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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 1  
  
Ärendenr   
Diarienr   
   

Rapporter 

Ärende 
Följande rapporter lämnades 

- Kommunchefens rapport 

- Finansiell rapport december 2007 

- Muntlig rapport från tekniska utskottets ordförande Roger Bohman (c) om att 
länsstyrelsen fastställt reviderad länsplan för infrastrukturinvesteringar 2004 – 
2015, samt kommunalt stimulansbidrag och mindre trafiksäkerhetsåtgärder 
2008. 
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Au § 1  
Ärendenr 1  
Diarienr KS  2006/490 
   

Motion från Torbjörn Lidberg (s) om badplats och 
båtramp i Svartbjörnsbyn 

Ärende 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår i en motion 2006-06-07 att Bodens kommun undersö-
ker möjligheterna att ordna till badplatsen i Svartbjörnsbyn, samt undersöker om 
det möjligt att i ordningsställa en båtramp med båtplats i närheten av badplatsen i 
Svartbjörnsbyn. 

Enligt motionen har badplatsen i Svartbjörnsbyn i alla tider varit en attraktiv plats 
att åka till. Nu är det mycket sten av den större i sorten i vattnet. Här skulle man 
behöva gräva ur och fylla med sand. Den finns en pir i närheten av badplatsen, cir-
ka 100 meter. Där skulle man kunna göra en båtramp med båtplats. 

Yttrande 
Kultur- och fritidsnämnden säger i yttrande 2007-03-27, § 21, att skötsel och drift 
av badplatsen i Svartbjörnsbyn sker genom Svartbjörnsbyns IF. För detta erhåller 
man ett driftsbidrag. Medel finns för de förbättringar man anser nödvändiga. En di-
alog måste därför tas upp med föreningen om de förbättringar motionären föreslår.  

Kultur- och fritidsförvaltningen säger i yttrande 2007-11-28 att tekniska förvalt-
ningens gatuavdelning har under hösten 2007 bistått Björns byamän med schakt-
massor för att anlägga en pir på anvisat ställe. Kultur- och fritidsförvaltningen har 
lämnat bidrag till en grävmaskin för att samla ihop nedrasad sten samt lägga ut 
massorna. I samband med att fjärrvärmeledningar kommer att läggas ut under 2008 
kommer föreningen att erhålla massor för ytlager på den anlagda piren. Frågan om 
båtramp har därmed fått den lösning som motionären efterfrågat. 

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår 

att motionen får anses ha bifallits genom de åtgärder som vidtagits. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet tillstyrker beredningens förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. 
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Motion från Carola Larsson (fp) om uppförande av en 
snöbiograf 

Ärende 
Carola Larsson (fp) föreslår i en motion 2007-10-08 att kommunen i samråd med 
berörda föreningar, organisationer och företag undersöker intresset för ett försök 
med en snö- och isbiograf i Boden. Bodens kommun bör i ett inledningsskede, för 
att få igång verksamheten, hjälpa till med uppförandet av snö- och isbiografen. 

Yttrande 
Kultur- och fritidsnämnden säger i yttrande 2007-12-04, § 75, att en snö- och isbio-
graf skulle kunna bli en för besöksnäringen riktigt unik attraktion. Projektet är dock 
att betrakta som ett högriskprojekt, både från konstruktions- och kostnadssynpunkt, 
vilket också isteaterprojektet i Jukkasjärvi visade. Det projektet kunde inte bära sina 
kostnader. Nämnden föreslår att motionen med ovanstående yttrande får anses be-
svarad, samt att en motionen sänds till BodenTurism för kännedom. 

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår 

att motionen med yttrandet från kultur- och fritidsnämnden är behandlad, samt  

att kopia av motionen och fullmäktiges beslut sänds till BodenTurism för känne-
dom. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet tillstyrker beredningens förslag. 

Yrkanden vid kommunstyrelsen  
Olle Lindström (m) tillstyrker arbetsutskottets förslag, med den ändringen att ordet 
”behandlad” byts ut mot ”besvarad”. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag, tillsammans med Olle Lind-
ströms (m) förslag till ändring. 
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Motion från Carola Larsson (fp) om vandringsled 
runt Boden 

Ärende 
Carola Larsson (fp) föreslår i en motion 2007-10-08 att kommunen ska utreda frå-
gan om en vandringsled runt Bodens stad, att kommunen tillser att befintliga vand-
ringsleder sätts i brukbart skick, samt att kommunen ser till att vandringsled runt 
Boden uppförs. 

Av motionen framgår att Bodens stad har en unik position, belägen mellan berg, 
vilket också Sveriges militära försvar drog nytta av när man uppförde Bodens Fäst-
ning. Något borde göras för att människor lättare ska kunna utforska Bodens stads 
unika läge och geografi. Därför vore det bra att bevara och rusta upp befintliga 
vandringsleder (exempelvis den som gjordes för hunden Pirat) runt Boden, samt att 
upprätta nya, vilka så småningom kan knytas ihop till en led som går runt stan. 

Yttrande 
Kultur- och fritidsnämnden säger i yttrande 2007-12-04, § 76, att tätorten Boden är 
idag rikligt utrustad med vandringsleder. Kommunens många elljusspår fungerar 
också alldeles utmärkt som vandringsleder företrädesvis sommartid. Vidare är ock-
så gång- och cykelvägnätet väl utbyggt och sammanknutet, vilket också används för 
vandring och stavgång. Värt att nämna är Avans våtmarksområde som också erbju-
der intressanta gångstigar och rastplatser. Nämnden föreslår att kommunen fortsät-
ter med att förbättra gång- och cykelvägnätet i tätorten samt att bygga ut belys-
ningsnätet för dessa vägar. Exempelvis bör gångvägen från Kvarnängen till Kyrk-
kläppen belysas, vilken är en mycket frekventerad gångväg som också kommer att 
ingå i hälsans stig. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen med ovanstående yttrande får an-
ses besvarad. Nämnden beslutar också att tillsätta en arbetsgrupp inom kultur- och 
fritidsnämnden som utreder och ser över leder i Bodens kommun. 

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår 

att motionen får anses bifallen på så sätt att kultur- och fritidsnämnden tillsatt en 
arbetsgrupp som utreder och ser över vandringsleder i Bodens kommun. 
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Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet tillstyrker beredningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. 
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Motion från Eivy Blomdahl (s) och Jan-Olov Bäck-
lund (s) om översyn av kommunens handläggning 
av föreningsbidrag 

Ärende 
Eivy Blomdahl (s) och Jan-Olov Bäcklund (s) skriver i en motion 2007-10-08 att 
för ett antal år sen samlades kommunens handläggning av bidrag till ideella före-
ningar till kultur- och fritidsnämnden. Syftet var bland annat att få en bättre över-
blick och en enhetlig hantering av ansökningarna. Detta syfte har i stor utsträckning 
uppnåtts. Samtidigt upplever vissa föreningar att andra problem har uppstått. Före-
ningar kan ha sin huvudsakliga kontakt med helt andra förvaltningar än kultur- och 
fritid. Dessa tvingas då diskutera sin verksamhet med en förvaltning och sin eko-
nomi med en annan. Som lösning på detta ser motionärerna en fördelning av de re-
gistrerade föreningarna till olika handläggande nämnder. Handläggande nämnd ska 
vara den nämnd som har den huvudsakliga verksamhetsmässiga kontakten med re-
spektive förening. 

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att, med utgångspunkt från nuvarande regelverk inom kultur- och fritid, ut-
forma riktlinjer för enhetlig handläggning av föreningsbidrag. Nämnden ska också, 
i samråd med registrerade föreningar och övriga kommunala nämnder, upprätta för-
slag till fördelning av föreningarna på de olika nämnderna. Uppdragen ska utföras 
så att kommunfullmäktige kan besluta om riktlinjer för handläggning samt fördel-
ning av föreningarna senast 2008-06-30. Fullmäktige ska vid samma tidpunkt be-
sluta om tidpunkt för verkställighet och budgetjustering.  

Yttrande 
Kultur- och fritidsnämnden säger i yttrande 2007-12-04, § 74, att nämnden admini-
strerar och utbetalar föreningsstöd till ett stort antal föreningar verksamma i kom-
munen. För varje enskild bidragsform fastställer fullmäktige, på förslag från kultur- 
och fritidsnämnden, årligen en budgetram som i vanlig ordning lägger fast högsta 
tillåtna kostnad för respektive bidragsform. Likaså fastställer fullmäktige varje år 
de normer och regler som ligger till grund för nämndens beredning, bedömning och 
beslut i enskilda ärenden. Detta för att så långt som möjligt ha en enhetlig hand-
läggning/bedömning av inkomna ansökningar.  
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I de ärenden där en förenings verksamhet, på ett avgörande sätt, kan anses anknyta 
till en annan förvaltnings verksamhetsområde sker samråd med den förvaltningen. 
Under de senaste två till tre åren har detta enbart aktualiserats i samband med be-
handlingen av bidragsansökan från en förening, vars verksamhet kan beskrivas ha 
social anknytning. I det fallet framförde föreningen önskemål om högre bidrag samt 
att de inte ville jämställas med andra föreningar och därmed att deras ansökan bor-
de handläggas av annan förvaltning.  
 
Kultur- och fritidsnämnden anser att bästa sättet att säkerställa en enhetlig hantering 
av kommunens föreningsstöd är just att bidragsärendena bereds, beslutas och hand-
läggs av en förvaltning. En ytterligare fördel med detta arbetssätt är också att då har 
hela föreningslivet en och samma adress/kontaktförvaltning att vända sig till.         

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår  

att motionen med yttrandet från kultur- och fritidsnämnden är behandlad.         

Yrkanden vid arbetsutskottet 
Eivy Blomdahl (s) föreslår att motionen bifalls. 

Ordföranden ställer beredningens förslag mot Eivy Blomdahls yrkande och finner 
att arbetsutskottet beslutar enligt beredningens förslag. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet tillstyrker beredningens förslag. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (s) och Eivy Blomdahl (s). 

Yrkanden vid kommunstyrelsen 
Eivy Blomdahl (s) föreslår att motionen bifalls. 

Bosse Strömbäck (v) föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets för-
slag. 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar 
enligt Bosse Strömbäcks (v) förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (s), Eivy Blomdahl (s), Lars Nilsson (s) och 
Anna-Karin Nylund (s). 
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Motion från Agneta Granström (mp) om saltning av 
vägar i Bodens kommun 

Ärende 
Agneta Granström (mp) föreslår i en motion 2005-11-07 att Bodens kommun ska 
ändra tidigare saltningsförbud att gälla samtliga vägar i hela kommunen. Vidare ska 
Bodens kommun undersöka hur mycket avfettningsmedel och liknande kemikalie-
rester och saltrester som finns i vattendrag runt om i kommunen och i kommunens 
dricksvattentäkter. Bodens ska undersöka och redovisa hur många kommunala, pri-
vata och föreningsägda vattentäkter som ligger i farozonen att bli obrukbara inom 
den närmaste femårsperioden på grund av den pågående saltningen av våra vägar. 

Yttrande 
Miljö- och byggnämnden säger i yttrande 2007-12-04, § 88, att Bodens kommun 
använder inget salt vid halkbekämpningen av de vägar som kommunen ansvarar 
för. Av de två stora väghållarna i kommunen är det endast Vägverket som nyttjar 
salt. Saltanvändningen är störst på de större genomfartsvägarna i kommunen.  

Vägverket Region Norr har genomfört ett provprogram längs utvalda vägsträck-
ningar i regionen med syftet att undersöka vägsaltets eventuella påverkan på grund-
vattnet. Grundvattenrör har därför placerats ut och vattnet undersökts. Programmet 
har emellertid avbrutits av Vägverket då de inte kunde se några indikationer på att 
kloridhalterna skiljer sig från bakgrundsnivåerna.  

Beträffande dricksvattentäkterna i kommunen bedöms vattentäkten i Sävastnäs vara 
den vattentäkt där vägsaltet skulle kunna utgöra en viss påverkan på grundvatten-
kvalitén. Detta då vattentäkten ligger mycket nära riksväg 97 som är den största vä-
gen i kommunen och som också är den väg där mest salt läggs ut. Av denna anled-
ning har också vattentäktens kloridhalter undersökts under flera års tid. Utifrån re-
sultatet från dessa provtagningar går det inte att tala om någon trend med successivt 
ökande salthalter. 

Ett omfattande arbete med att revidera vattenskyddsområden för samtliga vattentäk-
ter som omfattas av dricksvattenföreskrifterna kommer att genomföras under 2007, 
2008 och 2009. Frågan om påverkan från vägsalt kommer att vara en naturlig del av 
detta arbete. Miljö- och byggnämnden menar dock, utifrån vad som är känt idag, att 
det inte finns något som indikerar att användning av vägsalt inom Bodens kommun  
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skulle hota de vattentäkter som finns inom kommunen varken idag eller i ett längre 
perspektiv. 

Att undersöka vattendrag längs samtliga vägsträckor i Bodens kommun med avse-
ende på avfettningsmedel och liknande kemikalier skulle innebära omfattande prov-
tagningar av en mängd olika ämnen. På grund av tveksamheter kring nyttan av så-
dana undersökningar samt de mycket höga kostnaderna som är förenade med såda-
na undersökningar är det inte möjligt att motivera en sådan provtagning ur skälig-
hetssynpunkt.  

För att minska spridning av kemikalier från t.ex. biltvättning anser nämnden att 
kommunen genom andra insatser kan uppnå goda resultat. Sådana insatser skulle 
kunna vara att arbeta för ökad kunskap och medvetenhet om tvättprodukters och 
rengöringskemikaliers lämplighet eller olämplighet samt att belysa problemet med 
felaktigt utförd biltvätt på arbetsytor i anslutning till t.ex. dagvattenbrunnar. 

Miljö- och byggnämnden anser att motionen får anses besvarad. 

Samhällsbyggnadskontoret lämnar 2008-01-07 sakupplysningen att det finns inget 
förbud mot spridning av salt längs vägarna i Bodens kommun. Av ett beslut från 
dåvarande Koncessionsnämnden för miljöskydd förstås att särskilda skäl ska före-
ligga för att kunna motivera att begränsning av saltanvändning. Generella förbud 
går inte att motivera. Bodens kommun har därför ingen möjlighet att besluta om att 
en begräsning eller ett förbud för användning av salt generellt ska gälla över hela 
kommunens geografiska yta för andra väghållare såsom t.ex. Vägverket. 

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår 

att motionen med yttrandet från miljö- och byggnämnden är behandlad. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet tillstyrker beredningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. 



  

Kommunstyrelsen  Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-01-28 

Sid 
13 (44) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 7  
Au § 6  
Ärendenr 6  
Diarienr KS  2007/150, 878 
   

Framställan från Folkhälsorådet samt motion från 
Anders Pettersson (kd) och Maria Selin-Fjellström 
(kd) om familjecentral i Boden  

Ärende 
Folkhälsorådets arbetsgrupp för trygghet och goda uppväxtvillkor har lämnat ett 
förslag om inrättande av en familjecentral i Boden. Arbetsgruppen föreslår att fa-
miljecentralen bör innehålla öppen förskola, BVC/MVC, elevhälsan, social verk-
samhet, ungdomsmottagningen samt hälsovaccinationsprojektet. Arbetsgruppen an-
ser att Centralskolan skulle vara en lämplig lokal. 

Anders Pettersson (kd) och Maria Selin-Fjellström (kd) föreslår i en motion 2007-
10-15 att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att inrätta en familje-
central i centrala Boden under 2008, samt att socialnämnden ges i uppdrag att ta 
fram en konsekvensanalys över inrättandet och att detta blir ett underlag för eko-
nomiska bedömningar inför 2009 års budgetarbete. Enligt motionen finns det på 
många håll i landet goda erfarenheter av familjecentraler med personal med medi-
cinsk, psykiatrisk, beteendevetenskaplig respektive pedagogisk kompetens. Grund-
konceptet i olika kommuner består oftast av att mödravård, barnhälsovård och öp-
pen förskola samverkar i gemensamma eller nära angränsande lokaler. I teamet 
finns ofta även barnpsykolog och socialsekreterare.  

Yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden säger i yttrande, 2007-10-25, § 103, över Folkhälso-
rådets förslag att det inte framgår om förslagen avser organisatorisk förändring eller 
samlokalisering. Remissens intentioner bör förtydligas och konkretiseras före even-
tuellt beslut. Elevhälsans placering i en eventuell familjecentral bör utredas närmare 
innan nämnden kan ta ytterligare ställning till arbetsgruppens förslag. 

Socialnämnden säger i yttrande 2007-11-21, § 265, att den inte anser att det finns 
skäl att inrätta en familjecentral. Den verksamhet som redan bedrivs i kommunen är 
ändamålsenlig och fyller behoven. Nämnden föreslår att motionen avslås. 
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Beredningens förslag 
Beredningen föreslår 

att möjligheten till samlokalisering av vissa verksamheter prövas i den komman-
de översynen av användningen av Centralskolans lokaler, samt 

att förslaget från Folkhälsorådet och motionen från Anders Pettersson (kd) och 
Maria Selin-Fjellström (kd) därmed är behandlade. 

Yrkanden vid arbetsutskottet 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår  

att  ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan yttrande.  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

att  ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan yttrande.  

Yrkanden vid kommunstyrelsen  
Anders Pettersson (kd) och Bosse Strömbäck (v) föreslår att ärendet avföres från 
dagordningen för att framställan från Folkhälsorådet och motionen sedan ska be-
handlas som två olika ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet avföres från dagordningen för att framställan från Folkhälsorådet och 
motionen sedan ska behandlas som två olika ärenden. 
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Upphandling av kostförsörjning till socialnämndens 
brukare  

Ärende 
Socialnämnden föreslår 2007-12-05, § 285, att kommunfullmäktige ska ge social-
nämnden i uppdrag att upphandla leverans av kost. Av framställan framgår att kost-
enheten inom tekniska förvaltningen idag svarar för produktion och leverans av 
kost till de särskilda boendena och för hemsändning till pensionärer. En fortsatt 
produktion av kost i kommunens regi fordrar ombyggnad av Björknässkolans kök. 
Socialnämnden förbereder en upphandling av kostproduktionen som ett alternativ 
till att tekniska förvaltningen levererar den. Socialnämnden påtalar även att kom-
munstyrelsen måste avgöra frågan om ändring av kommunstyrelsens reglemente, 
eftersom kostverksamhet enligt reglementet utgör en uppgift för tekniska förvalt-
ningen. 

Kansliet bedömer i yttrande 2008-01-11 att en ändring av kommunstyrelsens reg-
lemente inte är nödvändig. 

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår kommunfullmäktige  

att  besluta att socialnämnden får upphandla leverans av kost. 

Yrkanden vid arbetsutskottet 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår att socialnämndens begäran avslås. 

Ordföranden ställer beredningens förslag mot Torbjörn Lidbergs yrkande och finner 
att arbetsutskottet beslutar enligt beredningens förslag. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet tillstyrker beredningens förslag. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (s) och Eivy Blomdahl (s). 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 8  
Au § 7  
Ärendenr 7  
Diarienr KS  2007/1038 
   

Yrkanden vid kommunstyrelsen  
Torbjörn Lidberg (s) föreslår att socialnämndens begäran avslås. 

Anders Pettersson (kd) och Bosse Strömbäck (v) tillstyrker arbetsutskottets förslag, 
med tillägget  

att socialnämnden senast i juni lämnar ett förslag till kommunstyrelsen där till-
vägagångssätt och metod för en tänkt upphandling av kostförsörjning redovi-
sas för ett godkännande. 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Torbjörn Lidbergs (s) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen kan besluta enligt Anders Pet-
tersson (kd) med fleras förslag till tillägg, och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt tillägget. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag, tillsammans med Anders Pet-
tersson (kd) med fleras förslag till tillägg. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (s), Eivy Blomdahl (s), Lars Nilsson (s) och 
Anna-Karin Nylund (s). 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 9  
Au § 8  
Ärendenr 8  
Diarienr KS  2007/1049 
   

Översyn av verksamheten och driften av Ungdo-
mens hus 

Ärende 
Kommunfullmäktige har i den strategiska planen för 2008-2010 gett kultur- och fri-
tidsnämnden i uppdrag att göra en översyn av verksamheten och driften av Ungdo-
mens hus under 2007. 

Kultur- och fritidsnämnden har 2007-12-04, § 78, godkänt en rapport från kultur- 
och fritidsförvaltningen om Ungdomens hus. Av rapporten framgår att Ungdomens 
hus i Boden är beläget i gamla brandstationen i centrala Boden. Verksamheten rik-
tar sig ungdomar i åldern 13-20 år. Ungdomens hus är idag den enda ungdomslokal 
för ungdom som inte är organiserad i någon föreningsorganiserad verksamhet i tät-
orten. Verksamheten är därför viktig och erbjuder dessa ungdomar en frizon där 
man kan umgås med sina kamrater, utveckla sig samt pröva sina sociala relationer.  

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår 

att frågan om Ungdomens hus lokalisering prövas i den kommande översynen av 
användningen av Centralskolans lokaler. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet tillstyrker beredningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 10  
Au § 9  
Ärendenr 9  
Diarienr KS  2007/102 
   

Avhändande av skolhälsovårdsjournaler  

Ärende 
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. 

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår 

att skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till respekti-
ve kommun. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet tillstyrker beredningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 11  
Au § 10  
Ärendenr 10  
Diarienr KS 2006/116 
   

Lokala miljömål för Bodens kommun; fortsatt arbete 
I september 2006 beslutade kommunfullmäktige att anta förslaget till ”Utveck-
lingsplan miljö – Lokala miljömål” för Bodens kommun. De lokala miljömålen ut-
går från de nationella respektive regionala miljömål som fastställts av riksdagen re-
spektive länsstyrelsen och skogsstyrelsen. 

I kommunens utvecklingsplan betonas att de lokala miljömålen måste följas upp 
och utvärderas ofta. Ett miljöbokslut ska årligen redovisas för all kommunal verk-
samhet i samband med årsbokslutet.  År 2006, 2008, 2010 och 2015 är angivna som 
år då mål ska vara uppfyllda. Totalt handlar det om ca 100 detaljerade miljömål. En 
sammanställd skriftlig redovisning ska av kommunledningen snarast efter respekti-
ve år lämnas till kommunfullmäktige.  

De lokala miljömålen ger uttryck för en mycket medveten och ambitiös strävan att 
säkerställa en god livsmiljö som präglas av långsiktigt hållbara lösningar. Samtidigt 
kan konstateras att det visat sig svårt att följa upp flera av de 13 miljömål som fast-
ställts för år 2006. Det har således inte varit möjligt att upprätta ett miljöbokslut för 
all kommunal verksamhet, baserat på de fastställda miljömålen för 2006. Ännu svå-
rare blir det enligt kommunledningsförvaltningens bedömning att följa de 26 mil-
jömål som fastställts för 2008. Detta innebär att det inte heller kommer att vara 
möjligt att på ett meningsfullt sätt redovisa måluppfyllelsen till fullmäktige efter 
årets slut. 

Sammantaget framstår det som angeläget att den fastställda revideringen av utveck-
lingsplanen med dess lokala miljömål nu kommer till stånd. Inriktningen bör vara 
att dels ange de mer långsiktiga visionerna för en hållbar utveckling, dels identifiera 
de miljöindikatorer som kan ligga till grund för mål i den strategiska planen och 
som därmed blir föremål för regelbunden, årlig uppföljning av fullmäktige. 

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår kommunfullmäktige  

att  uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till revidering av ”Utveck-
lingsplan miljö- Lokala miljömål” med följande inriktning:  

 Inom ramen för det pågående arbetet med kommunens utvecklingsplan  
görs en översyn av de långsiktiga miljövisionerna för Bodens kommun och 
redovisas förslag på de indikatorer och lokala miljömål som ska ingå i den 
strategiska planen. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 11  
Au § 10  
Ärendenr 10  
Diarienr KS 2006/116 
   

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet tillstyrker beredningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 12  
  
Ärendenr 11  
Diarienr KS  2008/30 
   

Konstgräsplan i Södra Bredåker 

Ärende 
Bredåkers SK har hemställt om att en konstgräsplan byggs i Södra Bredåker. 
Kommunledningen har fört överläggningar med Bredåkers SK om förutsättningarna 
för genomförandet av projektet. För att projektet skall kunna förverkligas måste 
kommunen utföra investeringen, vilket också innebär att kommunen måste teckna 
ett nyttjanderättsavtal för det aktuella markområdet. 

Kommunens åtagande avser investeringen i själva konstgräsplanen. Övriga byggna-
tioner i anslutning till spelplanen såsom staket/bollnät, belysning, publikplatser 
målställningar m.m bekostas av föreningen. Föreningen ansvarar även för underhål-
let av konstgräsplanen vilket framgår av ett upprättat avtalsförslag. 

Kommunens investeringsåtagande beräknas uppgå till 3 400 000 kronor. 

Bredåkers SK har även ansökt om bidrag från Fotbollsförbundet. Om bidrag bevil-
jas föreslås att 80 % tillfaller kommunen och 20% Bredåkers SK.  

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår kommunfullmäktige  

att     uppdra till samhällsbyggnadskontoret att teckna ett nyttjanderättsavtal avse-
ende markområdet som konstgräsplanen betingar, 

att     godkänna upprättat förslag till avtal mellan Bodens kommun och Bredåkers 
SK, 

att      genomföra investeringen av en konstgräsplan i Södra Bredåker för 3 400 tkr, 

att     anvisa 170 tkr från kommunfullmäktiges kostnader för oförutsedda utgifter till 
kultur och fritidsnämnden för ökade kapitalkostnader, samt 

att      överlämna frågan om finansieringen för kommande år till budgetberedning-
en. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker beredningens förslag. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 13  
TU § 72  
Ärendenr 601  
Diarienr KS 2006/696 
   

Medborgarförslag om anläggande av gång- och  
cykelväg mellan Buddbyn och Gammelbyvägen 

Ärende 
I ett medborgarförslag föreslår Gösta Åhl  

att  en gång- och cykelbana anläggs en mellan Buddbyn och Gammelbyvägen. 

Yttrande 
Av tekniska förvaltningens yttrande framgår att vägarna i Buddbyn och Gammel-
byn är enskilda vägar, vilket innebär att väghållaransvaret ligger på Buddbyvägar-
nas samfällighetsförening och Örngårdsvägens samfällighetsförening. Samfällighe-
terna får ut statligt respektive kommunalt bidrag för drift och underhåll. 
 
Vägsamfälligheterna kan efter samråd med respektive markägare själva anlägga en 
väg som förbinder Buddbyn med Gammelbyn i Byddbyträskets norra ände. De kan 
också söka bidrag hos Länsstyrelsen för mer omfattande investeringsåtgärder om 
dessa överstiger en kostnad över ca 14 basbelopp. Om samfälligheten blir beviljad 
ett investeringsbidrag från Länsstyrelsen så finns även möjligheten för ett kom-
munalt bidrag enligt beslut fastställt av kommunfullmäktige § 25/1999. 

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår 

att medborgarförslaget om anläggande av gång- och cykelväg mellan Buddbyn 
och Gammelbyvägen avslås. 

Tekniska utskottets förslag 
Tekniska utskottet tillstyrker beredningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker tekniska utskottets förslag. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 14  
TU § 73  
Ärendenr 602  
Diarienr KS 2007/379 
   

Medborgarförslag om slyrensning och gallring längs 
Bodån 

Ärende 
I ett medborgarförslag föreslår Harriet och Bengt Lundström  

att  området mellan Garnisonsgatan och järnvägsbron slyrensas och gallras. 

Yttrande 
Av tekniska förvaltningens yttrande framgår att parkavdelningen kommer att sly-
rensa och gallra den del som är kommunal mark inom nämnda område under 2008. 

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår 

att medborgarförslaget om slyrensning och gallring läns Bodån, mellan  
Garnisonsgatan och järnvägsbron, bifalls. 

Tekniska utskottets förslag 
Tekniska utskottet tillstyrker beredningens förslag.  

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker tekniska utskottets förslag. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 15  
TU § 74  
Ärendenr 603  
Diarienr KS 2007/813 
   

Motion från Carola Larsson (fp) om underhåll av 
sopkärl 

Ärende 
I en motion föreslår Carola Larsson (fp) 

att kommunen utreder hur problemet med smutsiga och illaluktande sopkärl kan 
lösas samt 

att kommunen efter behandling av frågan inför adekvata rutiner samt inrättar de 
faciliteter som eventuellt krävs för att kommunens invånare ska ha tillgång till 
en renare och mer acceptabel miljö när de ska lägga sina sopor i sopkärlen. 

Yttrande 
Av tekniska förvaltningens yttrande framgår, enligt antagna föreskrifter om avfalls-
hantering (KF § 107/2004), att fastighetsinnehavaren är ansvarig för underhåll av 
samtliga för fastigheten erforderliga behållare för hushållsavfall. Fastighetsinneha-
varen har också ansvar för tillsyn och rengöring av avfallsbehållare. Behållare som 
är så smutsiga att de kan utgöra en hälsorisk för personal i samband med tömning 
får av kommunen, på fastighetsägarens bekostnad, rengöras. 

Praxis i Boden är att fastighetsägaren beställer rengöring av behållare hos den ent-
reprenör som utför hämtningen av avfallet vilket är praktiskt lämpligt eftersom 
tvättningen kan ske i samband med tömning. Behållarna tas till förråd, tvättas och 
återställs. 

Priset varierar beroende på antal behållare. Medelkostnaden är cirka 150 kr per kärl. 
Antalet rengöringar uppgår till cirka 200 per år. 

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår 

att motionen om underhåll av sopkärl är behandlad.  
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Ks § 15  
TU § 74  
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Tekniska utskottets förslag 
Tekniska utskottet tillstyrker beredningens förslag.  

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker tekniska utskottets förslag. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 16  
TU § 75  
Ärendenr 604  
Diarienr KS 2007/1021 
   

Lokala ordningsföreskrifter för Bodens kommun 

Ärende 
Under året har önskemål och förfrågningar kommit in från socialdepartementet 
samt företrädare för assistanshundar om de lokala ordningsföreskrifterna. I gällande 
föreskrifter undantas ledarhund för synskadad samt polishund i tjänst. Önskemål 
finns att även andra assistanshundar som signal- och servicehundar ska undantas. 

Yttrande 
Av tekniska förvaltningens yttrande framgår att det idag finns en rad olika hundar 
som utbildats för att hjälpa personer med funktionshinder. Dessa hundar går under 
samlingsbegreppet assistanshundar och är ovärderliga för sina förare för att under-
lätta det dagliga livet.  

I Bodens lokala ordningsföreskrifter 15 § sista raden står följande ”Det som sägs i 
dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i 
tjänst”.  

Tekniska förvaltningen föreslår att formuleringen ändras till ”Det som sägs i dessa 
paragrafer gäller inte för assistanshund för person med funktionshinder eller för po-
lishund i tjänst”.  

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår 

att 15 § i kommunens lokala ordningsföreskrifter ändras att omfatta assistans-
hundar för personer med funktionshinder.  

Tekniska utskottets förslag 
Tekniska utskottet tillstyrker beredningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker tekniska utskottets förslag. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 17  
TU § 76  
Ärendenr 605  
Diarienr KS 2007/1022 
   

Taxor och avgifter vid nyttjande av offentlig plats 

Ärende 
På uppdrag av kommunledningen har tekniska förvaltningen gjort en översyn av 
kommunens taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats. 

Efter översynen har tekniska förvaltningen tagit fram ett förslag till nya taxor och 
avgifter vid nyttjande av offentlig plats, daterat 2007-11-27. 

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår 

att förslag till nya taxor och avgifter vid nyttjande av offentlig plats fastställs. 

Tekniska utskottets förslag 
Tekniska utskottet tillstyrker beredningens förslag.  

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker tekniska utskottets förslag. 
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Ks § 18  
Au § 11  
Ärendenr 101  
Diarienr KS  2007/863 
   

Medborgarförslag om tomter för byggnation av villor 
och småhus på Prästholmsområdet 

Ärende 
Marita N Vennberg skriver i ett medborgarförslag 2007-10-17 att kommunen bör 
erbjuda tomter för byggnation av villkor och småhus på Prästholmsområdet, där hy-
resfastigheter har försvunnit. Enligt förslaget kan Prästholmsområdet bli ett popu-
lärt boendeområde och skapa tillväxt för den nedre stadsdelen.  

Yttrande 
Samhällsbyggnadskontoret säger i yttrande 2007-11-19 att kontoret står inför upp-
giften att upprätta nya översiktsplaner, dels för hela kommunen och dels fördjup-
ningar över bland annat centralorten. Prästholmsområdet kommer att ingå i den för-
djupade översiktsplanen för Bodens centralort. I den fördjupade översiktsplanen får 
ställning tas till ny bebyggelse inom Prästholmsområdet. Den fördjupade översikts-
planen är det planinstrument som ska föregå större etableringar och bland annat re-
dovisa lämplighet av ny bebyggelse ur stadsbilds- och miljösynpunkt. 

Kommunstyrelsens beredning delar Marita N Vennbergs uppfattning att Prästhol-
men är ett attraktivt område, och anser att hon lämnat ett intressant förslag. 

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår 

att medborgarförslaget bifalls på så sätt att kommunledningsförvaltningen får i 
uppdrag att beakta förslaget vid framtagandet av den fördjupade översiktspla-
nen för Bodens tätort. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet tillstyrker beredningens förslag. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 18  
Au § 11  
Ärendenr 101  
Diarienr KS  2007/863 
   

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att medborgarförslaget bifalls på så sätt att kommunledningsförvaltningen får i 
uppdrag att beakta förslaget vid framtagandet av den fördjupade översiktspla-
nen för Bodens tätort. 

 

FÖR VERKSTÄLLIGHET  
Kommunledningsförvaltningen – samhällsbyggnadskontoret 
 
FÖR KÄNNEDOM 
Marita N Vennberg  
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 19  
Au § 13  
Ärendenr 103  
Diarienr KS  2007/1037 
   

Översyn av verksamhetslokaler och fastighetsbe-
stånd 

Ärende 
Tekniska förvaltningen har fått ett uppdrag att se över kommunens fastighetsbe-
stånd. En arbetsgrupp under ledning av fastighetschefen Bo-Gunnar Lundberg med 
representanter från social-, kultur och fritids-, kommunlednings- samt barn- och ut-
bildningsnämnden har under hösten tagit fram förslag på alternativ lokallösning ut-
ifrån förvaltningarnas behov av förändringar gällande lokalutnyttjande. Arbets-
gruppens förslag innebär utöver omflyttningar i befintliga lokaler att lokaler på 
Färgaregatan 5 fortsatt hyrs av extern fastighetsägare i steg 1. Ombyggnationer för 
IT-verksamhet utföres i Pliktverket i steg 2. Centralskolan byggs om till administra-
tiva lokaler i steg 3. Genomförande av steg 2 innebär inte att steg 3 måste genomfö-
ras.  

Kommunstyrelsen beslutade 2007-11-19 om förändring av lokalnyttjande enligt 
steg 1. Dessa förändringar påbörjas under november månad 2007. 

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår  

att IT-verksamheten flyttas från stadshus B plan 3 till Färgaregatan,  

att socialförvaltningens bemanningsenhet flyttas från Fabriksgatan till stadshus B 
plan 3,  

att  medel för lokalanpassningskostnader för IT-kontoret motsvarande 980 tkr får 
anvisas i samband med den kommande tilläggsbudgeten, samt  

att igångsättningstillstånd beviljas för investeringar enligt punkt 3.   

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet tillstyrker beredningens förslag. 

Yrkanden vid kommunstyrelsen  
Roger Bohman (c) föreslår att ordet Färgaregatan i den första beslutssatsen byts ut mot Fa-
briksgatan.
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Ks § 19  
Au § 13  
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att IT-verksamheten flyttas från stadshus B plan 3 till Fabriksgatan,  

att socialförvaltningens bemanningsenhet flyttas från Fabriksgatan till stadshus B 
plan 3,  

att  medel för lokalanpassningskostnader för IT-kontoret motsvarande 980 tkr får 
anvisas i samband med den kommande tilläggsbudgeten, samt  

att igångsättningstillstånd beviljas för investeringar enligt punkt 3.   

 

FÖR VERKSTÄLLIGHET 
Tekniska förvaltningen 

FÖR KÄNNEDOM 
Kommunledningsförvaltningen (IT-kontoret) 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 
Socialnämnden 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 20  
Au § 14  
Ärendenr 104  
Diarienr KS 2007/858 
   

IT-drift och support; fortsatt verksamhet i egen regi 
eller antagande av anbud för så kallad insourcing   

Ärende 
Kommunledningsförvaltningen har under hösten förberett en upphandling som syf-
tar till att pröva förutsättningarna för en så kallad insourcing av delar av IT-
verksamheten. En sådan lösning innebär att kommunen behåller äganderätten till 
hård- och mjukvara och annan utrustning medan kompetens för IT-drift och support 
tillhandahålls av en extern leverantör i de lokaler som anvisas av kommunen.  

Parallellt med upphandlingsprocessen har en genomlysning genomförts av hur fort-
satt kommunal drift ska ske på ett så effektivt sätt som möjligt. Resultatet av detta 
arbete redovisades för kommunstyrelsen som en bilaga till kommunchefens rapport 
till styrelsen i december. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om drift- och supportverksamheten även i 
fortsättningen ska bedrivas i egen regi eller bedrivas på entreprenad genom att anta 
det för kommunen ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.  

Efter utvärdering av anbuden konstateras att utifrån ställda krav är fortsatt verk-
samhet i egen regi mer kostnadskrävande än erhållna anbud. Anbudet från WM-
data Norr AB är det mest ekonomiskt fördelaktiga i förhållande till ställda krav i 
förfrågningsunderlaget. Utvärderingsgruppens bedömning är att innehållet i anbu-
det från WM-data Norr AB håller den sammantagna högsta kvalitén. 

Förvaltningens förslag 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen  

att  antaga WM-data Norr AB som entreprenör för att utföra insourcing av IT-
Drift och support under avtalsperioden,  

att ge ekonomichefen i uppdrag att teckna nödvändiga avtal för uppdragets ge-
nomförande, omgående efter tilldelningstidens slut, om ej något överklagande 
skett i länsrätten, samt 

att paragrafen omedelbart justeras. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 20  
Au § 14  
Ärendenr 104  
Diarienr KS 2007/858 
   

 

Yrkanden vid kommunstyrelsen  
Mötet ajourneras mellan klockan 15.00 och 15.05. 

Torbjörn Lidberg (s) föreslår att ärendet återremitteras för att det ska genomföras en 
oberoende granskning av genomlysningen av IT-kontoret och förfrågningsunderla-
get. 

Olle Lindström (m), Anders Pettersson (kd) och Roger Bohman (c) föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Bosse Strömbäck (v) föreslår att drift- och supportverksamheten ska bedrivas i egen 
regi. 

Mötet ajourneras mellan klockan 15.20 och 15.25. 

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
det ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer därefter Olle Lindströms (m) med fleras yrkande mot Bosse 
Strömbäcks (v) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Olle Lind-
ströms (m) förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att  antaga WM-data Norr AB som entreprenör för att utföra insourcing av IT-
Drift och support under avtalsperioden,  

att ge ekonomichefen i uppdrag att teckna nödvändiga avtal för uppdragets ge-
nomförande, omgående efter tilldelningstidens slut, om ej något överklagande 
skett i länsrätten, samt 

att paragrafen omedelbart justeras. 

Bosse Strömbäck (v) och Gunnel Notelid (v) reserverar sig mot beslutet. 

 

FÖR VERKSTÄLLIGHET 
Kommunstyrelsen (Kommunledningsförvaltningen/ekonomikontoret) 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 21  
Au § 15  
Ärendenr 105  
Diarienr KS  2007/31 
   

Koncernbudget samt företagens budgetar för 2008-
2010 

Ärende 
Kommunfullmäktige antog 2000-10-09, § 192, ägardirektiv för kommunkoncernen. 
Av dessa framgår att en koncernbudget skall sammanställas och redovisas för 
kommunfullmäktige i februari.  

Kommunledningsförvaltningen genomför, i enlighet med uppdrag i den strategiska 
planen, en översyn av företagspolicyn och ägardirektiven. Förvaltningen föreslår 
med anledning av denna översyn att det inte upprättas någon koncernbudget för 
2008-2010. 

I enlighet med ägar-/stiftelsedirektiven delges däremot budgetarna för Bodens 
Kommunföretag AB, Bodens Energi AB, Restproduktbearbetning i Boden AB och 
Stiftelsen BodenBo.  

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår kommunstyrelsen  

att inte upprätta någon koncernbudget för 2008-2010 med anledning av översy-
nen av företagspolicy och ägardirektiv. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet tillstyrker beredningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att inte upprätta någon koncernbudget för 2008-2010 med anledning av översy-
nen av företagspolicy och ägardirektiv. 

 

FÖR KÄNNEDOM 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret)  
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 22  
  
Ärendenr 106  
Diarienr KS  2007/852 
   

Upphandling av läromedel 

Ärende 
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med berörd förvaltning infordrat an-
bud på läromedel för avtalsperioden 2008-04-01 - 2010-03-31, med möjlighet till 
ett års förlängning. Öppen upphandlingsform och odelad avtalsform har tillämpats. 
Anbud har lämnats av tre anbudsgivare. Det lägsta priset har anbudet från Lärome-
dia Örebro AB. 

Förvaltningens förslag 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen  

att  avtal tecknas med Läromedia Örebro AB för kommande avtalsperiod, 

att  ge ekonomichefen i uppdrag att teckna avtal, omgående efter tilldelningstiden 
slut, om ej något överklagande skett i länsrätten, samt 

att paragrafen omedelbart justeras. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att  avtal tecknas med Läromedia Örebro AB för kommande avtalsperiod, 

att  ge ekonomichefen i uppdrag att teckna avtal, omgående efter tilldelningstiden 
slut, om ej något överklagande skett i länsrätten, samt 

att paragrafen omedelbart justeras. 

 

FÖR VERKSTÄLLIGHET 
Kommunstyrelsen (Kommunledningsförvaltningen/ekonomikontoret) 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 23  
PU § 26  
Ärendenr 401  
Diarienr KS 2007/770 
   

Yttrande medborgarförslag – brandpersonalens av-
talspension 

Ärende 
Hans Lindqvist har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att brandperso-
nal som erhållit avtalspensionen omfattas av samma samordningsregler som politi-
kerna, dvs ett basbelopp. 

Yttrande 
Enligt pensionsavtalet KAP-KL kan brandmän inom räddningstjänsten erhålla sär-
skild avtalspension vid 58 års ålder om vissa villkor på anställningstid är uppfyllda. 

I avtalet regleras också hur samordning ska ske. Viss del av förvärvsinkomsten 
(24% av PPB) är alltid samordningsfri. Men om brandmannen har ett annat jobb re-
dan innan pensioneringen är förvärvsinkomsten helt samordningsfri. 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (s) yrkar bifall till medborgarförslaget med tillägg att det ska avse 
all personal. Catarina Ask (mp) yrkar att medborgarförslaget avslås. 

Förslag till beslut 
Personal- och jämställdhetsutskottet konstaterar 

att det redan finns reglerat i centrala avtal hur samordning ska ske och föreslår 

att medborgarförslaget avslås. 

Torbjörn Lidberg (s) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden vid kommunstyrelsen  
Bosse Strömbäck (v) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 24  
TU § 77  
Ärendenr 701  
Diarienr KS 2007/929 
   

Medborgarförslag om hantering av förbrukade glöd-
lampor 

Ärende 
I ett medborgarförslag föreslår Margareta Wikström  

att insamlingsbehållare för glödlampor sätts ut vid återvinningsstationerna samt i 
matvaruaffärer.  

Yttrande 
Av tekniska förvaltningens yttrande framgår att lysrör, lågenergilampor samt glöd-
lampor ingår i elavfall där förordningen om producentansvar SFS 2000:208 gäller. 
Denna förordning kräver att producenterna i samband med försäljning ska ge köpa-
ren möjlighet att utan ersättning återlämna uttjänta produkter. 

Via de samarbetsavtal som tecknats ska kommunerna svara för insamlingen och 
producenterna ska via El-kretsen svara för att materialet tas om hand. I Bodens 
kommun kan elavfall lämnas på tre återvinningscentraler; Brändkläppen, Harads 
och Gunnarsbyn.  

Tekniska förvaltningen är angelägen om att få till en bättre insamling av dessa pro-
dukter. Lysrör och lågenergilampor innehåller tungmetaller och omfattas därför av 
förordningen om farligt avfall. Kommuner som infört möjlighet att lämna ljuskällor 
exempelvis i butiker och på återvinningsstationer har av tillsynsmyndigheten bevil-
jats dispens från denna förordning.  

Tekniska förvaltningen avser att i samråd med tillsynsmyndigheten utforma lämpli-
ga behållare för insamling av lågenergilampor och glödlampor vilka förhoppnings-
vis redan i början av 2008 kan ställas ut på de cirka 30 återvinningsstationerna och i 
affärer som säljer dessa produkter.  



  

Kommunstyrelsen  Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-01-28 

Sid 
38 (44) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 24  
TU § 77  
Ärendenr 701  
Diarienr KS 2007/929 
   

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår 

att medborgarförslaget om hantering av glödlampor bifalls. 

Tekniska utskottets förslag 
Tekniska utskottet tillstyrker beredningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att medborgarförslaget om hantering av glödlampor bifalls. 

 

FÖR VERKSTÄLLIGHET 
Tekniska förvaltningen 

FÖR KÄNNEDOM 
Margareta Wikström 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 25  
TU § 78  
Ärendenr 702  
Diarienr KS 2007/930 
   

Medborgarförslag om återvinningsstationen vid 
Jokkmokksvägen 

Ärende 
I ett medborgarförslag föreslår Bernt Wikström 

att återvinningsstationen vid OK Q8/Jokkmokksvägen städas upp och markför-
bättras.  

Yttrande 
Av tekniska förvaltningens yttrande framgår att denna återvinningsstation är belä-
gen inom det område som avsatts för etablering av det varuhus som affärskedjan 
LIDL avser att uppföra i Boden. Platsen har under åren i samband med anlägg-
ningsarbeten även nyttjats för upplag av materiel. 

För städning och snöröjning vid stationen svarar Miljö & Teknik i Kangos AB på 
uppdrag av FTI Förpacknings- och tidningsinsamlingen. 

Om stationen får finnas kvar inom LIDL:s område så kommer den att ingå i det 
planerade parkeringsutrymmet vilket medför upprustning av hela området. I annat 
fall måste kommunen ordna så att stationen ställs upp på annan för ändamålet lämp-
lig och om möjligt närliggande plats. 

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår 

att medborgarförslaget om återvinningsstationen vid Jokkmokksvägen är be-
handlat.  

Tekniska utskottets förslag 
Tekniska utskottet tillstyrker beredningens förslag. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 25  
TU § 78  
Ärendenr 702  
Diarienr KS 2007/930 
   

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att medborgarförslaget om återvinningsstationen vid Jokkmokksvägen är be-
handlat. 

 

FÖR KÄNNEDOM 
Tekniska förvaltningen 
Leif Wikström 

 

 



  

Kommunstyrelsen  Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-01-28 

Sid 
41 (44) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 26  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Delegationsbeslut och delgivningar 
Kommunstyrelsen noterar följande delegationsbeslut och delgivningar till protokol-
let. 

Delegationsbeslut  
Tekniska utskottets/tekniska förvaltningens delegationsbeslut 
   
Ärende Delegat Del nr
Yttrande över ansökan om hastighetsbegränsning i Svartlå 
(KS 2007/940) 

Tekn utskottet  
§ 80/2007 

6 

   
Fabriksgatan, parkering tillåten på markerad plats 
(KS 2007/1024) 

Tekn utskottet 
§ 81/2007 

7 

   
Stena Recycling AB, Luleå antas som entreprenör för  
omhändertagande av farligt avfall från hushållen  
2008-2009 (KS 2007/1007) 

Avdelningschef 
VA-avd 

10 

   
Miljö & teknik i Kangos AB antas som entreprenör för 
tömning av behållare i Sörbyns återvinningsstationer 
(KS 2007/1032) 

Avdelningschef 
VA-avd 

10 

   
Quadro entreprenad antas som entreprenör för återställ-
ning efter vattenskada, Prästholmsskolan (KS 2007/1048) 

Avdelningschef 
Fastighetsavd 

10 

   
Beslut om färdtjänst färdtjänst november 2007 Handläggare 30 
   
Kuusakoski Recycling AB, Luleå antas som entreprenör 
avseende ersättning för försäljning av restprodukter av 
skrot, metall m m (KS 2007/1064) 

Teknisk chef 10 

   
Avslag ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
(KS 2008/6, 2008/7, 2008/8) 

Trafikplanerare 28 

   
Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst december 2007 Handläggare 30, 31 
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Ks § 26  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   
 

Delegationsbeslut om kommunal förköpsrätt för följande fastigheter 
    
Diarienr Fastighet Delegat Del nr
2007/991 Boden 57:37, del av Samh byggn.chef 9 
2007/1001 Norrsand 1:1, område av -”- -”- 
2007/1006 Björkelund 6:7 (½) -”- -”- 
2007/1009 Svartbjörsbyn 6:19 -”- -”- 
2007/1011 Myrträsk 1:4 och 1:5 -”- -”- 
2007/1026 Boden 57:43 -”- -”- 
2007/1028 Lakaträsk 2:16 och 2:17 -”- -”- 
2007/1031 Skatamark 36:2 -”- -”- 
2007/1034 Bredåker 11:70 -”- -”- 
2007/1040 Vittjärv 2:154 -”- -”- 
2007/1041 Vittjärv 2:150 -”- -”- 
2007/1050 Aktier i Kåland Fastigheter AB -”- -”- 
2007/1053 Boden 8:13 (½) och 8:15 (½) -”- -”- 
2007/1061 Skatamark 10:11 -”- -”- 
2007/1066 Boden 1:152 och 1:96 -”- -”- 
2007/1066 Aktier i Sunderbyns Fastighets i Luleå  -”- -”- 
2007/1068 Vittjärv 2:157 -”- -”- 
2007/1069 Vittjärv 2:159 -”- -”- 
2007/1073 Smålanden 1:6 -”- -”- 
2007/1074 Kastanjen 5 -”- -”- 
2008/1 Bredåker 12:23 och 12:75 -”- -”- 
2008/31 Umtjärn 1:1, del av -”- -”- 
2008/32 Bredåker 12:29 -”- -”- 
2008/33 Lakaträsk 2:4 -”- -”- 
2008/35 Bredåker 11:69 -”- -”- 
2008/38 Lönnen 2 -”- -”- 
2008/39 Tomträtten till Hasseln 2 -”- -”- 
2008/41 Boden 56:31 -”- -”- 
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Ks § 26  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   
 

Samhällsbyggnadskontorets delegationer Delegat Del nr
   
Köp av fastigheterna: 
Svartbyn 4:8, del av 

Samhällsbyggn-
chef 

32 

Avtal om lägenhetsarrende: 
Svartbjörsbyn 10:32 
Boden 56:39, Brf Tallen 
Boden 52:6. 56:37, 56:39 

Samhällsbyggn-
chef 

32 

   
Upplåtelse av tomt med tomträtt: 
Torpgärdan 4:52 och 4:60, del av 

Samhällsbyggn-
chef 

 

   
 

Ärende Delegat Del nr
   
Serveringstillstånd   
   
Bodensia Hotel & Event AB, tillfälligt tillstånd för slu-
tet sällskap 2007-12-15 (2007/1010), 

Alkoholhandläg-
garen  

60 

   
Bredåkersgruppen, tillfälligt tillstånd för slutet sällskap 
4 tillfällen under 2008 (2007/1012) 

Alkoholhandläg-
garen  

60 

   
Gunnarsbyns Byggnadsförening, tillfälligt tillstånd för 
slutet sällskap2007-12-31 (2007/1046) 

Alkoholhandläg-
garen  

60 

   
Skicamp i Boden AB, tillfälligt tillstånd för slutet säll-
skap vid 3 tillfällen 2007-2008 (2007/1067) 

Alkoholhandläg-
garen  

60 

 

Kansli och informationskontorets delegationer Delegat Del nr
   
Antagande av hemvärnsmän (2007/245) Informationschef 6 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 26  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

 
Delgivningar 
Kommunledningsförvaltningen, kansli och informationskontoret; Förordnande av 
personuppgiftsombud för kommunstyrelsen (2008/17). 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomikontoret; Förnyelse av borgensåtagande 
Stiftelsen Bodenbo (2007/1065). 

Barn- och utbildningsnämnden, Protokollsutdrag; Svar på revisorernas granskning 
av elevhälsoarbetet (2006/983). 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomikontoret; Upplåningsbeslut Kommunin-
vest (2007/1063). 

Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret; Synpunkter till Läns-
styrelsen över regionala program för arbetet med förorenade områden i länet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott; Beslut om medfinansiering Bioteknik Bär 
(2008/29). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott; Beslut om medfinansiering Livskraft (2008/28). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott; Beslut om medfinansiering MCN I/O (2008/27). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott; Beslut om återföring av beviljade medfinansie-
ringsmedel Boden Turism (2006/97). 
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