (S) Citronvägen 9 961 48 BODEN  
 

För kännedom 
De valda 
Personalkontoret  
Kansli och informationskontoret  
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§ 164 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens teknis-

ka utskott för återstående del av mandatperioden 2011-2014
  

Beslut 

1. Nedanstående personer väljs till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 
tekniska utskott för återstående del av mandatperioden 2011-2014. 

2. Rasmus Joneland (V) väljs till tekniska utskottets ordförande. 

3. Anna-Karin Nylund (S) väljs till tekniska utskottets vice ordförande. 
 

Ledamöter 

1. Anna-Karin Nylund (S)  Gideons väg 28 961 39 BODEN  
2. Bo Lindström (M)  Hedsvedjeleden 1 961 46 BODEN 
3. Glenn Blom (S) Inbyn 203 961 91 BODEN  
4. Göran Ahlman (M)  Råbäcken 75 961 93 BODEN 
5. Lena Goldkuhl (S) Humlevägen 17  961 68 BODEN  
6. Kenneth Backgård (NS)  Trångforsgränd 7 961 44 BODEN  
7. Rasmus Joneland (V)  Rönnvägen 7 961 37 BODEN  
 
Ersättare  

1. Urban Sundbom (S) Domarvägen 4 961 39 BODEN  
2. Egon Palo (M)  Kvistvägen 1 961 44 BODEN 
3. Gunnel Notelid (V)  Garnisonsgatan 53 961 36 BODEN  
4. Carola Larsson (FP)  Kungsgatan 20 A 961 31 BODEN  
5. Inga-Lill Engström Öman (V) Bergsvägen 16 961 37 BODEN  
6. Lili-Marie Lundström (C) S Bredåker 24 961 95 BODEN  
7. Lennart Klockare (S) Citronvägen 9 961 48 BODEN  
 

 

För kännedom 
De valda 
Ks-tekniska utskottet  
Personalkontoret  
Kansli och informationskontoret  
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§ 165 Upphävande av beslut att införa en ungdomsborgmästare 

 KS 2009/622 

Beslut 

Kommunstyrelsen upphäver beslutet 2010-09-20, § 111, om att en ungdomsborg-
mästare ska inrättas. 

Reservationer från Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), Göran Ahlman (M), 
Daniel Rönnbäck (M) och Anders Pettersson (KD). 

Johan Johansson (M) meddelar att han lämnar in en skriftlig reservation. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen biföll 2010-09-20, § 111, ett medborgarförslag om att inrätta en 
ungdomsborgmästare. Kommunstyrelsen överlämnade samtidigt till kultur- och fri-
tidsnämnden att, i nära samverkan med barn- och utbildningsnämnden, bereda frå-
gan om ungdomsborgmästare vidare. Ambitionen skulle vara att ungdomsborgmäs-
taren skulle tillträda den 1 januari 2012.   

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2011-10-18, § 48, att utveckla ungdomsfull-
mäktige genom att införa ungdomsfullmäktiges ordförande. Ungdomsfullmäktiges 
ordförande ska arbeta tillsammans med sin styrelse under ett år för att utveckla och 
öka ungdomars inflytande och delaktighet i Bodens kommun. Dialog med kommu-
nalråden ska vara en naturlig del av arbetet.  

Den politiska majoritet som tillträdde efter valet 2010 har valt att inte gå vidare 
med projektet ungdomsborgmästare. Kommunstyrelsen beslut att införa en ung-
domsborgmästare bör därför upphävas. Kommunstyrelsen föreslås i stället att över-
lämna till kultur- och fritidsnämnden att arbeta vidare med ungdomsfullmäktige och 
beslutet att införa en särskild roll för ungdomsfullmäktiges ordförande. 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att beredningens förslag avslås och att kommunsty-
relsen bara ändrar titeln från ”Ungdomsborgmästare” till ”Ungdomsfullmäktiges 
ordförande”. 

Anna-Karin Nylund (S) föreslår att kommunstyrelsens sammanträde ajourneras.  

Mötet ajourneras mellan kl 14.35-14.45. 
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§ 165 Upphävande av beslut att införa en ungdomsborgmästare 

 KS 2009/622 

Yrkanden efter ajournering 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att kommunstyrelsen upphäver beslutet 2010-09-20, § 
111, om att en ungdomsborgmästare ska inrättas samt att beredningens beslutpunkt 
om att kommunstyrelsen överlämnar till kultur- och fritidsnämnden att arbeta vida-
re med ungdomsfullmäktige och beslutet att införa en särskild roll för ungdoms-
fullmäktiges ordförande stryks. 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Torbjörn Lidbergs (S) förslag. 

 

_____________________ 
För kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden  
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§ 166 Delegationsbeslut och delgivningar 

  
Administration 
Ansökan om antagande i hemvärnet (2011/79) 
 
Arkiv 
Bodens Utvecklings AB reviderade dokumenthanteringsplan (2011/624) 
 
Räddningstjänst 
Rengöra/sota själv; Lennart Marklund (2011/625) 
Rengöra/sota själv; Erling Andersson (2011/626) 
Rengöra/sota själv; Krister Andersson (2011/627) 
Rengöra/sota själv; Agneta Gustafsson (2011/628) 
Rengöra/sota själv; Lars Holmberg (2011/629) 
 
Vägar och trafik 
Transportförbud, dragbil m påhängsvagn Svalget väg 356 (2011/577) 
Dispens från trafikföreskrift, Bodens Teaterförening (2011/576) 
Förbud mot trafik del av Drottninggatan 12/9-12/10 (2011/583) 
Förbud mot trafik del av Drottninggatan 15/9-22/9 (2011/584) 
Förbud mot trafik på Färgaregatan 13/9-31/10 (2011/585) 
Förbud mot trafik på del av Kungsgatan 15-16/9 (2011/586) 
Beslutsstatistik parkeringstillstånd rörelsehindrade (2011/616) 
Beslutsstatistik färdtjänst september (2011/644) 
Transporttillstånd väg 97 Sävast - Svartbyn (2011/648) 
 
Fastigheter och detaljplaner 
Utökning av kvartersmark Heden 4:118 (2011/570) 
Uppdrag att upprätta detaljplan Svartbyn 1:128, Rv 97/Gamla Lulevägen (2011/425) 
Markavtal ytjordvärme del av Sävast 17:4 (2011/581) 
Lägenhetsarrende del av Boden 56:30 (2011/591) 
Nyttjanderättsavtal del av Sävast 23:11 (2011/595) 
Markavtal ytjordvärme del av Boden 56:35 (2011/639) 
Nyttjanderättsavtal Sävast 23:11, 23:101 m.fl (2011/640) 
 
Bidrag 
Bankettbidrag Svenska bastuakademin (2011/587) 
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§ 166 Delegationsbeslut och delgivningar, forts 

 
Delgivningar 

Kommunledningsförvaltningen; Avtal med PUMO Konsult AB, Översyn av orga-
nisation för överförmyndarnämnden (2011/539). 

Näringslivsstyrelsen; Yttrande över revisionsgranskning om avtalshantering 
(2011/415). 

Näringslivsstyrelsen; Yttrande över revisionsgranskning om styrning och uppfölj-
ning av tillgänglighetspolicyn (2011/414). 

Samhällsbyggnadskontoret; Synpunkter på Försvarsmaktens kommentar till re-
missyttrande Kusträsk skjutfält (2010/332). 

 


	Godkännande av dagordning
	Informationer och rapporter
	Motion från Birger Juntti (V) om odlingslotter i Svartbjörnsbyn-Björkelundsområdet
	Detaljplan Boden 57:36, del av, f.d A8´s Kanslihus m.fl
	Revidering av företagspolicy
	Reglering enligt budgetpropositionen
	Revidering av riktlinjer för styrning och uppföljning
	Avrapportering av uppdrag i Strategiska planen – reviderade riktlinjer för ekonomistyrning
	Yttrande över motion från Bosse Westin (V) om mottagningsförhållanden för Närradion
	Motion från Anders Pettersson (KD) om utvecklade och mer miljöanpassande upphandlingsmodeller för all kommunal upphandling
	Motion från Anders Pettersson (KD) om utvecklade och mer miljöanpassande upphandlingsmodeller för all kommunal upphandling
	Förvärv av delar av f.d. militära områden
	Utvecklingsavtal/ramavtal Kårbacken och Älvbrinken
	Vindbruksplan för Bodens kommun, tematiskt tillägg till översiktsplanen
	Snabbrapport september 2011
	Avhändande av skolhälsovårdsjournaler
	Kultur- och fritidsnämnden; Taxor och avgifter vid anläggningar 2012
	Återkallelse av uppdragen för ledamöter och ersättare i vissa nämnder
	Revidering av teckningsrätten inom ekonomikontoret 
	Tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning
	Handlingsplan - Förenkla helt enkelt
	Yttrande över revisionsrapport; Långsiktig personalförsörjning
	Försäljning av fastigheten Sävast 23:200, Södra Maranvägen
	Försäljning av del av Sävast 11:82, fotbollsplanen i Sävast
	Återkallelse av uppdrag ledamöter och ersättare i samtliga utskott under kommunstyrelsen
	Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott tillika budgetberedning för återstående del av mandatperioden 2011-2014
	Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens tekniska utskott för återstående del av mandatperioden 2011-2014
	Upphävande av beslut att införa en ungdomsborgmästare
	Delegationsbeslut och delgivningar

