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§ 59 Rapporter 
  

- Kommunchefens rapport 

- Finansiell rapport mars och april 2009  

- Rapport från tekniska utskottet 
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§ 60 Återkallelse av uppdrag för ledamöter i nämnder, styrelser 
med mera 

 KS 2009/258, Au § 28 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige återkallar uppdragen för samtliga ledamöter och ersättare i 

följande kommunala nämnder:  

Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, krisledningsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, näringslivsstyrelsen, 
socialnämnden och överförmyndarnämnden.  

Uppdragen för ledamöterna och ersättarna i valnämnden återkallas inte. 

2. Kommunfullmäktige återkallar uppdragen för stämmoombud och styrelse-
ledamöter samt deras ersättare i följande kommunala bolag och stiftelser:  

Bodens Energi AB, Bodens Energi Nät AB, Bodens Kommunföretag AB, 
Bodens Utvecklingsbolag AB, Restproduktbearbetning i Bodens AB och 
Stiftelsen Bodenbo. 

3. Kommunfullmäktige återkallar uppdragen för samtliga ledamöter och ersättare i 
Folkhälsorådet och Demokratirådet. 

4. Kommunfullmäktige återkallar uppdragen för kommunens representanter i föl-
jande organ: 

Arbetsmarknadsnämnden (en ledamot plus ersättare) 
Bottenviksbågen (stämmoombud plus ersättare) 
Kommunförbundet Norrbotten (en styrelseledamot plus ersättare samt åtta 
ombud i fullmäktige plus ersättare) 
Kommuninvest (stämmoombud plus ersättare) 
Länstrafiken i Norrbotten AB (stämmoombud plus ersättare och en observa-
tör plus ersättare) 
Norrbottens Energikontor AB, Nenet, (stämmoombud plus ersättare samt en 
styrelserepresentant) 
Stiftelsen Kyrkkläppen (tre styrelseledamöter plus ersättare) 

Beskrivning av ärendet 
Bodens kommun har sedan valet 2002 styrts av koalition bestående av sex partier. 
Nu har en ny koalition bildats av fem partier, vilket innebär att majoritetsförhållan-
dena i fullmäktige inte längre är densamma som i kommunens nämnder, bolagssty-
relser och andra organ. Det finns därför skäl för fullmäktige att återkalla uppdragen 
för samtliga valda i dessa församlingar. 
För beslut Kommunfullmäktige  
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§ 61 Verksamhetsstöd till Norrbottens Energikontor (Nenet) 
 KS 2009/195, Au § 29 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige lämnar ett bidrag till Nenet på 55 070 kronor för år 2009. 

2. Kommunfullmäktige anvisar 55 070 kronor ur kommunfullmäktiges konto för 
oförutsedda utgifter. 

Beskrivning av ärendet 
Norrbottens Energikontor (Nenet) ägs av samtliga kommuner i Norrbotten. KOm-
munförbundet Norrbotten beslutade 2007-12-13 att rekommendera kommunerna att 
anta den föreslagna finansieringen, innebärande en höjning från en krona till två 
kronor per invånare. 

Kommunfullmäktige beslutade 2008-03-10 att lämna ett bidrag till Nenet på 56 000 
kronor för år 2009. 

Nenet har rekvirerat ett bidrag för 2009 på 55 070 kronor. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 62 Godkännande att Bodens Utvecklings AB förvärvar aktier i 
Råne Älvdal Utvecklings AB 

 KS 2009/251, Au § 30 

Beslut 

Ärendet återremitteras för ytterligare beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Bodens Utveckling AB begär att fullmäktige godkänner att bolaget får förvärva ak-
tier i Råne älvdal Utveckling AB.  

Av begäran framgår att Råek (Råneälvdal ekonomiska förening) och Efik (Ekono-
miska föreningen i Kvarnån) har i projektet ”EnVis bygd” utrett förutsättningar för 
en gemensam strategi för utveckling av Gunnarsby och Niemiselområdet. Råek och 
Efik har beslutat att bilda ett gemensamt utvecklingsbolag med uppgift att skapa 
tillväxt i Råne älvdal genom att få nya och befintliga företag att växa samt aktivt 
arbeta för att etablera nya företag i bygden. 

Från bygdens sida är man angelägen att genom ett ägande få ett aktivt stöd från Bo-
den och Luleå. 

Den föreslagna ägarbilden ser ut på följande sätt: 

Råek         40 % 
Efik                 40 % 
Bodens utveckling Ab       10 % 
Lule näringsliv Ab         10 %  (Sker genom 2 medlemsföretag) 

Aktiekapitalet är totalt 100 000 kr. Styrelsen ska initialt bestå av fem personer, var-
av ägarna utser en ledamot vardera och en rekryteras ”externt”. 

Enligt kommunens företagspolicy krävs fullmäktiges godkännande innan bolaget 
kan förvärva aktier. 

Yrkanden  
Olle Lindström (M) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 63 Tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden för att färdig-
ställa skomakarverkstaden på Norrigårdsområdet  

 KS 2009/29, Au § 31 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på 185 000 kronor till kultur- 

och fritidsnämnden för att färdigställa skomakarverkstaden. 

2. Kommunfullmäktige anvisar 185 000 kronor från projektet för parkeringsdäck. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår 2009-03-24, § 28, att fullmäktige ska bevilja ett 
tilläggsanslag på 185 000 kronor för färdigställande av skomakarverkstaden. 

Nämnden skriver att fullmäktige i början av år 2006 beslutade att finansiera flytt-
ning och upprustning av det gamla skomakeriet i Flarken till Norrigårdsområdet. 

Företaget Aktiv kunskap renoverade byggnaden och tekniska förvaltningen admini-
strerade flytten till Norrigårdsområdet enligt en ritning som erhållits av Carl-Erik 
Nilsson tidigare ägare av byggnaden. Boden-Överluleå Hembygdsföreningen över-
tog sedan ansvaret för byggnaden och beslutade att göra en ytterligare flyttning av 
fastigheten.  

Byggnaden tog också skada av den senare flytten och har ännu inte färdigställts då 
Hembygdsföreningen saknar medel för detta. För att inte byggnaden ska vattenska-
das måste fastigheten snarast färdigställas och för att också kunna visas dessutom 
inredas enligt gamla beskrivningar och fotografier. 

Tekniska förvaltningen har kostnadsberäknat vad det innebär att få byggnaden i 
samma skick som övriga kulturbyggnader på Norrigårdsområdet. Kostnaderna be-
räknas uppgå till ca 185 000 kronor. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 64 Skol- och verksamhetsplan och målindikatorer för barn- 
och utbildningsnämnden  

 KS 2008/924, Au § 32 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer barn- och utbildningsnämndens förslag till skol- 
och verksamhetsplan.  

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår 2009-03-26, § 28, att fullmäktige ska fast-
ställa ett förslag till skol- och verksamhetsplan med målindikatorer och aktiviteter. 

Den strategiska planeringen för Bodens kommun omfattar en rullande treårsperiod. 
Kommunfullmäktige antar i juni den strategiska planen som omfattar mål och re-
surser samt planeringsförutsättningar till nämnderna. Med utgångspunkt från den 
strategiska planen fastställer nämnderna verksamhetsplaner, där nämnderna anger 
målindikatorer för att mäta måluppfyllelsen på nämndsnivå samt aktiviteter för att 
nå målen.  

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan skiljer sig från övriga nämnders 
verksamhetsplan på det sättet att den också utgör en skolplan. Skolplanen ska enligt 
2 kap 8 skollagen (1985:1100) antas av kommunfullmäktige.  

Den del av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan/skolplan som gäller 
nämndes drift- och investeringsbudget för åren 2009-2011 godkändes av barn- och 
utbildningsnämnden 2008-11-20, § 92. Planen har därefter kompletterats med mål-
indikatorer och aktiviteter, samt med skolplan för höstterminen 2009 och vårtermi-
nen 2010. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 65 Medborgarförslag om att förbättra den hälsofrämjande mil-
jön 

 KS 2008/464, Au § 33, Tu § 23 

Förslag till beslut 
1. Förslaget att tillhandahålla idrottsanläggningar dagtid i samverkan med före-

ningslivet tillgodoses redan genom kultur- och fritidsnämnden. 

2. Förslagen om ett varierat utbud av fysiska aktiviteter i skolornas närmiljö och 
målsättning om en timmes fysisk aktivitet per dag för alla skolbarn genomförs 
redan i varierande omfattning i kommunens skolor. 

3. Förslaget om cykelbanor tillgodoses till stor del genom pågående arbete med 
cykelvägnätet i Boden. 

4. Underhållet av kommunala lekplatser tillgodoses redan genom besiktningar en-
ligt gällande normer och löpande underhåll. 

5. Medborgarförslaget är därmed behandlat. 

Beskrivning av ärendet 
Kia Karlman föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska förbättra den hälso-
främjande miljön i kommunen. Cykelbanor ska finnas genom hela staden, till de 
stora arbetsplatserna och till Sunderby sjukhus. Lekplatserna ska underhållas. Sko-
lornas närmiljöer ska ha ett varierat utbud av aktiviteter året runt. Målsättningen ska 
vara att alla skolbarn har en timmes fysisk aktivitet per dag. Alla idrottsanläggning-
ar ska användas även under dagtid i samverkan med idrottsföreningarna. 

Förslaget har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritids-
nämnden och tekniska utskottet för att dessa ska yttra sig över förslaget inom sina 
respektive ansvarsområden.  

Kultur- och fritidsnämnden säger i yttrande 2008-06-17, § 45, att nämnden redan 
upplåter kommunala idrottsanläggningar under dagtid på vardagar i samverkan med 
föreningar, under förutsättning att en giltig bokning har gjorts.  

Barn- och utbildningsnämnden säger i yttrande 2008-09-25, § 81, att det som före-
slås redan i varierande omfattning genomförs i kommunen skolor. Grundskolor och 
gymnasieskolan följer kursplanerna i ämnet idrott och hälsa, vilket säkerställer att 
eleverna erbjuds ett varierat utbud av fysiska aktiviteter. En timmes fysisk aktivitet 
per dag är bra och kan vara ett gemensamt mål att sträva mot. Skolorna har egna id-
rottsanläggningar, till exempel gymnastiksalarna som används kontinuerligt. Om 
möjlighet finns är det bara positivt om även kommunens offentliga idrottsanlägg-
ningar kan användas.  
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§ 65 Medborgarförslag om att förbättra den hälsofrämjande mil-
jön  (forts) 

 KS 2008/464, Au § 33, Tu § 23 

Tekniska utskottet säger i yttrande 2009-04-23, § 21, att Bodens tätort har ett gans-
ka komplett cykelvägnät. Några enstaka länkar saknas och några cykelbanor är i 
behov av upprustning. Förbättringar sker varje år så långt pengarna räcker. Goda 
gång- och cykelförbindelser till skolor och större arbetsplatser är en grundläggande 
del i arbetet.  Bodens kommun har även lämnat in önskemål om cykelbanor längs 
statliga vägnätet. Cykelbana mellan Boden och Sunderby sjukhus tillhör Vägver-
kets ansvarsområde. Den frågan har tidigare behandlats i kommunstyrelsen  
och ärendet har vidarebefordrats till Vägverket. Kommunala lekparker i tätorten 
samt i byarna underhålls löpande, vilket är ett krav för säkerheten att inga olyckor 
sker. Samtliga lekparker besiktas varje år enligt gällande normer och besiktningen 
dokumenteras skriftligt samt via bilder.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 66 Avrapportering av Tillgänglighetspolicy för Bodens Kom-
munföretag AB 

 KS 2008/319, Au § 34 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger avrapporteringen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2008-10-20, § 133, fastställt en ny tillgänglighetspolicy 
för Bodens kommun. Fullmäktige uppdrog samtidigt åt kommunstyrelsen att disku-
tera med bolagen hur policyn skulle kunna tillämpas av bolagen. Bolagen har till-
sammans med kommunens ekonomikontor kommit överens om att bolagen utarbe-
tar en gemensam tillgänglighetspolicy med utgångspunkt från kommunens. Denna 
policy har sedan fastställts av styrelsen i Bodens Kommunföretag AB att gälla för 
koncernbolagen.  

Även Stiftelsen Bodenbo har deltagit i diskussionerna och framtagandet av poli-
cyn.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 67 Motion från Patrik Degerman (S) om hastighetsbegränsning 
på Yrkesvägen 

 KS 2008/785, Tu § 17 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen i uppdrag att ta med sig motio-

nens förslag i det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet på aktuell vägsträcka. 

2. Motionen är därmed behandlad.  

Beskrivning av ärendet 
Patrik Degerman (S) föreslår i en motion att åtgärder införs för att sänka hastighe-
ten på Yrkesvägen vid övergångsstället för gång- och cykelbanan mellan Norra och 
Södra Svartbyn. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att det finns en allmän rekommendation 
att hastigheten vid övergångsställe bör vara högst 30 km/h. Målsättningen är att un-
der 2009 – 2010 inventera övergångsställen på kommunens gator och därefter pla-
nera in behov av åtgärder för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet.  

De närmaste åren kommer förvaltningen också att göra en generell översyn av has-
tigheterna på kommunens vägnät med anledning av att det införts nya hastighets-
gränser, 40, 60 och 80 km/h. 

Tekniska förvaltningen ser behov av en översyn av trafiksäkerheten vid bland annat 
det aktuella övergångsstället på Yrkesvägen samt även behov av en upprustning av 
Yrkesvägen, sträckan  Svartbyleden – Lektorsvägen. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 68  Motion från Anders Pettersson (KD) om ökat underhåll och 
beläggning av gång- och cykelväg mellan norra och södra 
Svartbyn 

 KS 2008/786, Tu § 18 

Förslag till beslut 
1. Motionens förslag att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att se över och under-

hålla gång- och cykelvägen bifalls genom de insatser som gjorts under senhös-
ten 2008, samt genom de åtgärder som planeras under sommaren 2009. 

2. Förslaget att sätta av ekonomiska medel i långtidsplanen avslås. 

Beskrivning av ärendet 
I en motion föreslår Anders Pettersson (KD) att tekniska förvaltningen omgående 
får i uppdrag att se över och underhålla gång- och cykelvägen mellan norra och 
södra Svartbyn, samt att tekniska förvaltningen får i uppdrag att i långtidsplanen 
avsätta ekonomiska medel för asfaltbeläggning av vägen.  

Tekniska förvaltningen underhåller vägsträckan som är 1,4 kilometer utifrån de 
pengar som tilldelas. De två senaste åren har följande insatser utförts. 

• Nytt grusslitlager på halva sträckan 2007. 

• Nya ljuskällor (glödlampor) på samtliga belysningsstolpar 2008. 

• Gallring och röjning av sly och annan vegetation 2008. 

En asfaltering är inte aktuell med de markförhållanden som råder längs vägsträck-
an. För att möjliggöra detta krävs en total ombyggnad av hela gång- och cykelvä-
gen.  

Tekniska utskottet föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen om ökat under-
håll och beläggning av gång- och cykelväg mellan norra och södra Svartbyn. 

Yrkanden 
Roger Bohman (C) föreslår följande. 1. Motionens förslag att ge tekniska förvalt-
ningen i uppdrag att se över och underhålla gång- och cykelvägen bifalls genom de 
insatser som gjorts under senhösten 2008, samt genom de åtgärder som planeras 
under sommaren 2009. 2. Förslaget att sätta av ekonomiska medel i långtidsplanen 
avslås. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Roger Bohmans förslag. 
 
För beslut  Kommunfullmäktige 
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§ 69 Förslag från Handikapprådet och medborgarförslag om 
gemensamma färdtjänstregler för Norrbottens län 

 KS 2009/178, 2009/195, Tu § 19 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår förslaget om att Bodens kommun ansluter sig till de 

gemensamma färdtjänstreglerna för Norrbottens län. 

2. Kommunfullmäktige prövar inte Hjördis Lindströms förslag att hon ska beviljas 
färdtjänst för resor till djursjukhuset i Gammelstad. 

Beskrivning av ärendet 
Handikapprådet föreslår att Bodens kommun ansluter sig till de gemensamma färd-
tjänstreglerna för Norrbottens län.  

Tekniska utskottet föreslår att kommunfullmäktige avslår Handikapprådets förslag. 
Av Norrbottens fjorton kommuner har åtta kommuner Länstrafiken som gemensam 
beställningscentral. De kommuner som ingår i Länstrafikens samarbete har antagit 
ett gemensamt regelverk och en gemensam taxa (utom Arvidsjaur). En regel som 
skiljer mellan kommunerna är om det finns möjlighet till subventionerade arbetsre-
sor inom kommunen.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att det finns anledning att anta att anta-
let färdtjänstresor utanför kommungränsen kommer att öka mer än den minskning 
som uppstår inom riksfärdtjänsten, vilket kommer att öka kommunens totala kost-
nader för färdtjänst och riksfärdtjänst. Eftersom kommunens ekonomi de närmaste 
åren är ansträngd kan det vara lämpligt att avvakta med en utvidgning av färdtjänst-
reglerna, för att åter ta upp frågan om gemensamma färdtjänstregler till prövning 
när de ekonomiska förutsättningarna är bättre.  

Hjördis Lindström har lämnat in ett medborgarförslag med frågor om färdtjänst. 
Medborgarförslaget innehåller två olika förslag. Det första är att kommunen ska 
bevilja Hjördis Lindström färdtjänstresor till djursjukhuset i Gammelstad, som även 
ska kunna utnyttjas vid akuta behov. Det andra förslaget är att Bodens kommun 
skyndsamt ska arbeta för att ansluta sig till de gemensamma reglerna för färdtjänst i 
Norrbotten. 

En enskild persons rätt till färdtjänst är så kallad myndighetsutövning och beslutas 
av kommunstyrelsen. Hjördis Lindström kan ansöka hos tekniska förvaltningen om 
färdtjänst till djursjukhuset i Gammelstad. Hon kan få ett beslut, som går att över-
klaga till länsrätten om beslutet går henne emot. Däremot kan kommunfullmäktige 
aldrig besluta i ärenden och myndighetsutövning och en persons begäran om färd-
tjänst kan inte prövas som ett medborgarförslag. Kansliet föreslår därför att kom-
munfullmäktige inte prövar Hjördis Lindströms medborgarförslag i den del som 
handlar om hennes egna resor till djursjukhuset i Gammelstad. 
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§ 69 Förslag från Handikapprådet och medborgarförslag om 
gemensamma färdtjänstregler för Norrbottens län  (forts) 

 KS 2009/178, 2009/195, Tu § 19 

Kansliet föreslår vidare att den del av Hjördis Lindströms medborgarförslag som 
handlar om gemensamma färdtjänstregler för Norrbottens län behandlas tillsam-
mans med Handikapprådets förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 70 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 
 KS 2009/70 

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

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

Kansli och informationskontoret föreslår att skolhälsovårdsjournaler enligt upprät-
tat underlag får avhändigas till respektive kommun. Av underlaget framgår att 
ärendet gäller journaler för elva elever. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 71 Upphävande av så kallade donationsstiftelser 
 KS 2009/182, Au § 35 

Beslut 

Nödlånestiftelsen och Konditorns stiftelse upphävs och kapitalet från dessa stiftel-
ser tillskrivs kommunen.  

Beskrivning av ärendet 
Bodens kommun förvaltar ett antal donationsstiftelser vilka kommunen löpande för 
redovisning och upprättar årsbokslut för samt hanterar utdelning ifrån. Två av dessa 
är, enligt Länsstyrelsen i Norrbotten, inga stiftelser vilket innebär att de heller inte 
regleras av Stiftelselagen och måste upphävas genom permutation. Från dessa två 
har kommunen inte kunnat lämna någon utdelning, under åtminstone de senaste 
femton åren, antingen på grund av att fondföreskrifter saknas eller är föråldrade. 
Detta rör 

- Nödlånestiftelsen, ur vilken utdelning ska ges till jordburkare i kommunen i be-
hov av nödlån, samt 

- Konditorns stiftelse, som saknar fondföreskrifter. 

Att behandla dessa två ”stiftelser” som stiftelser trots att utdelning inte kan ske är 
slöseri med resurser då de kräver administrativ hantering. Stiftelserna har uppkom-
mit som gåvor till kommunen, och därför förslår ekonomikontoret att pengarna 
återgår till kommunen, totalt cirka 115 tkr.  

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-05-11 

Sid 
17 (29) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 72 Avslutande av Ryba-projektet 
 KS 2009/252, Au § 36 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Ryba-projektet ska avslutas. 

Eivy Blomdahl (S) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

Beskrivning av ärendet 
Eivy Blomdahl, ordförande för Ryba-projeket har lämnat in en hemställan om att 
projektet ska avslutas. 

Eivy Blomdahl skriver att Ryba-projeketet, som varit igång sedan 1992, har varit ett 
framgångsrikt projekt. Det startade i samband med att Apatity i Ryssland skulle bli 
en av Bodens vänorter. I avtalet mellan vänorterna skrevs att man skulle satsa på 
barnen och med detta som bakgrund utformade den socialdemokratiska kvinno-
klubben en motion. Syftet var att hjälpa de barn som fanns på barnhemmen. Famil-
jer i Bodens kommun skulle ta hand om ryska barn under två veckor under somma-
ren. Varje sommar var det ”nya” barn som fick möjlighet att komma till Boden. 
Under de första åren drevs projektet som ett samarbetsprojekt mellan kommunen 
försvaret och kyrkan. Barnen deltog i fotbollsskolan under de år som den verksam-
heten bedrevs. Försvaret tillhandahöll bussar och kyrkan finansierade de ryska le-
darnas boendekostnader. Kommunen svarade för övriga kostnader där barnens re-
sekostnader från och till Apatity utgjorde den största kostnaden.  

Resultatet av projektet har blivit livslång vänskap mellan många människor, nya 
kunskaper både för ryssar och svenskar och framförallt har många barn fått känna 
den familjegemenskap de saknade på barnhemmen i Apaity. Bara något år efter 
Ryba-projektets start tog några av de ryska barnens svenska ”föräldrar” initiativ till 
att starta en förening kallad Dasvidanja. Många av de barn som första gången kom 
till Boden via Rybas försorg fick återkomma till sina svenska familjer. Denna verk-
samhet finansierades helt av de svenska ”föräldrarna”.  

Under de första åren tog Ryba-projektet emot ca 30 barn. Under de senaste åren har 
dock intresset för att ta emot nya barn minskat och dessutom har situationen föränd-
rats i Apatity och Ryssland. Där gör man som i Sverige, satsar på familjehem för 
barn som inte kan bo hos sina föräldrar. Samtal har därför förts med våra vänner i 
Apatity om att avsluta Ryba-projektet. 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 
 
För kännedom 
Eivy Blomdahl, ordförande för Ryba-projektet 
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§ 73 Godkännande att Stiftelsen BodenBo förvärvar del av fas-
tigheten Vitsippan 21, fd Busstationen 

 KS 2009/220, Au § 37 

Beslut 
Kommunstyrelsen medger Stiftelsen BodenBo rätt att förvärva byggnaden (f.d. 
busstation) å Vitsippan 21 samt erhålla erforderlig mark med tomträtt.  

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen BodenBo har i skrivelse daterad 2009-04-01 inkommit med begäran om 
kommunens medgivande för förvärv av del av Vitsippan 21. Enligt stadgarna för 
stiftelsen BodenBo måste kommunstyrelsen ha gett sitt medgivande innan köp eller 
försäljning av fastigheter sker. 

Stiftelsen BodenBo avser att genom köp förvärva befintlig f.d. busstation som är 
belägen på fastigheten Vitsippan 21 samt att erhålla den mark som erfordras med 
tomträtt. Denna begäran syftar till att medge en utveckling av gallerian samt att 
samla BodenBos verksamhet på ett ställe. Detta med anledning av att BodenBo 
måste lämna sina lokaler i fastigheten Oxeln till förmån för H&M:s etablering i gal-
lerian. 

Fastigheten Vitsippan 21 med därå belägen byggnad är taxerad som specialenhet, 
kommunikationsbyggnad och har tidigare nyttjats som busstation. Fastigheten är 
belägen på Parkgatan 34 i Bodens kommun.  

Fastigheten har idag en areal om 9266 kvm. Ca 6 200 kvm av fastigheten planeras 
att upplåtas med tomträtt till BodenBo och resterande del bibehålls i kommunal ägo 
som parkering för Björknässkolan. Byggnaden har en areal om ca 370 kvm. Fastig-
heten har inget taxeringsvärde. 

För förvärvet nödvändiga handlingar; köpekontrakt och tomträttsavtal, underteck-
nas på delegation av samhällsbyggnadschefen. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (samhällsbyggnadskontoret) 

För kännedom 
Stiftelsen BodenBo 
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§ 74 Svar på motioner från ungdomsfullmäktige 
 KS 2008/887, Tu § 20 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner svaren på motionerna från ungdomsfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fått motioner från ungdomsfullmäktige. Några av motionerna 
behandlas som enskilda ärenden i kommunstyrelsen. Till några av de andra har en 
tjänsteman skrivit ett direktsvar. Meningen är att ungdomarna ska få detta svar 
hemsänt till sig. Svaren ska i enlighet med kommunstyrelsens reglemente under-
tecknas av kommunstyrelsens ordförande och kontrasigneras av tjänstemannen.  

I det här ärendet finns två motioner och förslag till svar på motionerna.  

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  
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§ 75 Medborgarförslag om belysning kring busshållplatser och 
gång- och cykelvägar, Sävastön - Brönjaskolan 

 KS 2008/988, Tu § 22 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om bättre belysning kring buss-

hållplatser och gång- och cykelvägar, Sävastön – Brönjaskolan.  

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över behovet av bättre belysning i 
gångtunnlar och viadukter. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (S), Eivy Blomdahl (S), Anna-Karin Nylund 
(S) och Patrik Degerman (S). 

Beskrivning av ärendet 
Minna Khorramzadeh har lämnat ett medborgarförslag om bättre belysning kring 
busshållplatser och cykelvägar mellan Sävastön och Brönjaskolan samt i viadukter-
na. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att under våren 2009 kommer behovet 
av bättre belysning i gångtunnlar och viadukter att ses över.  

Vid avsättning av ekonomiska medel ska i samtliga fall avståndet till närmaste an-
nan belysningspunkt överstiga 50 meter. Från Sävastön till Brönjaskolan finns be-
lysningspunkter hela sträckan med mindre avstånd än 50 meter. Denna väg uppfyl-
ler därmed inte de kriterier som prioriteras. 

Tekniska utskottet har lämnat ett förslag till beslut. 

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

Ordföranden ställer tekniska utskottets förslag mot Torbjörn Lidbergs (S) yrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen (beslutspunkt 2) 

För kännedom 
Minna Khorramzadeh 
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§ 76 Medborgarförslag om gatubelysning mellan Nämndvägen 
och Pilotvägen 

 KS 2008/999, Tu § 23 

Beslut 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget om gatubelysning mellan Nämndvä-
gen och Pilotvägen. 

Beskrivning av ärendet 
Christer Lundin har lämnat in ett medborgarförslag om gatubelysning mellan 
Nämndvägen och Pilotvägen. Mellan dessa vägar går en cykel- och gångbana ge-
nom ett skogsparti som upplevs som mycket mörk under höst och vinter.  

Tekniska förvaltningen avsätter varje år en summa pengar för komplettering av be-
lysningar. Trafikbelysningens främsta uppgift är att fylla trafiksäkerhetsbehovet 
och då särskilt för de oskyddade trafikanterna men även trygghets- och trivselbehov 
är viktiga inslag. Därför är det väl motiverat med en komplettering av belysning på 
denna gång- och cykelbana. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  

För kännedom 
Christer Lundin 
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§ 77 Medborgarförslag Stad i ljus 
 KS 2008/1003, Tu § 24 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om utökade ljusdekorationer. 

Beskrivning av ärendet 
Betty Svanberg har lämnat in ett medborgarförslag om att köpa in en ny ljusdekora-
tion varje år, att ljusfontänen i Kanonrundan sätts upp igen samt att ljusdekorationer 
återinförs i björkarna på Kvarnängen. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att den egenhändigt byggda ljusfontänen 
som funnits i Kanonrundan finns inte längre i brukbart skick med ålderns rätt och 
vandalers hjälp. 

Att skapa ljus och materiel som håller längre än en säsong innebär stora kostnader. 
Förhoppningen är att kunna återinföra ljusslingor i björkarna på Kvarnängen när det 
finns ekonomiskt utrymme för det.  

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen  
Betty Svanberg 
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§ 78 Medborgarförslag om belysning på parkeringen vid  
Strandens och Rörvikens förskola 

 KS 2009/9, Tu § 25 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om belysning på parkering vid Stran-
dens och Rörvikens förskola.  

Beskrivning av ärendet 
Carina Nilsson har lämnat in ett medborgarförslag om belysning på parkeringen vid 
Strandens och Rörvikens förskola. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att det för närvarande inte finns pengar 
avsatta för att anlägga belysning.  

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen  
Carina Nilsson 
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§ 79 Medborgarförslag om cykeltrafik på Gågatan 
 KS 2009/62, Tu § 26 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att förbjuda all fordonstrafik 

längs Gågatan. 

2. Tekniska får i uppdrag att beakta synpunkten vid kommande översyn av gatu-
rummen i området kring Gallerian. 

Beskrivning av ärendet 
Åke Nyman har lämnar in ett medborgarförslag om att förbjuda all fordonstrafik 
längs Gågatan med undantag av rullstolsburna, brevtransporter och godstrafik. I 
förslaget påpekas särskilt cykeltrafiken sommartid.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att i dagsläget är det i princip förbud 
mot all fordonstrafik, viss trafik tillåts för bland annat lastning och lossning. Cykel-
trafik är tillåtet i gångfart. Gågatan är en del av ett huvudstråk för cyklister som fär-
das mellan Bodens västra bostads-/arbetsområden och centrum. Under de år som 
Gågatan funnits med nuvarande utformning har klagomål på cykeltrafiken varit 
sällsynta.  

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen (beslutspunkt 2) 

För kännedom 
Åke Nyman 
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§ 80 Medborgarförslag om belysning i Unbyn samt ny gång-  
och cykelbana längs väg 616 mellan Näset och Svedjan till 
Boden 

 KS 2009/96, Tu § 27 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om belysning längs byaslingan i 

Unbyn. 

2. Förslaget om gång- och cykelbana längs väg 616 vidarebefordras till Vägverket. 

3. Medborgarförslaget är därmed behandlat.  

Beskrivning av ärendet 
Ulrika Adolfson m fl har lämnat in ett medborgarförslag om belysning längs bya-
slingan i Unbyn samt ny gång- och cykelbana längs väg 616 mellan Näset och 
Svedjan och hela vägen in till Boden.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att Gamla byavägen och slingan genom 
det nybyggda området i Unbyn är enskilda vägar där ansvarig väghållare är Unbyns 
vägsamfällighetsförening. Bodens kommun sätter normalt inte upp några längsgå-
ende belysningspunkter på enskilda vägar utan endast vid utfart mot allmän eller 
enskild väg.  

Ansvaret för väg 616 mellan Boden och Avan ligger på Vägverket Region Norr. 
Bodens kommun har möjlighet att skicka in önskemål om trafiksäkerhetssatsningar 
på det statliga vägnätet i kommunen och önskemålet om gång- och cykelbana mel-
lan Näset och Svedjan finns med i dessa.  

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen (beslutspunkt 2) 

För kännedom 
Ulrika Adolfsson m fl  
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§ 81 Nordkalotten Hotell och Konferens AB/Bodensia  
Stadigvarande serveringstillstånd för etapp 1 

 KS 2009/172 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beviljar Nordkalotten Hotell och Konferens AB/Bodensia 

stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten i 
följande serveringsytor. 

a. Hotell Bodensias restauranglokaler en trappa upp. Maximalt 490 perso-
ner. Serveringstid dagligen klockan 11.00 - 01.00. Fredag samt dag före 
röd dag fram till klockan 03.00. 

b. Hotell Bodensias lobbybar på entréplanet. Maximalt 120 personer. Ser-
veringstid dagligen klockan 11.00 - 01.00. Fredag samt dag före röd dag 
fram till klockan 03.00. 

c. Uteservering utanför Hotell Bodensia. Årligen 15 maj - 15 september 
mellan klockan 11.00 - 01.00. 

2. Kommunstyrelsen beviljar Nordkalotten Hotell och Konferens AB/Bodensia 
stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till slutna säll-
skap i två konferensrum i Hotell Bodensias entréplan. Serveringstid dagligen 
klockan 11.00 - 01.00.  

3. Tillståndet förenas med villkoret att vid dans- och nattklubbsarragemang ska 
minst två ordningsvakter tjänstgöra från klockan 18, samt minst fyra ordnings-
vakter från klockan 22 tills att serveringstället är tömt. 

4. Kommunstyrelsen kommer senare att ta ställning till den del av ansökan som 
gäller servering i relaxavdelningen på våningarna 10 och 11. 

Beskrivning av ärendet 
Nordkalotten Hotell och Konferens AB har ansökt om stadigvarande tillstånd för 
servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten på Hotell Bodensias re-
staurang, Lobbybar och tillhörande uteservering samt till slutna sällskap i Lobbyba-
rens konferensrum. Utserveringen är nio gånger fem meter och belägen på Medbor-
garplatsen utanför hotellet. Företaget har även ansökt om servering i relaxavdel-
ningen på våningarna 10 och 11. 

Remissyttranden 
Polismyndigheten bedömer att om, när dans och nattklubb arrangeras bör tillståndet 
förenas med villkor om två ordningsvakter från klockan 18, samt fyra ordningsvak-
ter från klockan 22 tills stället är tömt.  I övrigt har Polisen godkänt ansökan i sin  
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§ 81 Nordkalotten Hotell och Konferens AB/Bodensia  
Stadigvarande serveringstillstånd för etapp 1 (forts) 

 KS 2009/172 

helhet. Sökanden har underrättats om polismyndighetens förslag till villkor om ord-
ningsvakter. 

Enligt uppgift från Kronofogdemyndigheten finns inte sökande aktuell i myndighe-
tens register. 

Räddningstjänsten har deltagit i byggprocessen och tagit del av den preliminära 
brandskyddsdokomentationen. I dokumentationen ska det framgå att på entréplan, 
lobbybar, café och reception godtas 120 personer, plan 2 Restaurang 490 personer.  

Miljö- och byggnämnden har lämnat sitt godkännande för avsedd verksamhet. 

Skäl för beslutet 
Enligt 7 kap 5 § alkohollagen gäller ett stadigvarande serveringstillstånd tills vida-
re. I samband med beslut om serveringstillstånd får tillståndsmyndigheten meddela 
de villkor som behövs. 

Enligt 7 kap 7 och 8 §§ alkohollagen får tillstånd meddelas endast den som visar att 
han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständighe-
terna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Vid tillståndsprövningen skall sär-
skild hänsyn tas till om sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldig-
heter mot det allmänna. Serveringsstället ska ha ett kök för allsidig matlagning och 
tillhandahålla lagad mat. 

Kansliets utredning visar att sökande är lämplig att utöva verksamheten. Ser-
veringsstället uppfyller de krav som ställs i alkohollagen. Hörda remissinstanser har 
tillstyrkt ansökan. Förutsättningarna i Alkohollagen är uppfyllda.                         

Ansökan bör därför bifallas, dock med villkor om ordningsvakter vid dans- och 
nattklubbsarrangemang enligt polismyndighetens förslag. 

Kansliet avser att senare lämna ett förslag till beslut om serveringen i relaxavdel-
ningen på våningarna 10 och 11. 

Beslutet kan överklagas, se bilaga. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (kansliet) 

För kännedom 
Nordkalotten Hotell och Konferens AB 
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§ 82 Delegationsbeslut och delgivningar 
  

Personalfrågor 1  

Överenskommelse om avgångsvederlag (2009/204, 205, 206, 242, 268) 
 
Ekonomifrågor 2 

Attestantregister överförmyndarexp (2009/176) 
Attestantregister tekniska förvaltningen (2009/260) 
Beslutsattest driftbudget 2009 Personalkontoret (2009/199) 
 
Upphandling och anskaffningsbeslut 3  

Leverens och montering av stängsel, Svedjans biogasanläggning (2009/276) 
Storköksutrustning fastighetsunderhåll 2009 (2009/107) 
Möbler och hyllor Biblioteket 2009 (2009/56) 
Postbefordran 2009 (2009/137) 
Återkallande av kravspec för kostförsörjning socialnämnden (2007/1038) 
 
Administrativa frågor 4 

Ansökan om antagning i det allmänna hemvärnet (2009/138) 
 
Arkiv 5 

Kansli och informationskontoret arkivbeskrivning och dokumenthanterings-
plan 2009/280) 
Bodens Utveckling AB arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan 
2009/215) 
Snårvägen Invest AB arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan 
2009/214) 
Bodens Kommunföretag AB arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan 
2009/238) 
 
Räddningstjänst 6 

Tillsynsföreläggande med förbud, Gunnarsbyn Folkets Hus (2008/187) 
 
Vägar och trafik 7 

Lokal trafikföreskrift om hastighetssänkning på Hedenbrovägen (2009/28) 
Lokal trafikföreskrift om hastighetssänkning på väg763.01 vid Älvskolan i 
Gunnarsbyn (2009/30) 
Tillfällig lokaltrafikföreskrift, löpnr  4/09 
Dispens från trafikföreskrift, löpnr  3/09 
Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrade mars 2009 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 090101--090331 
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§ 82 Delegationsbeslut och delgivningar  (forts) 

  
Fastigheter och detaljplaner 8 

Förköp 8:1 
Alträsk 5:27 (2009/136) Havsträsk 1:26 (2009/200) 
Boden 1:156 (2009/227, 2009/228) Hundsjö 2:8 (2009/216) 
Boden 56:43 (2009/174) Lassbyn 13:45 (2009/208) 
Boden 57:36 (2009/217) Svartbäcken 1:15 (2009/213) 
Boden 6:31 (2009/240) Torpgärdan 4:25 (2009/198) 
Bredåker 3:36 (2009/259) Torpgärdan 4:45 2009/248) 
Buddbyn 23:5 (2009/232) Torpgärdan 4:46 (2009/211) 
Buddbyn 6:129 (2009/265) Vedafallet 1:32 (2009/169) 
Färjkarlstorpet 1:6, 1:7 (2009/218) Vittjärv 2:126 (2009/253) 
Harads 10:33 (2009/222) Vändträsk 1:28 (2009/234) 
Harads 2:7 (2009/237) Älgen 11 (2009/224) 
 
Lägenhetsarrende  8:5 
Pilen 2, hyra markområde intill Återvinningen (2009/110) 
 
Försäljning av fastigheter 8:5 
Boden 5:106 (2009/171) 
 
Serveringstillstånd 9 

Tillfälligt tillståndsbevis Hotell Bodensia (2009/172) 
Tillfälligt serveringstillstånd Folkets Hus Gunnarsbyn 2009/212) 
 
Bidrag 10 

Bodens Inner Wheel bankettbidrag distriktskonferens (2009/249) 
Bodens Nämndemannaförening (2009/246) 
 

Delgivningar 
Socialnämnden; protokollsutdrag, Åtgärder för budget i balans med anledning av 
beslut om semesterperioder (2009/127) 

MRM Konsult AB; Antagande av komplettering av förstudie för Solgårdarna 
(2007/662) 

Kommunförbundet Norrbotten; Samverkansplan för Avfall Norrbotten (2008/585) 

Tekniska utskottet; protokollsutdrag, Prioritering av infrastrukturinvesteringar, 
Länsplan Norrbotten samt nationell plan 2010-2021 (2009/177) 
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