
Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-09-19 

Sid 

1 (38) 

 
 

Plats och tid  Kommunstyrelsesalen kl 13.30 – 15.30 
  
Beslutande Torbjörn Lidberg (S), Johan Johansson (M), Anna-Karin Nylund (S), 

Rigmor Åström (M), Glenn Blom (S), Göran Ahlman (M), Lena 
Goldkuhl (S) jäv §109, Urban Sundbom (S), Daniel Rönnbäck (M), 
Bosse Strömbäck (V, Åke Eltoft (M), Inger Vestman Arvesen (V), Bo 
Lindström (M), Catarina Ask (MP) och Anders Pettersson (KD)  

Ersättare Jan-Olov Bäcklund (S) R §109, Lennart Klockare (S), Gunnel Notelid 
(V), Inga-Lill Engström Öman (V), Mats Nordström (MP), Egon Palo 
(M), Carola Larsson (FP), Roger Bohman (C) och Lili-Marie Lund-
ström (C) 

Övriga Kommunchef Håkan Hansi, kommunsekreterare Carola Fridh och 
ekonomichef Tomas Pellikkä  

Utses att justera Åke Eltoft  
 
Justeringens plats och tid Kansli och informationskontoret 2011-09-20 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Carola Fridh

§§ 107 - 137 

     
   Ordförande 
Torbjörn Lidberg

 

     
  Justerare 
Åke Eltoft 

  

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2011-09-19   
    
Anslagsdatum 2011-09-20 Anslaget tas ned 2011-10-13 
    
Förvaringsplats för  
protokollet 

Kansli och informationskontoret  

    
 Underskrift 
Carola Fridh

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-09-19 

Sid 

2 (38) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 107 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  

 Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning gällande antalet sammanträden 
per år 

 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommun-
styrelsens arbetsutskott 2012 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 108 Informationer och rapporter 

  

1. Staffan Eriksson, plansekreterare på samhällsbyggnadskontoret, redovisar be-
folkningsstatistik. 

2. Kommunchefens rapport 

3. Finansiell rapport juni-augusti 2011 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 109 Centrum för Riskanalys och Riskhantering (CRR) 

 KS 2009/791, Au § 55 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anvisa 50 000 kr ur kommunfullmäktiges pott för 
oförutsedda utgifter för 2011 avseende finansiering av Centrum för Riskanalys och 
Riskhantering för andra halvåret 2011. 

Lena Goldkuhl (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommun har sedan 2006 deltagigt som en part i centrumbildningen CRR. 
Centrumbildningen har enligt samverkansavtalet som vision att tillhandahålla en 
plattform med intressenter från näringsliv och samhälle som tillsammans ska funge-
ra som en tankesmedja för strukturerad hantering av risker i projekt och/eller sy-
stem. Målgruppen är företag, organisationer och myndigheter som vill förbättra sin 
riskhantering i projekt och/eller system. CRR ska dessutom vara den naturliga sam-
verkansparten för säkerhetsrelaterade projekt inom Barentsregionen. Syftet med 
centret är att utveckla området så att centrets intressenter och målgrupper får ett 
ökat värde av sina satsade medel. 2012 ska centret vara ett nationellt och internatio-
nellt anlitat och erkänt kompetenscentrum för riskanalys och riskhantering. Centret 
har sitt säte i Bodens kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-12-21, § 158, att teckna ett nytt samverkans-
avtal avseende CRR. Avtalet gäller från 2009-07-01 och i 3 år. Om verksamheten 
sedan ska drivas vidare ska parterna upprätta ett nytt samarbetsavtal. Enligt avtalet 
erlägger samtliga avtalsparter 100 tkr per år. Ur kommunfullmäktiges pott för oför-
utsedda utgifter anvisades medel för tiden fram till 2011-06-30. Föreslås att 50 tkr 
anvisas ur kommunfullmäktiges pott för oförutsedda utgifter för avgiften för andra 
halvåret 2011. I budgetberedningens förslag till strategisk plan 2012-2014 ingår en 
omfördelning av budgeten från kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter till när-
ingslivsstyrelsen avseende centrumbildningar. Ingen omfördelning behöver därför 
göras för avgiften för första halvåret 2012. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 110 Bolagsordning och aktieägaravtal för Filmpool Nord AB 

 KS 2011/97, Au § 56 

Förslag till beslut 

Bodens kommun godkänner förslaget till bolagsordning och aktieägaravtal för 
Filmpool Nord AB. 

Beskrivning av ärendet 

Ägarförhållandena i Filmpool Nord AB förändrades under 2010, då Arvidsjaur och 
Gällivare kommuner avslutade sitt ägande i bolaget. Med det som bakgrund och för 
att anpassa gällande styrdokument till nuvarande verksamhet har en revidering av 
bolagsordningen för Filmpool Nord AB tagits fram. Eftersom aktieägaravtal, som 
reglerar ägarnas förhållande till varandra, tidigare saknats har även ett sådant tagits 
fram.  

Förslaget till den uppdaterade bolagsordningen har mest redaktionella ändringar 
samt att lekmannarevisor är infört och att stämman utser styrelseordförande. 

Förslaget till aktieägaravtal innefattar att ägare måste tillskjuta ett årligt ägartillskott 
och att en mininivå införs med 17 kronor per invånare. 2010 har näringslivsförvalt-
ningen betalat ett ägartillskott på 16 kronor per invånare. Kommunstyrelsen beslu-
tade 2010-01-25 § 17 att kvarstå som delägare i Filmpool Nord AB. 

Ägarsamrådet den 19 november 2010 beslutade anta den föreslagna bolagsordning-
en och aktieägaravtalet och översända dessa till respektive ägares fullmäktige för 
beslut. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 111 Namnbyte på barn- och utbildningsnämnden och barn- och 

utbildningsförvaltningen samt ändring av barn- och utbild-
ningsnämndens reglemente  

 KS 2011/433, Au § 57 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige ändrar namn på Barn och utbildningsnämnden till Utbild-
ningsnämnden 

2. Kommunfullmäktige ändrar namn på Barn och utbildningsförvaltningen till Ut-
bildningsförvaltningen 

3. Ändringen införs i barn- och utbildningsnämndens reglemente och träder i kraft  
2012-01-01 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår 2011-06-16, § 80, att kommunfullmäktige 
godkänner ett namnbyte för barn- och utbildningsnämnden till utbildningsnämnden 
samt att barn- och utbildningsförvaltningen ändras till utbildningsförvaltningen. 
Detta för att tydligare beskriva Barn- och utbildningsförvaltningens och barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområden. Fr.o.m 1 juli 2011 blir förskolan en egen 
skolform. Det innebär att all verksamhet inom barn- och utbildningsnämndens an-
svarsområde handlar om utbildning. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 112 Risk- och sårbarhetsanalys 

 KS 2011/542, Au § 58 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Risk- och sårbarhetsanalysen.  

2. Kommunfullmäktige ger styrelser, nämnder och bolag i uppdrag att göra planer 
mot extraordinära händelser som bygger på den antagna analysen. Planerna ska 
innehålla lägsta godtagbara nivå för den del av den normala verksamheten som 
alltid måste kunna upprätthållas oavsett omfattning och karaktär på en inträffad 
kris. Planerna ska tas i respektive styrelse/nämnd och vara kommunstyrelsen 
(säkerhetsgruppen) tillhanda senast maj 2012.  

3. Kommunfullmäktige ger säkerhetsgruppen i uppdrag att sammanställa alla pla-
ner till en gemensam plan för extraordinära händelser. 

4. Planen ska redovisas för kommunfullmäktige senast hösten 2012. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens ansvar inom samhällets krishanteringssystem regleras i lag. 
(2006:544). I lagens 2 kap § 1 står det att kommuner och landsting skall analysera 
vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive 
landstinget och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet 
av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. 

Kommuner och lansting skall vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanaly-
sen, för varje mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära 
händelser. Risk- och sårbarhetsanalysen skall vara framtagen enligt (MSBSF 
2010:6) och redovisas skriftligen till länsstyrelsen senast den 30 september under 
mandatperiodens första år. 

Enligt kommunöverenskommelsen med mellan staten och Sveriges kommuner och 
landsting 2004 ska kommunfullmäktige fastställa mål och riktlinjer för kommunens 
verksamhet. Dessa ska innefatta en lägsta godtagbar nivå för den del av den norma-
la verksamheten som alltid måste kunna upprätthållas oavsett omfattning och karak-
tär på en inträffad kris. 

Kommunstyrelsen antog 2010-12-13, § 152, riktlinjer för säkerhetsarbetet och där 
framgår det att kommunens förvaltningar och bolag skall genomföra gemensamma 
risk- och sårbarhetsanalyser utifrån tänkbara extraordinära händelser i kommunen. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 113 Motion från Ingemar Karlsson (S) om trygghetsboende i Ha-

rads 
 KS 2011/207, Au § 59 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 

Ingemar Karlsson (S) föreslår i en motion att frågan om ett trygghetsboende i Ha-
rads väcks. Ingemar Karlsson (S) vill också att förutsättningar utreds för att göra 
ombyggnation och klarlägga framtida ägarförhållanden av de delar av landstingets 
fastighet i Harads som tidigare hette Terrassen. 

Socialnämnden, landsbygds- samt pensionärsrådet har fått motionen för remissytt-
rande.  

Socialnämnden avstyrker motionen 2011-05-10, § 96, med hänvisning till att till-
handahållande av trygghetsboende inte ingår i socialnämndens uppdrag. I de kom-
muner som trygghetsboende nyttjas som begrepp erbjuder kommunalt fastighetsbo-
lag eller annan fastighetsägare trygghetsboende. Bedömning av hur det finns behov 
av profilerade boenden i Harads eller i övriga delar av kommunen måste göras ut-
ifrån marknadsmässiga grunder då trygghetsboende inte är en insats enligt social-
tjänstlagen. 

Bodens Landsbygdsråd tillstyrker motionen, 2011-04-08, då förslaget faller väl in 
under rådets övergripande mål att möjliggöra för boende i alla åldrar att leva och 
verka i en trygg, trivsam och hemtam miljö. Motionen är ett bra exempel på hur 
detta syfte kan uppnås, i samverkan mellan samhällets aktörer. 

Pensionärsrådet tillstyrker motionen 2011-06-07, § 21. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår i en skrivelse 2011-08-30 att motionen avs-
lås. Kommunledningsförvaltningen skriver också att de ställer sig positiv till mo-
tionen och det är väsentligt att det finns ett utbud av boendeformer som erbjuder en 
hög nivå av service och trygghet. Begreppet trygghetsboende är emellertid inte nå-
got som definieras i något kommunalt ansvarsåtagande. Det är istället en möjlighet 
för olika fastighetsägare och serviceföretag att forma och erbjuda olika boendelös-
ningar utifrån de lokala förutsättningar som råder. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 114 Motion från Tomas Lund (S) om fördelning av resurser inom 

skolan utifrån förutsättningar och behov  
 KS 2010/788, Au § 60 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att efter 
genomförd lokalutredning utreda hur en modell skulle kunna se ut för att i fram-
tiden sätta in i ett nytt resursfördelningssystem. 

2. Motionen är härmed bifallen. 

Beskrivning av ärendet 

Tomas Lund (S) föreslår i en motion att barn- och utbildningsförvaltningen ska ut-
reda möjligheterna att införa en fördelningsmodell där ett socioekonomiskt per-
spektiv har en central position. Utöver detta vill Tomas skapa möjligheter för att 
fördela extra medel till verksamheter med elever i behov av extra stödresurser . 
Som exempel nämns elever med funktionsnedsättningar. Tomas lund (S) hänvisar i 
sin motion till Skolverkets rapport 330 från år 2009. 

Barn och utbildningsförvaltningen säger i sitt yttrande 2011-05-26, § 67, att en ut-
redning avseende en resursfördelningsmodell baserad på socioekonomiska faktorer 
inte är nödvändig. Sannolikheten bedöms vara låg att kommunens grad av segre-
gering har ökat så mycket sedan 2006 att en socioekonomisk resursfördelning idag 
är motiverad. Barn- och utbildningsförvaltningen anser dock att det kan vara moti-
verat med fördelning av ytterligare resurser till elevgrupper i behov av särskilt stöd. 
Fördelningen av dessa resurser bör dock baseras på utvärdering och uppföljning 
istället för på socioekonomiska faktorer. Finansiering av dessa extra stödinsatser 
bör ske genom en utökning av befintlig ram. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att barn- och utbildningsförvaltningens chef 
får i uppdrag att efter genomförd lokalutredning utreda hur en modell skulle kunna 
se ut för att i framtiden eventuellt sättas in i ett nytt resursfördelningssystem. 

Yrkanden 

Bosse Strömbäck (V) föreslår arbetsutskottets förslag bifalls med ändring i punkt 1 
att ordet eventuellt stryks samt att motionen är bifallen istället för behandlad. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bosse Strömbäcks (V) för-
slag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 115 Överenskommelse om hjälpmedel i pedagogisk verksamhet

 KS 2011/401, Au § 61 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att teckna lokal överenskommelse om hjälpmedel i 
pedagogisk verksamhet enligt Kommunförbundets rekommendationer. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår 2011-05-26, § 71, att Bodens kommun 
tecknar en lokal överenskommelse om hjälpmedel i pedagogisk verksamhet enligt 
Kommunförbundets rekommendationer 2010-12-09 § 137. 

Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län har lämnat ett förslag 
på en överenskommelse om hjälpmedel i pedagogisk verksamhet. Överenskommel-
sen omfattar de pedagogiska verksamheter som kommunerna är huvudman för. 

Viktigt är att samverkan sker mellan berörda i landstinget och den pedagogiska 
verksamheten så att kunskap och kompetens från båda verksamheterna kommer 
eleven till godo. Förlag är att rutiner för samverkan arbetas fram kommunvis i sam-
verkan med specialpedagogiska skolverksamheten och landstinget enligt förslagets 
"Hjälpreda". 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 116 Motion från Catarina Ask (MP) om lärlings- och praktikplat-

ser inom den kommunala verksamheten 
 KS 2010/689, Au § 62 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige avslår motionen, med hänvisning till att kommunen inte har 
möjlighet att erbjuda praktikplatser inom bygg-, el- och fordonsområdet. 

Beskrivning av ärendet 

Catarina Ask (MP) föreslår i en motion att kommunen ska erbjuda de personer som 
inte får sin lärlingstid den praktik som de behöver.  

Barn- och utbildningsnämnden säger i sitt yttrande 2011-01-27, § 6, att det inte lig-
ger inom gymnasiets ansvar att ordna yrkeselever praktik och lärlingstid för de ele-
ver som avslutat sin gymnasieutbildning. Det är de lokala företagen som måste an-
ställa avgångselever för att de slutligen ska få sina timmar för att nå fullständigt yr-
kesbevis.  Barn och utbildningsnämnden lämnar därför inget yttrande till kommun-
fullmäktige. 

Näringslivsstyrelsen säger i sitt yttrande 2011-05-20, § 19, att det inte ligger inom 
näringslivsstyrelsens verksamhetsområde och lämnar därför inget yttrande. 

Det är utbildningsanordnarens ansvar att tillsammans med företag ordna praktik 
som krävs för att få en komplett utbildning. 

Kommunledningsförvaltningen säger i en skrivelse 2011-08-29 att de delar Catari-
na Asks (MP) uppfattning om att det är angeläget att elever vid de yrkesförbere-
dande programmen får möjlighet till praktik i Boden. Ansvaret att ge praktikplatser 
ligger i första hand på de lokala företagen. I motionen nämns att kommunen skulle 
erbjuda praktikplatser, till exempel inom bygg-, el- och fordonsområdet. Kommu-
nen har inga avdelningar som arbetar med dessa uppgifter. Det är därför inte möj-
ligt för kommunen att tillmötesgå motionärens önskemål om att kommunen ska 
ordna praktikplatser. 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att näringslivsförvaltningen ges i uppdrag att med be-
rörda parter utreda och komma med förslag på gemensam lösning på hur problemet 
med lärlings/praktiktid skall lösas så att behörighet uppnås så att yrkesbevis kan er-
hållas. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Johan Johanssons (M) förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
____________________ 

För beslut: Kommunfullmäktige  
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§ 117 Motion från Lena Nilsson (S) om kollektivavtal vid  

upphandlingar 
 KS 2010/142, Au § 63 

Förslag till beslut  

Motionen är härmed besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Nilsson (S) föreslår i en motion att Bodens kommun borde föregå med gott 
exempel för att främja en rättvis konkurrens på marknaden och därmed ta hänsyn 
till att kollektivavtal följs vid alla upphandlingar oavsett om upphandlingen berör 
ett stort eller litet område. I motionen yrkas att Bodens kommun fattar ett princip-
beslut på att kollektivavtal ska finnas och följas i alla upphandlingar och så långt 
det är möjligt anlita företag och tjänster där kollektivavtal finns och följs. 

Kommunledningsförvaltningen, upphandlingsenheten, säger i sitt yttrande 2011-04-
06 att alla upphandlingar ska följa lagen om upphandling, LOU, lagen om upphand-
ling för försörjningssektorerna, LUF och lagen om valfrihetssystem, LOV. Dessa 
lagar anger grundprinciperna för hur leverantörer ska behandlas vid upphandlingar. 

Upphandlingsenheten säger också att det är oförenligt med gällande rätt att ta ett 
principbeslut på att begära att leverantörer ska vara anslutna till kollektivavtal och 
att det kravet ska följas upp vid alla upphandlingar. Bodens kommun kan inte heller 
ta ett principbeslut på att så långt det är möjligt anlita företag och tjänster där kol-
lektivavtal finns och följs. 

Enligt gällande rätt är det inte tillåtet att i en upphandling kräva att en leverantör 
ska vara bunden av eller teckna svenskt kollektivavtal för att kunna delta i en upp-
handling. Det strider mot den fria rörligheten av tjänster. 

EU-domstolen har i flertalet rättsfall prövat upphandlingar där krav på kollektivav-
tal ställts. Det slutsatser som kan dras av dessa är att det krav som kan ställas i en 
upphandling ska vara proportionerliga i förhållande till vad som ska upphandlas 
och enbart omfatta den del av leverantörernas verksamhet som ska upphandlas.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 118 Detaljplan; Kv Mimer, tomt nr 13, korsningen Kungsgatan – 

Östra Strandvägen 
 KS 2011/52, Au § 64 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige antar detaljplanen samt upphäver strandskyddet inom berörd 
kvartersmark. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har 2011-06-08 upprättat ett förslag till detaljplan för 
kvarteret Mimer, tomt nr 13, korsningen Kungsgatan – Östra Strandvägen. Detalj-
planen upprättas för att möjliggöra en om- och tillbyggnad av f.d. post- och telehu-
set i nedre stadsdelen. Byggnaden utökas inne på gården så att den gränsar till ett 
uthus på tomten nr 12. Planen medger att gårdsområdet bebyggs med byggnad i en 
våning med planterbart bjärklag samt källarvåning. 

Planområdet ligger ca 50 meter från stranden till Bodträsket. Samhällsbyggnads-
kontoret föreslår att strandskyddet upphävs inom berörd kvartersmark. 

Den ursprungliga byggnaden kommer att innehålla vårdcentral, "gym" och admi-
nistration i våning 1 och 2. Post- och telehuset är byggt ihop med en byggnad som i 
sin helhet varit televerkets station i Boden. Denna byggnadsdel är indragen från 
kvarterslinjen 4,5 meter. Byggnaden innehåller idag en teleteknisk avdelning, tand-
läkare och personalutrymmen i våning l och 2. 

Eftersom byggnaderna har arkitektoniska och kulturhistoriska värden har varsam-
hetsbestämmelser och skyddsbestämmelser föreslagits för byggnadens fasader.  

Detaljplanehandlingen var utsänd på remiss under tiden 2011-02-28—2011-03-25. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 119 Återkallelse av uppdrag för ledamöter i nämnder, styrelser 

med mera 
 KS 2011/544, Au § 66 

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, socialnämn-
den och valnämnden.  

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, och 
Stiftelsen Bodenbo. 

3. Kommunfullmäktige återkallar uppdraget som ordförande i Folkhälsorådet. 

4. Kommunfullmäktige återkallar uppdragen som ombud, observatörer, ledamöter, 
stämmoombud och deras ersättare samt även nämndemän och Gode Män för 
kommunens representanter i följande organ: 

Kommunförbundet Norrbotten, Länstrafiken i Norrbotten AB,  
Stiftelsen Kyrkkläppen, Bodens Teaterförening, Stiftelsen Lule/Råne älvdal, Lu-
leå Tingrätt och Gode Män enl fastighetsbildningslagen 

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommun har sedan valet 2010 styrts av koalition bestående av Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Gruppledarna för Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet har nu lämnat in en begäran om att kommunfullmäktige ska återkalla 
samtliga uppdrag och att nya val förrättas till kommunens olika styrelser, nämnder 
och andra organ. Dessa val ska baseras på att Socialdemokraterna och Vänsterparti-
et samverkar. 

Beskedet från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet innebär att majoritetsförhål-
landena i fullmäktige inte längre är densamma som i kommunens nämnder, bolags-
styrelser och andra organ. Det finns därför skäl för fullmäktige att återkalla uppdra-
gen för samtliga valda i dessa församlingar. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 119 Återkallelse av uppdrag för ledamöter i nämnder, styrelser 

med mera, forts 
 KS 2011/544, Au § 66 

För kommunens nämnder finns en bestämmelse i 4 kap 10a § kommunallagen som 
säger att fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en 
nämnd när den politiska majoriteten inte länge är densamma som i fullmäktige. Ett 
sådant beslut att återkalla uppdragen ska beredas i kommunstyrelsen. Kommunalla-
gen innehåller inga särskilda bestämmelser om återkallelse av andra förtroendeupp-
drag än förtroendevalda i nämnder.  

 
 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 120 Motion från Anders Pettersson (KD) om lokal värdighetsga-

ranti 
 KS 2011/143, Au § 67 

Förslag till beslut   

1. Kommunfullmäktige konstaterar att socialnämnden redan har ställt sig bakom 
en ansökan och fått statligt bidrag för att införa en lokal värdighetsgaranti inom 
äldreomsorgen.  

2. Fullmäktige överlämnar till socialnämnden att fortsätta arbetet med att eventu-
ellt införa en lokal värdighetsgaranti.   

3. Motionen är härmed behandlad.  

Beskrivning av ärendet 

Anders Pettersson (KD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige fattar beslut 
om att införa en lokal värdighetsgaranti. Vidare ska socialnämnden få i uppdrag att 
ansöka till socialstyrelsen om medel för arbetet med att inrätta en lokal värdighets-
garanti, samt att socialnämnden genomför arbetet i enlighet med socialstyrelsens 
vägledning och vidare fastställer den lokala värdighetsgarantin. 

Pensionärsrådet och Socialnämnden har i sina respektive yttranden tillstyrkt motio-
nen.  

Vad är lokala värdegrunder inom äldreomsorgen?1 

Från årsskiftet infördes en nationell värdegrund för äldreomsorgen som säger att 
äldreomsorgen ska vara inriktad så att äldre personer får leva värdiga liv och känna 
välbefinnande. Syftet med den nationella värdegrunden och med de lokala värdig-
hetsgarantierna är att tydliggöra hur äldreomsorgen arbetar för att bland annat ge de 
äldre möjlighet till självbestämmande, delaktighet, hur den enskildes integritet vär-
nas och får ett gott bemötande. Viktigt är också att de äldre känner välbefinnande. 
Nu har Socialstyrelsen arbetat fram en vägledning som ger idéer och inspiration till 
hur dessa lokala värdighetsgarantier kan se ut samt hur garantierna kan följas upp.  

Att införa lokal värdighetsgarantier är frivilligt. För de kommuner som väljer att in-
föra värdighetsgarantier innebär det att de ger utfästelser för hur äldreomsorgen ska 
bedrivas. Det betyder att den äldre och anhöriga ska känna till garantin, veta hur 
man lämnar in klagomål i händelse att inte kommunen lever upp till utfästelserna 
samt känner att klagomålen tas till vara. Den lokala värdighetsgarantin bör därför 
vara ett led i kommunens systematiska kvalitetsarbete.  

                                            
1 Sammanfattningen i de två styckena nedan är hämtad ur Socialstyrelsens skrift ”Hur lokala värdig-
hetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas”, 2011. Skriften finns i sin helhet att läsa på Social-
styrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se.    
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 120 Motion från Anders Pettersson (KD) om lokal värdighetsga-

ranti, forts 
 KS 2011/143, Au § 67 

Socialtjänstlagen öppnar nu även för kommunen att införa kompensation till den 
enskilde personen i händelse att man inte levt upp till värdighetsgarantin.  

Socialnämnden i Bodens kommun har ansökt om och beviljats bidrag för att 
införa en lokal värdighetsgaranti 

Socialnämnden har 2011-06-14, § 121, godkänt en ansökan om ett statligt bidrag 
för att införa en lokal värdegrundsgaranti i Boden. Socialstyrelsen har beviljat ett 
bidrag på 100 000 kronor till Boden. Det finns möjlighet att ansöka om ytterligare 
statsbidrag från Socialstyrelsen i höst. 

En förutsättning för att få det statliga bidraget var att den berörda nämnden ställde 
sig bakom ansökan, vilket alltså Socialnämnden i Bodens kommun har gjort. Där-
emot krävs inget beslut av kommunfullmäktige för att få del av de statliga bidragen. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att önskemålen i Anders Petterssons (KD) 
motion i huvudsak är tillgodosedda, genom de åtgärder som socialnämnden redan 
har gjort. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 121 Delårsrapport januari – juni 2011 

 KS 2011/550, Au § 65 

Beslut  

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporterna för ks-kommunlednings-
förvaltningens, ks-räddnings- och beredskapsförvaltningen samt ks-tekniska för-
valtningen.  

Förslag till beslut i kommunfullmäktige   

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten i sin helhet.  

2. Nämnder och styrelser som har negativa budgetutfall uppmanas att i snabbrap-
porten efter september redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa 
verksamheterna till budgeterad nivå. 

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

Beskrivning av ärendet 

I delårsrapporten efter juni månad redovisas ett negativt resultat med -18,5 mkr vil-
ket är 33,5 mkr sämre än budgeten för första halvåret. Någon årsprognos görs inte 
vid denna uppföljning. Styrelser och nämnder har ett underskott jämfört med bud-
get på -25,1 mkr. Finansen har ett underskott på -8,4 mkr vilket beror på ökning av 
semesterlöneskulden med drygt 24 mkr. Ökningstakten för semesterlöneskulden är 
hög under årets första månader innan sommar-semestrarna börjar tas ut. Tre nämn-
der, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
har underskott jämfört med budget för perioden.  

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-juni var 4,7 %, vilket är betydligt läg-
re än för samma period 2010 då sjukfrånvaron var 5,4 %. Andelen långtidsfrånvaro 
uppgår till 35,6 %. Med långtidsfrånvaro menas sammanhängande frånvaro längre 
än 60 dagar. Under perioden har 55 % av de anställda varit helt friska.  

Befolkningsutvecklingen har varit positiv under perioden. Bodens befolkning har 
ökat med 142 personer. Ökningen beror främst på en inflyttning från utlandet.   

Kommunen nettoinvesteringarna för perioden uppgå till 36,0 mkr vilket innebär ett 
överskott jämfört med budget på 30,3 mkr.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 121 Delårsrapport januari – juni 2011, forts 

 KS 2011/550, Au § 65 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att  

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapportena för ks-kommunlednings-
förvaltningen, ks-räddnings- och beredskapsförvaltningen samt för ks-tekniska för-
valtningen.  Ks-tekniska förvaltningen uppmanas följa fullmäktiges beslut den 16 
maj 2011 kring planerat fastighetsunderhåll på minst 28 kr m2. 

Johan Johansson (M) föreslår också att  

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten. Nämnder och styrelser som 
har negativt utfall skall i snabbrapporten efter september redovisa tidplan samt 
de åtgärder som vidtages för att anpassa verksamheterna till en ekonomi i ba-
lans.   

2. Ks-tekniska förvaltningen uppmanas följa fullmäktiges beslut den 16 maj 2011 
kring planerat fastighetsunderhåll.  

Ordförande ställer beredningens förslag mot Johan Johanssons (M) förslag och fin-
ner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 122 Motion från Catarina Ask (MP) om attraktivare kollektivtrafik

 KS 2010/217, Tu § 35 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige anser att förslaget om flera rabatterade biljettalternativ  
bifallits i och med kommunfullmäktiges beslut § 106/2011. 

2. Förslaget om att införa ett årskort som kostar 600 – 800 kronor avslås. 

3. Förslaget om en behovsöversyn avslås. 

Beskrivning av ärendet 

Catarina Ask (MP) föreslår i en motion följande förändringar för att göra lokaltrafi-
ken attraktivare. 

1. Erbjuda flera rabatterade biljettalternativ på lokaltrafiken för personer över     
20 år. 

2. Införa ett årskort på lokaltrafiken som kostar 600 – 800 kronor. 

3. Genomföra en behovsöversyn över tillgång till bussar för de yttre byarna i 
kommunen. Detta på grund av att inga alternativ till transportmedel finns och de 
som bor i byarna hänvisas ofta till bilen.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande kommunfullmäktige har beslutat,  
§ 106/2011, om ändrade biljettavgifter och biljettalternativ på lokaltrafiken från  
1 oktober 2011. Beslutet innebär flera rabatterade alternativ och även årskort. 

Bussarna till de yttre byarna går idag enligt tider som till stor del styrs mot skolan. 
Att i dagsläget utöka linjerna är inte ekonomiskt möjligt med den budget som kol-
lektivtrafiken har. Kontinuerlig uppföljning görs av de linjer som kommunen trafi-
kerar. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 123 Motion från Rigmor Åström (M) och Göran Höglund (M) om 

samverkansavtal för leverans av biogas mellan Boden och 
Luleå 

 KS 2011/130, Tu § 36 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen om framtida samverkansavtal mellan Boden 
och Luleå för leverans av biogas. 

Beskrivning av ärendet 

Rigmor Åström (M) och Göran Höglund (M) föreslår i en motion att kommunen 
verkar för ett framtida samverkansavtal med Luleå för leverans av biogas mellan 
kommunerna.  

Tekniska förvaltningen beskriver i sitt yttrande produktionen i Boden och planerad 
uppgradering i Luleå vid årsskiftet 2012-2013. 

Boden har liksom ett flertal biogasproducenter under den senaste tiden av olika an-
ledningar tidvis haft problem med att kunna leverera fordonsgas i tillräckliga 
mängder. Därför finns det ett behov av samverkan i regionen. 

En samverkansgrupp kommer därför att bildas med ansvariga i de närliggande 
kommunerna Boden och Luleå. 

Arbetsutskottets förslag till beslut är att Kommunfullmäktige bifaller motionen om 
samverkan mellan Boden och Luleå för leverans av biogas 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att beslutstexten får följande lydelsen ”Kommunfull-
mäktige bifaller motionen om framtida samverkansavtal mellan Boden och Luleå 
för leverans av biogas”. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Torbjörn Lidbergs (S) för-
slag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 124 Motion från Anders Pettersson (KD) om en enklare scen i 

stadsparken 
 KS 2011/142, Tu § 37 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) i uppdrag 
att ta med förslaget om en enklare scen i stadsparken i kommande budgetarbete. 

2. Motionen är härmed bifallen. 

Beskrivning av ärendet 

Anders Pettersson (KD) föreslår i en motion att tekniska förvaltningen får i uppdrag 
att utreda och komma med förslag på utformning och placering av en enklare scen 
med tak i stadsparken. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att det inte finns pengar i investerings-
budgeten för en scen i stadsparken. 

Yrkanden 

Bosse Strömbäck (V) föreslår att motionen härmed är bifallen. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bosse Strömbäcks (V) för-
slag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 125 Motion från Lars Röjne (SD) om en gågata på Kungsgatan 

mellan Almgatan och Hellgrensgatan 
 KS 2011/383, Tu § 38 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) i uppdrag 
att fortsätta utredningen om att införa gågata eller gångfartsområde på delar av 
Kungsgatan respektive Kyrkgatan med undantag av behörig trafik i samband 
med ombyggnaden av kvarteret Cedern. 

2. Motionen är härmed behandlad. 

Beskrivning av ärendet 

Lars Röjne (SD) föreslår i en motion att införa gågata på Kungsgatan mellan  
Almgatan och Hellgrensgatan, med undantag för bussar, taxi och annan behörig  
trafik. 

Tekniska förvaltningen har under våren 2011, på uppdrag av kommunledningen, 
gjort en översyn av korsningen Kyrkgatan – Kungsgatan. Man har också tittat på en 
vision för busshållplatsen vid gamla Åhléns samt del av Kyrkgatan och Kungsga-
tan, där grundtanken är att införa gågata eller gångfartsområde på dessa gator med 
undantag för behörig trafik. 

Kvarteret Cedern ägs och förvaltas av Wiksténs fastigheter AB som har planer på 
att exploatera området för handel och bostäder med start tidigast hösten 2011. 

I samband med byggtiden kommer tekniska förvaltningen att utföra försök med att 
stänga av delar av Kyrkgatan och Kungsgatan för biltrafik. Utvärdering av försöken 
ska sedan ligga till grund för hur området ska utformas och regleras i framtiden. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att motionen härmed är behandlad.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Torbjörn Lidbergs (S) för-
slag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 126 Medborgarförslag om ett levande torg med närodlat och 

närproducerat 
 KS 2011/190, Tu § 39 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår ett tillägg till de lokala ordningsföreskrifterna om att 
hela Centrumtorget reserveras för torghandel av lokalt ekologiskt och/eller 
lokalt producerade varor samt kulturframträdanden av olika musikgrupper på 
lördagar.  

2. Kommunstyrelsen föreslår att avgiften för torgplats på lördagar fastställs till 
100 kr per dag 2011 med indexreglering. 

3. Tillägget och avgiften träder ikraft i samband med invigningen av nya centrum-
torget hösten 2011. 

4. Medborgarförslaget är härmed behandlat. 

Beskrivning av ärendet 

Hans Pettersson föreslår i ett medborgarförslag att Bodens kommun ska följa andra 
kommuners modell och reservera torgplatser på lördagar för att få ett levande torg 
med närodlat och lokalproducerat samt kulturframträdande av musikgrupper. 

Torghandeln regleras av kommunens lokala ordningsföreskrifter för torghandel och 
avgift tas ut enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Tekniska förvaltningen 
handlägger frågor om upplåtelse av offentlig plats.  

Tekniska förvaltningen föreslår att man tillåter Hushållningssällskapet att prelimi-
närt reservera hela Centrumtorget för torghandel av lokalt ekologiskt odlade och 
lokalt producerade varor på lördagar. Definitiv bokning ska göras senast fredag en 
vecka innan försäljningsdag med besked om antal platser och namn på försäljare för 
varje plats. Villkor för nyttjandet ska i övrigt motsvara vad som anges i lokala ord-
ningsföreskrifter för torghandeln i Bodens kommun.  

Kulturframträdanden av ideell art får utan tillstånd ordnas av Hushållningssällska-
pet i samband med torghandel på centrumtorget med hänsyn till allmänhetens till-
gänglighet. 

Avgiften föreslås till 100 kronor per dag för 2011 och därefter indexreglering i lik-
het med övriga avgifter. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 126 Medborgarförslag om ett levande torg med närodlat och 

närproducerat, forts 
 KS 2011/190, Tu § 39 

Tekniska utskottets förslag till beslut är att Kommunfullmäktige beslutar om tillägg 
till de lokala ordningsföreskrifterna om att man tillåter Hushållningssällskapet att 
preliminärt reservera hela Centrumtorget för torghandel med närodlat och närpro-
ducerat lördagar. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för torgplats för lokalt 
ekologiskt odlade och närproducerade produkter till 100 kronor per dag 2011 med 
indexreglering. Besluten träder i kraft när nya centrumtorget invigs hösten 2011. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att 

1. Kommunstyrelsen föreslår ett tillägg till de lokala ordningsföreskrifterna om att 
hela Centrumtorget reserveras för torghandel av lokalt ekologiskt och/eller 
lokalt producerade varor samt kulturframträdanden av olika musikgrupper på 
lördagar.  

2. Kommunstyrelsen föreslår att avgiften för torgplats på lördagar fastställs till 
100 kr per dag 2011 med indexreglering. 

3. Tillägget och avgiften träder ikraft i samband med invigningen av nya centrum-
torget hösten 2011. 

4. Medborgarförslaget är härmed behandlat. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Torbjörn Lidbergs (S) för-
slag. 

 
 

För beslut 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-09-19 

Sid 

26 (38) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 127 Kommunstyrelsen/tekniska förvaltningen med begäran om 

omfördelning av medel till slaghackning av ängsmark och 
naturparker 

 KS 2011/562, Tu § 40 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige omfördelar 300 tkr från kommunfullmäktiges oförutsedda 
post till slaghackning av ängsmark och naturparker. 

Beskrivning av ärendet 

Parkavdelningens underskott från förra året skulle finansieras genom utebliven 
slaghackning. 

För att hålla ängsmark och naturparker i vårdat skick behöver de slaghackas, det 
vill säga man klipper ner gräset två gånger per sommar. Dessa markområden ligger 
vanligen i anslutning till villakvarter. Utebliven slaghackning medför olägenheter 
för boende i närheten och det blir en kapitalförstöring i form tuvliknande ängsmark 
och naturparker som efter två år växer igen med sly. Då krävs maskiner för  
slyröjning och de har dubbla timpriser jämfört med slaghackstraktor. 

Efter starka reaktioner från medborgarna har beslut tagits om att slaghacka till en 
kostnad av 300 tkr. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 128 Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning gällande 

antalet sammanträden per år 
 KS 2011/ 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ändrar 5 § 1 stycket i fullmäktiges arbetsordning till följande 
lydelse: ”Ordinarie sammanträde med fullmäktige hålls på dag och tid som full-
mäktige bestämmer för varje år.” 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att fullmäktiges arbetsordning ändras i frå-
ga om när sammanträden ska hållas. Förslaget är att ordinarie sammanträde med 
fullmäktige hålls på dag och tid som fullmäktige bestämmer för varje år. Idag gäller 
att fullmäktige ska sammanträda varje månad utom juni och juli. 

Ändring gör det möjligt att på ett bättre sätt anpassa sammanträdesplanen så att 
fullmäktiges styrning och uppföljning av kommunen blir så effektiv som möjligt. 
Det finns sedan tidigare en möjlighet för fullmäktiges ordförande att kalla till ett 
extra sammanträde, om fullmäktige måste behandla en fråga som är brådskande att 
den inte kan vänta till nästa ordinarie sammanträde. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 129 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunsty-

relsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 2012 
 KS 2011/578 

Beslut  

Kommunstyrelsen fastställer förslaget till sammanträdesdagar i kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt i kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till sammanträdesdagar i fullmäktige.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till tidplan för sammanträ-
desdagar i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsut-
skott för år 2012. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-09-19 

Sid 

29 (38) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 130 Yttrande över betänkandet SOU 2011:39 Likvärdiga förut-

sättningar - Översyn av den kommunala utjämningen 
 KS 2011/365, Au § 69 

Beslut  

Kommunstyrelsen antar ekonomikontorets förslag till yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Finansdepartementet har gett Bodens kommun möjlighet att yttra sig över betän-
kandet Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den kommunala utjämningen, SOU 
2011:39.  

Syftet med betänkandet är att utvärdera och utreda systemet för kommunalekono-
misk utjämning samt vid behov föreslå förändringar. Kommitténs förslag till för-
ändringar föreslås införas från 2013 med införanderegler under sex år.  

För Bodens kommun innebär de föreslagna förändringarna ökade intäkter med 245 
kr/invånare år 2013, 401 kr/invånare år 2014 och 476 kr/invånare år 2015. När sy-
stemet är slutligt infört år 2019 innebär det att intäkterna ökar med 522 kr/invånare 
och år, d v s totalt med ca 14 mkr. De största förändringarna återfinns inom kost-
nadsutjämningen, där kommunen kommer att få ett bidrag i stället för som nu betala 
en avgift. Samtidigt minskar strukturbidraget avsevärt. 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomikontoret har, 2011-08-31, upprättat ett för-
slag till yttrande. 

 

För kännedom 
Finansdepartementet 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 131 Yttrande över revisionsrapport om granskning av avtals-

hantering 
 KS 2011/415, Au § 70 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att lämna för-
slag till kommungemensamma riktlinjer för avtalshantering. Riktlinjerna ska 
innehålla de delar som kommunrevisorerna tar upp i sin granskningsrapport. 

2. Kommunstyrelsen ger även kommunledningsförvaltningen i uppdrag att över-
väga och utreda att införa ett system med beställare som är behöriga att avropa 
från ramavtalet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens revisorer har som en del i den årliga granskningen genomfört en 
granskning av avtalshanteringen. Syfte med granskningen har varit att bedöma om 
nämnder och styrelser samt kommunala företag har en tillfredsställande intern kon-
troll avseende hanteringen av avtal. 

Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse 2011-08-25 inkommit med förslag 
till yttrande över revisionsrapporten. Förslaget är att kommunstyrelsen ger kom-
munledningsförvaltningen i uppdrag att lämna förslag till kommungemensamma 
riktlinjer för avtalshantering. Riktlinjerna skulle då innehålla de delar som kom-
munrevisorerna tar upp i sin granskningsrapport samt att kommunstyrelsen även 
ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att överväga och utreda att införa ett 
system med beställare som är behöriga att avropa från ramavtalet. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen  

För kännedom 
Revisorerna 
Samtliga styrelser och nämnder 
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§ 132 Yttrande över revisionsrapport om styrning och uppföljning 

av tillgänglighetspolicyn 
 KS 2011/414, Au § 71 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens revisorer har som en del i den årliga granskningen genomfört en 
granskning av styrning och uppföljning av tillgänglighetspolicyn. Syfte med 
granskningen har varit att bedöma om nämnderna har en ändamålsenlig styrning 
och uppföljning av tillgänglighetsfrågorna utifrån kommunens tillgänglighetspoli-
cy.  

I granskningen har inte ingått att kartlägga vilka åtgärder som genomförts utifrån 
tillgänglighetspolicyn. Syftet har även varit att bedöma om kommunstyrelsen/ Bo-
dens Kommunföretag AB har en tillräcklig uppsikt över hur de kommunala företa-
gen följer antagen tillgänglighetspolicy för de kommunala företagen.  

Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse 2011-08-25 inkommit med förslag 
till yttrande över revisionsrapporten. Kommunledningsförvaltningen delar delvis 
revisorernas bedömning. I den strategiska planen för 2012-2014 har dock samtliga 
styrelser och nämnder fått i uppdrag att i sina verksamhetsplaner för 2012 redogöra 
för hur man avser arbeta med förbättringsområden utifrån den gällande tillgänglig-
hetspolicyn. 

Tillgänglighetspolicyn gäller för åren 2008-2012 och en översyn kommer att göras 
under 2012. För att stärka kommunstyrelsens uppsikt över att nämnderna följer vad 
som anges i tillgänglighetspolicyn kommer det i policyn att anges direktiv för hur 
uppföljning ska ske. 

 

För kännedom 
Revisorerna 
Samtliga styrelser och nämnder 
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§ 133 Förlängning av avtal om avfallshämtning, slamtömning/ 

högtrycksspolning samt hämtning och omhändertagande 
av rötrest 

 KS 2007/57, Tu § 45 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att förlänga avtalet med Ragn-Sells AB om avfalls-
hämtning, slamtömning/högtrycksspolning samt hämtning och omhändertagan-
de av rötrest under perioden 2012-05-01—2014-04-30. 

2. Entreprenadavtal tecknas mellan parterna och ersättning för utförda uppdrag re-
gleras mot á-priser enligt grundanbud. 

3. Erforderlig bankgaranti infordras från entreprenören. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens femåriga kontrakt med Ragn-Sells AB för entreprenaderna upphör 
2012-04-30. Enligt kontraktet har beställaren rätt att förlänga kontraktstiden med 
två år. 

Tekniska förvaltningen föreslår att avtalet förlängs med hänsyn till den positiva 
prisbilden, Ragn-Sells som en av Sveriges största aktörer inom miljöområdet,  
engagemanget på Brännkläppens avfallsanläggning inklusive ägarförhållandet i 
REBAB. Företaget kommer om så sker att förbättra fordonsparken och även skaffa 
flera biogasdrivna fordon. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  

För kännedom 
Ragn-Sells 
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§ 134 Svartlå 1:43, brukningsavgift för vatten och avlopp 

 KS 2011/554, Tu § 42 

Beslut 

Ärendet dras ut för vidare utredning. 

Beskrivning av ärendet 

Vid kontroll av abonnentregistret konstaterar tekniska förvaltningen att fastigheten 
Svartlå 1:43 inte debiteras årliga brukningsavgifter för vatten och avlopp, trots att 
man nyttjar kommunens VA-system sedan mitten av 1950-talet. 

Enligt gällande lagstiftning ska kostnaden för VA-verksamheten fördelas på samtli-
ga anslutna fastigheter enligt vad som är skäligt och rättvist. 

Anledningen till att Svartlå 1:43 inte debiteras är ett avtal som tecknades 1967 av 
dåvarande Edefors hälsovårdsnämnd. Avtalet gäller en vattentäkt på en annan fas-
tighet, Svartlå 1:98, som aldrig nyttjats av kommunen. Har felskrivning skett och 
avtalet avser kommunens tidigare vattentäkt på fastigheten Svartlå 7:4, så har kom-
munens nyttjande av denna täkt upphört under första kvartalet 2011. 

Tekniska förvaltningen anser nu att förhållandena är sådana att fastigheten ska  
debiteras årliga brukningsavgifter, varav 70 % utgör avgifter för avledning och  
behandling av avloppsvatten. Fastighetsägaren hävdar att avtalet från 1967 gäller. 

Rättspraxis visar att denna typ av evighetsavtal i princip inte är uppsägningsbara, 
däremot är det möjligt att få det jämkat med hänvisning till senare inträffade om-
ständigheter och ny lagstiftning.  

Tekniska utskottets förslag till beslut är att Kommunstyrelsen beslutar att avtalet 
om vattentäkt som tecknades i november 1967 mellan Edefors hälsovårdsnämnd 
och Folke Sandberg, ägare till Svartlå 1:43, jämkas så att fastighetens anslutning till 
kommunens VA-ledningssystem har samma villkor som övriga VA-abonnenter. 
Villkoren ska gälla från och med 1 oktober 2011. 

Yrkanden 

Bosse Strömbäck (V) föreslår att ärendet dras ut för vidare utredning. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bosse Strömbäcks (V) för-
slag. 
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§ 135 Medborgarförslag om belysning på bron över Bodträskån 

 KS 2011/348, Tu § 43 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om belysning på bron över  
Bodträskån.  

Beskrivning av ärendet 

Eddie Lind har lämnat in ett medborgarförslag om belysning på bron över  
Bodträskån. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att bron är en klass 1 bro enligt  
Länsstyrelsens klassificering av kulturhistoriskt värdefulla vägbroar.   

Bron som inte är i bästa skick är i behov av en upprustning. Tekniska förvaltningen 
har gjort en besiktning och en bärighetsberäkning för att säkerställa gång- och  
cykeltrafik samt lättare snöröjningsfordon.  

Att rusta upp bron beräknas kosta mellan fyra och sex miljoner kronor. Pengar 
för att rusta upp bron har inte kunnat inrymmas i investeringsbudgeten de senaste 
åren. Belysning kan bli aktuell först efter en upprustning av bron.  

 

För kännedom 
Eddie Lind 
Tekniska förvaltningen  
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§ 136 Medborgarförslag om vägbelysning i Unbyn samt gång- och 

cykelbana längs väg 616 
 KS 2011/384, Tu § 44 

Beslut 

1. Ks-tekniska förvaltningen ges uppdraget att i samråd med berörda väghållare 
utreda möjligheten till vägbelysning längs den föreslagna vägsträckan.  

2. Förslaget om gång och cykelväg längs väg 616 vidarebefordras till Trafikver-
ket. 

Beskrivning av ärendet 

Leif och Berith Ekervhén har lämnat i ett medborgarförslag om belysning längs 
byaslingan i Unbyn samt ny gång- och cykelbana längs väg 616. 

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. Kommunen sätter normalt inte upp några längsgående 
belysningspunkter på enskilda vägar utan endast vid utfart mot allmän eller enskild 
väg. 

Ansvaret för väg 616 mellan Boden och Avan ligger på Trafikverket. Bodens 
kommun får möjlighet att skicka in önskemål på det statliga vägnätet i kommunen 
och önskemålet om gång- och cykelbana på väg 616 finns med där.  

Tekniska utskottets förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget  

2. Förslaget om gång- och cykelväg längs väg 616 vidarebefordras till Trafikver-
ket.  

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottet 
förslag med ändring att punkt 1 får följande lydelse ”Ks-tekniska förvaltningen ges 
uppdraget att i samråd med berörda väghållare utreda möjligheten till vägbelysning 
längs den föreslagna vägsträckan”. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag 
med Johan Johansson (M) förslag till ändring av punkt 1. 

 

För genomförande  För kännedom 
Tekniska förvaltningen   Leif och Berith Ekervhén 
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§ 137 Delegationsbeslut och delgivningar 

  
Personal 
Avgångsvederlag C Sundvall, städenheten (2011/438) 
Avgångspremie K Sundén (2011/453) 
Personalkontorets delgivningar mars-juni 2011 (2011/20) 
 
Ekonomi 
Besluts- och granskningsattest Tekniska förvaltningen (2011/428) 
Medfinansieringsintyg Konstmuseer i Norr (2011/345) 
Vattenavstägning pga obetalda avgifter (2011/450) 
Medfinansieringsintyg för projektet Bliss (2011/361) 
Personaligt betalkort Maria Lundgren Barn- och utbildningsförvaltningen (2011/21) 
 
Upphandling och anskaffningsbeslut 
Standardarbetsplatser MOBIL 2011(2011/392) 
Grävmaskinsimulator (2011/166) 
Handbok Arbetsrätt och arbetsmiljö (2011/467) 
 
Administration 
Begäran om utlämnande av allmänna handlingar (2011/422) 
Antagning Hemvärnet (2011/79) 
 
Arkiv 
Fastställande av Arenabolagets i Boden AB´s dokumenthanteringsplan (2011/551) 
 
Räddningstjänst 
Egen sotning återkallad (2004/1218) 
Egen sotning beviljad, Andreas Sjöberg (2011/507) 
 
Vägar och trafik 
Upplåtelse av offentlig plats; Studentkortege 10/6 (2011/379) 
Upplåtelse av offentlig plats; Trampbåtar Björknäsområdet (2011/394) 
Upplåtelse av offentlig plats; Uteservering, Den Glade Scweizaren (2011/397) 
Upplåtelse av offentlig plats; Sommar och höstmarknad 2011 (2011/411) 
Upplåtelse av offentlig plats; Cirkus Maximum 7-21/6 (2011/417) 
Upplåtelse av offentlig plats; NCC Construction, mobil byggställning (2011/431) 
Upplåtelse av offentlig plats; Affischering av stuntshow (2011/457) 
Upplåtelse av offentlig plats; Boden Alive 2011 (2011/452) 
Upplåtelse av offentlig plats; Oregano café, uteservering (2011/430) 
Upplåtelse av offentlig plats; Bränna fastigheter 30/6-2/7 (2011/429) 
Upplåtelse av offentlig plats; Korskyrkan, torgmöte (2011/418) 
Upplåtelse av offentlig plats; café Caf, uteservering (2011/469) 
Upplåtelse av offentlig plats; SM i Varpa Kvarnängen (2011/480) 
Upplåtelse av offentlig plats; Hundens dag, Kvarnängen (2011/514) 
Upplåtelse av offentlig plats; Utdelning av flygblad Gågatan (2011/546) 
Upplåtelse av offentlig plats; Bilutställning Kvarnängen o bilparad (2011/534) 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-09-19 

Sid 

37 (38) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 137 Delegationsbeslut och delgivningar forts. 

  
Tillfällig trafikföreskrift; Fordonstrafik förbjuden Grepvägen 24/8-19/9 (2011/536) 
Tillfällig trafikföreskrift; Fordonstrafik förbjuden Idrottsgatan o Kyrkgatan 25-28/8 
(2011/535) 
Tillfälligt trafikföreskrift; Förbjuden infart på Kungsgatan 27/8 (2011/537) 
Tillfällig trafikföreskrift; 30 km/tim Edeforsvägen 18/6 (2011/416) 
Tillfälligt parkeringsförbud Strandplan 6/6 (2011/398) 
Tillfälligt förbud mot trafik Drottninggatan o Margaretagatan 29/6 (2011/466) 
Tillfälligt förbud mot trafik Drottninggatan o Margaretagatan 20-21/6 (2011/440) 
Tillfälligt förbud mot trafik Strandplan o Kvarngatan 27/6-3/7 (2011/439) 
Tillfälligt förbud mot trafik Ågärdanvägen 20-21/6 (2011/432) 
Tillfälligt förbud mot trafik Strandplan 9-12/6 (2011/399) 
Tillfälligt förbud mot trafik Travbaneleden 27/5-2/6 (2011/382) 
Parkeringstillstånd rörelsehindrade statistik maj 2011 (2011/394) 
Färdtjänst statistik april-maj 2011 (2011/419) 
Parkeringstillstånd rörelsehindrade statistik juni 2011 (2011/477) 
Färdtjänst statistik juni 2011 (2011/476) 
Tillfälligt förbud mot trafik Lorvenvägen-Lejonbacksvägen 15-18/6 (2011/420) 
Fastighetsreglering Sävast 4:70 (2011/464) 
Dispens från trafikordningen för tung trafik (2011/473) 
Parkeringstillstånd rörelsehindrade statistik juli 2011 (2011/513) 
Färdtjänst statistik augusti 2011 (2011/560) 
Parkeringstillstånd rörelsehindrade statistik augusti 2011 (2011/559) 
 
Fastigheter och detaljplaner 
Uppdrag om utställning Kv Mimer nr 13 (2011/52) 
Försäljning Sävast 23:280 (2011/400) 
Försäljning Sävast 23:279 (2011/437) 
Lägenhetsarrende Heden 3:282 (2011/442) 
Utökning av tomtmark Heden 7:93 (2011/444) 
Uppdrag att upprätta detaljplan för Heden 7:74 (2011/445) 
Avtal ytjordvärme Sävast 23:11 (2011/468) 
Försäljning bostadsrätt Brf Brage (2011/472) 
Servitut lekpark förskolan Svartbjörnsbyn 10:48, 10:76 (2011/484) 
Lägnehetsarrende Svartbyn 8:59 o Bodsvedjan 1:14 (2011/486) 
Nyttjanderättsavtal Sävast 7:41, Bodön (2011/487) 
Lägenhetsarrende Balder 3 (2011/489) 
Uppdrag att ställa detaljplan Boden 57:36 (2011/245) 
Fastighetsreglering Boden 56:39 o 57:12 (2011/516) 
Köp av fastighet Boden 1:64 (2011/517) 
Fastighetsreglering Svartbjörnsbyn 1:118, 9:17 och 10:32 (2011/518) 
Försäljning Svartbyn 6:204 (2011/541) 
Fastighetsreglering heden 7:93 o 4:24 (2011/444) 
Försäljning del av Harads 4:36 (2011/543) 
Avtal ytjordvärme Sävast 17:4 (2011/563) 
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§ 137 Delegationsbeslut och delgivningar forts. 

  
Serveringstillstånd 
Vittjärvs IK, tillfälligt tillstånd (2011/385) 
Lassbygården, tillfälligt tillstånd (2011/425) 
Utökad serveringstid ; Far East (2009/711) 
Utökad serveringstid; Restaurang Brännastrand (2010/248) 
Utökad serveringsyta; Retro Café (2010/274) 
Unbyns IF, tillfälligt tillstånd (2011/421) 
Harads idrottsförening, tillfälligt tillstånd (2011/461) 
Väg och städ i Bodens AB, Boden Alive 2011 (2011/404) 
Utökad serveringsyta; Restaurang Brännastrand under Boden Alive 2011 (2010/248) 
Unbyns IF, tillfääligt slutet sällskap (2011/479) 
Café CQ återkallelse av tillstånd (2009/457) 
Restaurang Bodens Camping, tillfälligt till allmänheten (2011/352) 
Ellas hamburgerrestaurang, tillfälligt slutet sällskap (2011/500) 
Chili Chili, återkallelse av tillstånd (2007/606) 
Valvträsk Byagård, tillfälligt till allmänheten (2011/426) 
Sagabiografens foajé, tillfälligt allmänheten (2011/522) 
Ruter Retrocafé, utökat tillstånd (2010/274) 
 
Bidrag 
Bankettbidrag Föreningen Varpa i Boden (2011/446) 
Bankettbidrag Boden Radio, först i etern (2011/483) 
 

 

Delgivningar 

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär – överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting om insatser för att samordna vård och omsorg 
om de mest sjuka äldre 2011 (2011/448(. 

Länsstyrelsen Norrbotten; Synpunkter på Försvarsmaktens kommentarer till re-
missyttrandet om Bodens Södra skjutfält (2009/572). 

Länsstyrelsen; Kommunstyrelsens ordförande - Yttrande över bygdemedelsansökan 
från Norrbottens travsällskap om HD-belysning (2011/436). 

Kommunförbundet Norrbottens; Samverkansavtal mellan Norrbottens Läns Lands-
ting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans na-
turbruksprogram (2011/552) 
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