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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 72 Godkännande av dagordning 

  

Beslut  

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

Nya ärenden 

 Subventionerade bussresor till och från universitetet 

 Tekniska förvaltningen med begäran om utökad investeringsbudget för om-
byggnad av stadshus B 

 Köp av fastigheter Boden 1:159 och del av Boden 1:156, på gamla AF1 och A8 
området 

 Ändring av stöd till politiska partier 

 Ändring av ekonomiska förmåner för förtroendevalda 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 73 Informationer och rapporter 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnade informationer och rapporter. 

Beskrivning av ärendet 

Följande informationer och rapporter lämnas: 

 Lisa Lagerén, marknadsanalys på RDS konsult i Stockholm, informerar om 

effekter av en trafikomläggning i centrum. 

 
 Kommunchefens rapport 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 74 Förändring av avgift för hjälp i hemmet, serviceinsatser  

 KS 2011/160, Ks § 58 

Förslag till 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 Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), Olle Lindström (M), 
Daniel Rönnbäck (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS) och An-
ders Pettersson (KD).  

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.  

Yrkanden 

Olle Lindström (M) och Kenneth Backgård (NS) föreslår att beslutspunkten 1 avs-
lås, i övrigt enligt förslag. 

Anna-Karin Nylund (S) förelår att ärendet bifalls. 

Ordföranden ställer Olle Lindströms (M) med fleras och Anna-Karin Nylunds (S) 
förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anna-Karin 
Nylunds (S) förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

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

lag i kommunens regi 
 KS 2012/610, Ks § 59 

Förslag till 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. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

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

boenden 
 KS 2013/123, Ks § 60 

Förslag till beslut 

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

2. Motionen anses härmed behandlad. 

Reservationer från Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), Olle Lindström (M), 
Daniel Rönnbäck (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS) och An-
ders Pettersson (KD).  

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 

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

boenden, forts 
 KS 2013/123, Ks § 60 

Yrkanden  

Rigmor Åström (M) föreslås att motionen bifalls. 

Ordförande ställer arbetsutskottets och Rigmor Åströms (M) förslag mot varandra 
och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 77 Saga kulturscen, förlängning av hyresavtal  

 KS 2011/774, Ks § 61 

Förslag till 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 

 
§ 77 Saga kulturscen, förlängning av hyresavtal, forts 

 KS 2011/774, Ks § 61 

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. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 

  



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-06-10 

Sid 

10 (27) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 78 Tillväxtnämnden med begäran om extra pengar till medfi-

nansiering av bolaget Futureco AB 
 KS 2012/309, Ks § 62 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anvisar 1000 tkr ut kommunfullmäktiges konto för oförutsed-
da utgifter till tillväxtnämnden avseende forsknings- och utvecklingsbidrag till Fu-
tureco AB för 2013 

Beskrivning av ärendet 

Tillväxtnämnden har 2013-05-08, § 44, lämnat in en begäran om extra pengar till 
medfinansiering av 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 Mkr. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 79 Strategi för detaljhandeln i Boden 

 KS 2012/34, Ks § 63 

Förslag till 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. Detalj-handeln 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. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 80 Strategisk plan 2014-2016 

 KS 2013/165 

Förslag till beslut 

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

– under ägardirektiv Stiftelsen Bodenbo tas följande strecksats bort, ”Stiftelsens 
styrelse tar initiativ till att förbereda en bolagisering av verksamheten” 

Reservationer från Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), Olle Lindström (M), 
Daniel Rönnbäck (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS) och An-
ders Pettersson (KD).  

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.  

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. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 80 Strategisk plan 2014-2016, forts 

 KS 2013/165 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetbered-
ningens förslag med ändringen att under ägardirektiv Stiftelsen Bodenbo tas följan-
de strecksats bort, ”Stiftelsens styrelse tar initiativ till att förbereda en bolagisering 
av verksamheten”. 

Olle Lindström (M) överlämnar Boden Alliansens gemensamma förslag till strate-
gisk plan 2014-2016 och föreslår att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer Torbjörn Lidbergs (S) och Olle Lindströms (M) förslag mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Torbjörn Lidbergs (S) för-
slag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 81 Tekniska förvaltningen med begäran om pengar för skogen 

på Åberget 
 KS 2013/59, Tu § 23 

Förslag till 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. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 82 Motion om subvention av bussresor för arbetspendling till 

andra kommuner 
 KS 2012/331, Tu § 24 

Förslag till 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. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 83 Subventionerade bussresor till och från universitetet 

 KS 2013/267 

Förslag till 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 tillför tekniska förvaltningen 400 000 kr i budget för år 
2014 och framåt med uppräkning för index, riktat mot subventioner för univer-
sitetsresor. 

4. 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 

Daniel Rönnbäck (M) och Kenneth Backgård (NS) föreslår att ärendet bifalls. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 84 Tekniska förvaltningen med begäran om utökad invester-

ingsbudget för ombyggnad av stadshus B 
 KS 2012/163 

Förslag till 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.   

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-06-10 

Sid 

18 (27) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

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

på gamla AF1 och A8-området 
 KS 2013/277 

Förslag till 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 Pinonjären 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. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

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

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

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 kost-
naden för köpet eller löpande drift förutom ställd borgen. 

 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 86 Ändring av stöd till politiska partier 

 KS 2012/630 

Förslag till 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.  

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. 

109 

 
 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 87 Ändring av ekonomiska förmåner för förtroendevalda 

 KS 2010/787 

Förslag till 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 

 
§ 87 Ändring av ekonomiska förmåner för förtroendevalda, forts 

 KS 2010/787 

Yrkanden 

Olle Lindström (M) föreslår att gruppledararvodet inte sänks med 3 %. 

Ordföranden ställer beredningens och Olle Lindströms (M) förslag mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 88 Utökad färdtjänst över kommungränsen 

 KS 2013/208, Tu § 25 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att utöka riktlinjerna för färdtjänstresor över kom-
mungränsen om syftet med resorna är reparation eller service av hjälpmedel och 
besök hos veterinär för ledarhundar. 

2. Tillstånd beviljas endast om resorna inte bekostas av stat, kommun eller lands-
ting. 

3. Tillstånd till resorna gäller inom fyrkanten. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Färdtjänstlagen § 3 kan kommunen anordna färdtjänst mellan kommunen 
och en annan kommun om det finns särskilda skäl. Enligt lagens förarbeten kan sär-
skilda skäl vara exempelvis arbete eller nödvändig serviceresa till en närliggande 
kommun. 

Vid utprovning av hjälpmedel täcks kostnaden av sjukresor men inte vid reparation 
av hjälpmedel. Kostnaden för att utöka riktlinjerna enligt förslaget bedöms bli mar-
ginell. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 89 Medborgarförslag om parkeringsregler vid ishallen 

 KS 2013/140, Tu § 26 

Beslut 

Kommunstyrelsen bifaller delvis förslaget om ändrade parkeringsregler vid ishallen 
i och med att det blir fri parkering 1 oktober – 30 april. 

Beskrivning av ärendet 

Jan Ohlsson har lämnat in ett medborgarförslag om ändringar av parkeringsregler 
vid ishallen. Förslagsställaren lämnar tips om att informationen vid arrangemang 
bör förbättras och att P-skivor borde kunna lämnas ut till besökare på hallen. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att problemet kommer att minska efter-
som man ändrar parkeringsreglerna så att parkering utan P-skiva blir fri under peri-
oden 1 oktober till och med 30 april. Det kommer också att bli lättare att få tag på 
P-skivor under sommarperioden. 

Ett av skälen till att parkeringen reglerades var att parkeringen användes som cam-
pingplats under sommarperioden. Att nyttja den möjlighet som Skicamp erbjuder 
för uppställning av i första hand campingbil vid dansrotundan är ett bra alternativ 
för de besökare förslagsställaren anger. Entreprenören, Skicamp, delar denna upp-
fattning.    

 

För kännedom 
Jan Ohlsson  
Tekniska förvaltningen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 90 Medborgarförslag om att upplåta Kvarnängen gratis för  

olika arrangemang 
 KS 2012/442, Tu § 27 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att upplåta Kvarnängen gratis för 
olika arrangemang med hänvisning till gällande beslut om taxor och avgifter vid 
nyttjande av allmän plats. 

Beskrivning av ärendet 

Hans Törnblom har lämnat ett medborgarförslag om att upplåta Kvarnängen gratis 
eller för en billig penning för att ordna loppmarknader under sommarmånaderna. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att det krävs tillstånd för att nyttja en of-
fentlig plats om användningen inte stämmer med det ändamål som platsen upplåtits 
för. Polisen är tillståndsmyndighet och kommunens gatuavdelning yttrar sig till po-
lisen. 

Nyttjande av offentlig plats regleras bland annat i ordningslagen samt allmänna lo-
kala ordningsföreskrifter och föreskrifter för torghandeln. Revidering av riktlinjer 
för upplåtelse av offentlig plats antogs av kommunstyrelsen den 15 maj 2011. I des-
sa anges att tillstånd för loppmarknader endast ska ges till ideella organisationer.  

Varje år arrangerar föreningar i Boden marknader. De väljer ofta att anordna dessa 
på hårdgjord yta på grund av markförhållanden men också på grund av krav om 
återställning efter arrangemanget. Kvarnängens parkmark är mycket känslig för be-
lastning, särskilt under vår och försommar men även övrig barmarksperiod. 

 

För kännedom 
Hans Törnblom 
Tekniska förvaltningen  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 91 Försäljning av fastigheten Svartbyn 1:388, Slipvägen  

 KS 2013/262 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Svartbyn 1:388 till Fastighets 
Aktiebolaget Igeln org.nr 556370-9715 för 1,6 Mkr.  

2. Kommunstyrelsen godkänner i övrigt villkoren i villkorat köpekontrakt. 

3. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att underteckna för beslutet nödvändiga handlingar. 

Beskrivning av ärendet  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår 2013-05-30 att kommunen säljer fastigheten 
Svartbyn 1:388 till Fastighets Aktiebolaget Igeln org.nr 556370-9715 för 1,6 Mkr. 

Under slutet av år 2011 köpte kommunen in två stora markområden på totalt ca 70 
hektar. Områdena är delar av Försvarsmaktens tidigare markinnehav. Inköpet 
genomfördes för att säkerställa marktillgången för framtida verksamhetsetablering-
ar.   

2011 påbörjades diskussioner om en större etablering inom de inköpta markområ-
dena ett köpekontrakt undertecknades i mars 2012 och en avstyckning från Svart-
byn 1:128 genomfördes av Lantmäteriet. Därefter ändrades inriktningen på ägande-
formen av den nybildade fastigheten Svartbyn 1:388 samt fastighetens lokalisering. 
Inlämnad fastighetsreglering innebär en förflyttning av bildade fastigheten Svartbyn 
1:388 från ett område inom f.d. AF 1 och till f.d. A8´s område. Fastigheten kommer 
ha sin in- och utfart via Slipvägen och omfattas av en detaljplan vilken medger in-
dustriverksamhet, tekniska anläggningar samt kontor.  

Enligt förslag till köpekontrakt ska köparen, Fastighets Aktiebolaget Igeln, uppföra 
en eller flera byggnader på minst 3000 m². Köparens avsikt är att uppföra och äga 
framtida byggnader inom fastigheten och att hyra ut mark och byggnader till Pon 
Equipment AB.  

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (samhällsbyggnadskontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 92 Delegationsbeslut och delgivningar 

  
Upphandling och anskaffningsbeslut 
Kylarbeten (2013/68) 
Utebelysning skolor (2013/238) 
Byte av ventilationsaggregat Träffpunkten, Stureskolan och Björknäsgymnasiet (2013/244) 
Skolskjuts med buss 2013 (2013/163) 
 
Räddningstjänst  
Rengöra/sota själv: 
- Tomas Larsson (2013/228) 
- Piotr Prochacki (2013/229) 
- Kent Bråborg (2013/243) 
 
Vägar och trafik 
Upplåtelse offentlig plats (2013/18) 
- Uppvisning inför studentbal Kvarnängen 
- Oregano, uteservering maj-aug 
- Ming Palace, uteservering juni-aug 
- Den glade schweizaren, uteservering juli-aug 
- Köpkvarteret 43:an, uteservering 
- Hanssons Te och Kaffeshop, utökad uteservering O-ringen 
- Facklig information Kvarnängen 29/5 
- Asylrörelsen Norrbotten, protestaktion 6 juni på medborgarplatsen 
Transporttillstånd tung och bred transport 31/5 BDX (2013/247) 
Yttrande till Länsstyrelsen om trafikföreskrifter under O-ringen (2013/180) 
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter 2013 (2013/143) 
- Trafikreglering i centrum sommaren 2013 
 
Serveringstillstånd 
Svartbjörnsbyns IF (2013/179) 
Bodens BK Fotboll, Friluftsteatern (2013/35) 
Luleälvdals Upplevelsecentrer, Golfrestaurangen (2013/200) 
Te och Kaffeshop Hanssons i Boden (2003/479) 
Lottas Café tillfälligt Tingshuset (2013/188) 
 

Delgivningar 

- Sveriges Kommuner och Landsting; Förbundsavgift 2014 (2013/236) 
- Kammarrätten; Dom om överklagandet av upphandling av Byggarbeten (2012/564) 
- Tekniska förvaltningen; Två medborgarförslag om refuger skickade till Trafikverket 
(2013/73, 2013/220) 
- Tekniska förvaltningen; Underlag för länstransportplan och nationell plan (2012/531) 
- Tekniska förvaltningen; Delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter (2013/256) 
- Tekniska förvaltningen; Elsäkerhetsarbete och delegering av arbetsuppgifter för elanlägg-
ningar (2013/257) 
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