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 Sammanträdesdatum 
2011-06-20 

Sid 

1 (34) 

 
 

Plats och tid  Fullmäktigesalen kl 14.00 – 19.15, ajournering kl 15.40-16.00, 17.52-17.58 
  
Beslutande Enligt bilagd närvarolista 

Ersättare Enligt bilagd närvarolista 

Övriga Kommunsekreterare Carola Fridh och kommunjurist Daniel Bergh  

Utses att justera Egon Palo och Urban Sundbom  
 
Justeringens plats och tid Kansli och informationskontoret 2011-07-01 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Carola Fridh

§§ 58-67, 69-79 

     
   Ordförande 
Eivy Blomdahl 

 

     
  Justerare 
Egon Palo 

  
Urban Sundbom  

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

  
Organ Kommunfullmäktige  
  
Sammanträdesdatum 2011-06-20   
    
Anslagsdatum 2011-07-01 Anslaget tas ned 2011-07-24 
    
Förvaringsplats för  
protokollet 

Kansli och informationskontoret  

    
 Underskrift 
Carola Fridh
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2011-06-20 

Sid 
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Plats och tid  Fullmäktigesalen kl 14.00 – 19.15, ajournering kl 15.40-16.00, 17.52-17.58 
  
Beslutande Enligt bilagd närvarolista 

Ersättare Enligt bilagd närvarolista 

Övriga Kommunsekreterare Carola Fridh och kommunjurist Daniel Bergh  

Utses att justera Egon Palo och Urban Sundbom  
 
Justeringens plats och tid Kansli och informationskontoret 2011-06-20 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Carola Fridh

§§ 68 

     
   Ordförande 
Eivy Blomdahl (S) 

 

     
  Justerare 
Egon Palo 

  
Urban Sundbom  

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

  
Organ Kommunfullmäktige  
  
Sammanträdesdatum 2011-06-20   
    
Anslagsdatum 2011-06-20 Anslaget tas ned 2011-07-13 
    
Förvaringsplats för  
protokollet 

Kansli och informationskontoret  

    
 Underskrift 
Carola Fridh

 

 



NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2011-06-20 
Tid 14.00 – 19.15, ajournering 15.40-16.00, 17.52-17.58 

§ 
74 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

LEDAMÖTER 
R=röstber 
E=ersättare Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

S Torbjörn Lidberg R X      

M Olle Lindström R X    

S Eivy Blomdahl R X      

M Johan Johansson  R X    

S Christer Carlsson R X      

V Bosse Strömbäck R X      

M Rigmor Åström R X    

S Britt-Marie Loggert Andrén R X      

S Lars Nilsson R X      

M Göran Ahlman R X     

S Anna-Karin Nylund R X      

V Inger Vestman Arvesen R X      

M Åke Eltoft  -       

S Jan-Olov Bäcklund R X      

M Bo Hultin R X     

S Ann-Christin Pretty R X     

NS Kenneth Backgård R X     

S Leif Pettersson -       

M Daniel Rönnbäck R X     

S Lena Nilsson R X     

V Rasmus Joneland R X     

MP Catarina Ask R Avstår      

M Eva Smedetun R X     

S Tomas Lund R X      

M Hans Holmqvist R X     

S Maria Bandh R  t.o.m § 71    

KD Anders Pettersson R X     

FP Carola Larsson  R X     

C Roger Bohman R X     

S Patrik Degerman -     

M Helena Nordvall R X     
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2011-06-20 
Tid 14.00 – 19.15, ajournering 15.40-16.00, 17.52-17.58 

§ 
74 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

LEDAMÖTER 
R=röstber 
E=ersättare Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

S Inger Billenman  R X      

V Gunnel Notelid R X      

M Göran Höglund R X     

SD Lars Röjne R Avstår       

S Glenn Blom R X     

M Bo Lindström R X     

S Inger Mattsson R X      

NS Anders Sundström R X     

M Egon Palo R X     

S Urban Sundbom R X      

S Britt-Inger Hedström R X      

V Inga-Lill Engström Öhman R X     

M Catrin Wärne -       

S Ingemar Karlsson R X      

M Johan Sellin -       

S Anna Ek Oja -       

M Peter Berkfors -       

S Inge Andersson R Avstår       

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 2 (3)



NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2011-06-20 
Tid 14.00 – 19.15, ajournering 15.40-16.00, 17.52-17.58 

§ 
74 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

ERSÄTTARE 
R=röstber 
E=ersättare Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

S Birgitta Rensfeldt R X      

S Lennart Synnergren R X      

S Béatrice Öman R X      

S Kent Nyberg -       

S Per Vestin -       

S Christina Vesterlund E       

S Harry Hannu E X R fr.o.m § 72    

S Susanne Westlund -       

S Lars-Eric Köhler -      

S Åsa Lindström E       

S Andreas Nicolaou E       

M Hans Nilsson R X    

M Bo Elmgren -     

M Lars-Gunnar Holmqvist -    

M Lennart Carlsson R X     

M Lars Lundström R X     

M Knut Larsson R X     

M Åke Carlsson E       

M Vivian Boström E       

V Bo Englund E       

V Pirkko Martinkauppi -       

V Bo Engström E       

NS Mariann Jornevald E       

NS Göran Hedberg E       

MP Mats Nordström E       

MP Agneta Granström -     

KD Maria Selin Fjellström  -     

KD Gunnar Halin E     

FP Hendrik Andersson E       

FP Jan Larsson -       

C Eva-Britt Larsson E       

C Lili-Marie Lundström E       

SD Patric Johansson E       

 3 (3)



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-06-20 

Sid 

2 (34) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 58 Spontan frågestund 

  

 

Fråga 1  
  
Frågeställare: Daniel Rönnbäck (M)  
Frågan besvaras av: Torbjörn Lidberg (S)  
Ämne: Större företag som vill etablera sig i Boden, varför dröjer 

besked från kommunen? 
 

Fråga 2  
  
Frågeställare: Anders Pettersson (KD)  
Frågan besvaras av: Christer Carlsson (S) 
Ämne: Socialnämndens beslut om att ta bort bostäder för vissa, är 

detta förenlighet med rättighetslagstiftningen? 
 

Fråga 3  
  
Frågeställare: Hendrik Andersson (FP) 
Frågan besvaras av: Torbjörn Lidberg (S)  
Ämne: Allaktivitetshuset i Centralskolan, ska flera kommunala 

förvaltningar in där så föreningarna inte ryms? 
 

Fråga 4  
  
Frågeställare: Roger Bohman (C)  
Frågan besvaras av: Bosse Strömbäck (V)  
Ämne: Vad hände med uppdraget som näringslivsstyrelsen fick 

ifjol om att göra en förstudie om att nyttja biobränslepo-
tentialen.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 59 Revisorerna informerar 

  

Kommunrevisionens ordförande Stellan Lundberg (M) informerar om de gransk-
ningar de gjort och skickat in till kommunen för yttrande: Avtalshantering samt 
Styrning och uppföljning av tillgänglighetspolicyn.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 60 Delgivningar 

  
1. Socialförvaltningen; Ej verkställda beslut SoL per 2011-03-31 (2011/318). 

2. Socialförvaltningen; Ej verkställda insatser LSS per 2011-03-31 (2011/318). 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 61 Reglemente för kommunens revisorer 

 KS 2006/814, Ks § 86 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till reglemente för kommunens reviso-
rer. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut från 2006-12-18, § 181 om revi-
sionsreglemente. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens revisorer har upprättat ett förslag till nytt reglemente för revisionen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För kännedom 
Kommunrevisionen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 62 Motion om Lagen om valfrihetssystem (LOV) för alla i  

Bodens kommun 
 KS 2011/211, Ks § 87 

Beslut  

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer från Olle Lindström (M), Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), 
Göran Ahlman (M), Hans Nilsson (M), Bo Hultin (M), Daniel Rönnbäck (M), Eva 
Smedetun (M), Hans Holmqvist (M), Helena Nordvall (M), Göran Höglund (M), 
Bo Lindström (M), Egon Palo (M), Lennart Carlsson (M), Lars Lundström (M), 
Knut Larsson (M), Anders Pettersson (KD), Carola Larsson (FP) och Roger Boh-
man (C). 

Beskrivning av ärendet 

I en motion föreslår Roger Bohman (C) att socialnämnden ges i uppdrag att utarbe-
ta ett ersättningssystem inom LOV (lagen om valfrihetssystem). Ett ersättningssy-
stem med differentierade ersättningar beroende av arbetsområdets storlek, vilket 
skapar möjlighet för utföraren att arbeta på lika villkor. Med ett sådant system så 
har alla vårdtagare en valmöjlighet när det gäller utförare av hemtjänst. 

Socialnämnden föreslår 2011-05-10, § 97, att motionen avslås.  

Den ersättningsmodell som nyttjats baseras på de faktiska kostnaderna för hemtjänstens 
utförande. Förutom personalkostnader så har kringtiden störst påverkan för vad som 
anses vara rimlig ersättningsnivå. Med kringtid avses all annan arbetad tid än den som 
utförs direkt hos kund. 

Kartläggning gjordes vid flera tillfällen under 2009. Den genomsnittliga kringtiden var 
29 %. Kartläggningen visade att kringtiden var avhängigt annat än den geografiska 
spridningen och transportavståndet i kilometer till kunderna. Planering av bemanning i 
förhållande till beviljad hjälp insatserna, logistik, tid (inte färdsätt) för att ta sig till 
kund o s v tillsammans påverkar kringtiden. 

Centralt belägna hemtjänstgrupper kan ha, vilket visade sig i kartläggningen, högre an-
del kringtid än bilburna grupper som arbetar i större geografiska distrikt. Detta är inte 
unikt för Boden utan den erfarenheten finns även i andra kommuner. 

Differentierat ersättningssystem d v s högre ersättning för att utföra hemtjänst på 
landsbygd jämfört med tätort kan vara en drivkraft för att få privata företag att ansöka 
om godkännande som hemtjänstutförare. Det måste då vara väl underbyggt att kostna-
der för att utföra hemtjänst i landsbygd är högre än i tätorten då ersättningen för hem-
tjänst inte får överprissättas.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 62 Motion om Lagen om valfrihetssystem (LOV) för alla i  

Bodens kommun, forts 
 KS 2011/211, Ks § 87 

Då det till hösten blir två år sedan kartläggning av kringtid genomfördes så kan fin-
nas skäl att på nytt göra dessa för att fastställa kringtiden inför beräkning av ny er-
sättningsnivå 2012. Frågan om differentierad ersättningsnivå vad gäller tätort re-
spektive landsbygd kan då aktualiseras om behov finns. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

Yrkande 

Roger Bohman (C) föreslår att socialnämnden får i uppdrag att beakta kringtiden 
inför beräkning av ny ersättningsnivå 2012 och att frågan hur utförare ska få likar-
tade ekonomiska villkor aktualiseras om behov finns. 

Johan Johansson (M) föreslår att Roger Bohmans (C) förslag bifalls. 

Christer Carlsson (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls, alltså avslag på 
motionen.  

Ordförande ställer Roger Bohmans (C) förslag mot Christer Carlssons (S) förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Christer Carlssons (S) förslag. 

 
 

För kännedom 
Roger Bohman (C) 
Socialnämnden  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 63 Förändrad avgift vid korttidsvistelse enligt Socialtjänstla-

gen 
 KS 2011/341, Ks § 88 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att den som vistas vid korttidsverksamheten i av-
vaktan på lägenhet i särskilt boende för äldre och som tackat nej till erbjuden 
lägenhet ska från och med nästkommande dag debiteras en hyresdel med 150 
kr/dygn för korttidsvistelsen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften ska gälla fr.o.m. 2011-07-01. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämndens föreslår 2011-05-10, § 102, att den som vistas vid korttidsverk-
samheten i avvaktan på lägenhet i särskilt boende för äldre och som tackat nej till 
erbjuden lägenhet ska från och med nästkommande dag debiteras en hyresdel för 
korttidsvistelsen med 150 kronor/dygn, och att avgiften ska gälla fr.o.m. 2011-07-
01. 

Socialnämndens korttidsverksamhet har inte som primärt syfte att tillgodose behov 
av service, vård, omsorg och stöd till den som väntar på lägenhet i särskilt boende. 
Hjälpbehovet för den enskilde kan dock vara så omfattande att det inte är möjligt att 
tillgodose det i ordinärt boende. Det vistas alltid personer på korttids i avvaktan på 
att bli erbjuden lägenhet i särskilt boende. När lägenhet erbjuds och den enskilde 
tackar nej är det inte rimligt att vederbörande blir kvar inom korttids med oföränd-
rad dygnsavgift. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För genomförande 
Socialnämnden  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 64 Nya avtal om medlemsansvar i Kommuninvest 

 KS 2011/319, Ks § 89 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att ingå ett nytt regressavtal med Kommuninvest 
ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt med Kommuninvest i 
Sverige AB. 

2. Regressavtalet ersätter nuvarande regressavtal daterat den 7 maj 1993. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal med Kommuninvest i Sverige AB 
om kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar 
avseende derivat. 

4. Kommunfullmäktige ger befogenhet till kommunstyrelsens ordförande Tor-
björn Lidberg (S) och ekonomichef Tomas Pellikkä att tillsammans underteckna 
avtalen för kommunens räkning. 

Beskrivning av ärendet 

Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 
att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande 
regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat.  

Bodens kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Föreningen ska-
pades utifrån grundidén att tillsammans får svenska kommuner och landsting bättre 
villkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig. Idag har föreningen 
262 medlemmar.  

Kommuninvests förmåga att bistå medlemmarna med stabil och kostnadseffektiv 
finansiering baseras på dess mycket höga kreditvärdighet. Avgörande för finans-
marknadens förtroende för Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs för 
ett medlemskap i Kommuninvest. Borgensåtagandet innebär att medlemmarna har 
ett solidariskt ansvar för Kommuninvests samtliga förpliktelser. 

Sedan verksamheten startade har sättet att arbeta med finansiering ändrats på 
många olika sätt. Omvärlden ser annorlunda ut. Medlemmarnas krav på finansie-
ring har förändrats. De har önskemål om snabb lånehantering samtidigt som inga 
bindande låneåtaganden lämnas i förväg. För Kommuninvests del ställer detta krav 
på en högre betalningsberedskap. Vidare använder Kommuninvest idag olika typer 
av försäkringsinstrument, så kallade derivat, för att minska riskerna i upplånings- 
och utlåningsverksamheten samt likviditetsförvaltningen.  

Därutöver har medlemmarna i ägardirektiven angivit att Kommuninvest vid alla 
tillfällen ska ha en tillfredsställande likviditet. Krav på likviditet föreligger även 
från myndigheter och kreditvärderingsföretag.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 64 Nya avtal om medlemsansvar i Kommuninvest, forts 

 KS 2011/319, Ks § 89 

Genom de förändringar som har skett i verksamheten och de krav som i övrigt 
ställs, behöver medlemmarna ingå de två nya avtalen. Därigenom tillförsäkras att 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden blir tydligt även i framtiden. 
Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, 
som redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras.  

Kommuninvest gör den bedömningen att genom de två nya avtalen ska någon ytter-
ligare ändring av de avtal som rör medlemsansvaret inte behöva göras inom över-
skådlig tid. 

Föreningsstämmans beslut att ingå de två avtalen har föregåtts av utredningar och 
diskussioner i föreningsstyrelsen samt har presenterats vid de 22 medlemssam-
rådsmöten som hållits under våren 2011. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) 

För kännedom 
Kommuninvest 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 65 Bildandet av en Kollektivtrafikmyndighet 

 KS 2010/815, Ks § 90 

Beslut  

Kommunfullmäktige avslår förslaget till att Norrbottens Läns Landsting ska vara 
Kollektivtrafikmyndighet i Norrbotten. 

Reservationer från Kenneth Backgård (NS) och Anders Sundström (NS). 

Beskrivning av ärendet 

Den 1 januari 2012 träder en ny kollektivtrafiklag (2010:1065) i kraft. Enligt den 
nya lagen ska det i varje län inrättas en kollektivtrafikansvarig myndighet. Kom-
munerna och landstinget har ett gemensamt ansvar för att bestämma hur den regio-
nala kollektivtrafiken ska organiseras. Fullmäktige i varje kommun och i landsting-
et ska besluta om bildande av myndigheten.  

Norrbottens Läns Landsting rekommenderar i en skrivelsen till kommunen att 
kommunfullmäktige beslutar att Norrbottens Läns Landsting ska vara kollektivtra-
fikmyndighet i Norrbotten. NLL föreslår också att kommunfullmäktige beslutar att 
genomföra en skatteväxling motsvarande 34 öre per skattekrona mellan kommu-
nerna i Norrbottens län och Norrbottens läns landsting varav 2 öre är reserverat till 
ambitionshöjning samt att kommunerna ska överlåta aktier i Länstrafiken i Norrbot-
ten AB till landstinget till nominellt värde. 

Med regional kollektivtrafik avses i den nya lagen såväl regional som lokal kollek-
tivtrafik. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna får en tydligare strategisk roll 
jämfört med dagens trafikhuvudmän. För att få en bättre och mer tydlig politisk 
styrning och en bättre samordning med annan samhällsplanering ska strategiska be-
slut om kollektivtrafiken, som idag ofta fattas av ett länstrafikbolag, fattas av en 
myndighet i förvaltningsform. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska upp-
rätta och fastställa ett trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken. Den nya la-
gen öppnar även upp kollektivtrafikmarknaden för konkurrens och för privata aktö-
rer att själva bedriva regional kollektivtrafik. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 65 Bildandet av en Kollektivtrafikmyndighet 

 KS 2010/815, Ks § 90 

Yrkanden 

Kenneth Backgård (NS) föreslår att förslaget att Norrbottens Läns Landsting ska 
vara Kollektivtrafikmyndighet i Norrbotten bifalls. 

Inge Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls. 

Ordförande ställer Kenneth Backgårds (NS) förslag mot Inge Anderssons (S) förlag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Inge Anderssons (S) förslag. 

 

För kännedom 
Norrbottens Läns Landsting 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 66 Borgen till de kommunala bolagen och stiftelsen 

 KS 2011/351, Ks § 91 

Beslut  

1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Bodens Kommunföretags AB:s låneför-
pliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 160 000 tkr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader.  

2. Såsom för egen skuld ingå borgen för Bodens Energi AB:s låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta belopp om 456 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kost-
nader.  

3. Såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen BodenBos låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta belopp om 311 382 tkr, jämte därpå löpande ränta och kost-
nader.  

4. Det totala högsta lånebeloppet ska för respektive bolag/stiftelsen beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

Beskrivning av ärendet 

Ett borgensåtagande preskriberas efter 10 år. Eftersom kommunfullmäktige har fat-
tat beslut om borgensåtaganden till de kommunala bolagen och till Stiftelsen Bo-
denBo vid ett flertal olika tillfällen preskriberas också åtagandena vid olika tid-
punkter. För att förenkla hanteringen med den kommunala borgen föreslås att en 
borgensram fastställs för respektive företag, vilken omprövas vart 10:e år alternativt 
vid behov av ändrad borgensram.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Bodens Kommunföretag AB 
Bodens Energi AB 
Stiftelsen BodenBo 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 67 Barn- och utbildningsnämnden med begäran om pengar för 

att köpa arbetskläder till pedagoger inom förskolan 
 KS 2011/53, Ks § 92 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår barn- och utbildningsnämndens begäran om att tillföra 
ekonomiska resurser för att införa arbetskläder. Nämnden får i stället pröva frågan 
inom befintlig ram.  

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har 2011-04-28, § 47, beslutat i fråga om ett med-
borgarförslag från Marie Bergström med flera. Förslaget innebär att pedagogerna 
på förskolorna ska få rätt till arbetskläder. 

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar förslaget till budgetberedningen för ut-
redning av möjligheter att införa arbetskläder inom förskola och skola med beak-
tande av ett jämställdhetsperspektiv. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige till-
för ekonomiska resurser för genomförandet. 

Kommunledningsförvaltningen uppfattar barn- och utbildningsnämndens beslut 
som att nämnden begär en utökad ekonomisk ram för att införa arbetskläder.  

Budgetberedningen har berett ett förslag till ny strategisk plan och budget för peri-
oden 2012-2014. I förslaget utökas barn- och utbildningsnämndens ram mot tidiga-
re. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kostnader för ett eventuellt in-
förande av arbetskläder får behandlas inom den ram för barn- och utbildnings-
nämnden som finns i den föreslagna budgeten. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För kännedom 
Barn- och utbildningsnämnden  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 68 Utökning av alkoholförbudsområde i lokala ordningsföre-

skrifter under Boden Alive 2011 
 KS 2011/363, Ks § 93 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till 12 a § i de allmänna lokala ord-
ningsföreskrifterna för Bodens kommun om utökat förbudsområde för förtäring 
av alkohol under Boden Alive 2011. Det utökade förbudsområdet framgår av 
den bifogade kartan. 

2. Föreskriften enligt punkten 1 träder i kraft den 29 juni 2011 och upphör att gälla 
den 3 juli kl 24.00. 

Beskrivning av ärendet 

Polismyndigheten i Norrbotten begär en utökning av alkoholförbudet i Boden med 
området kring Brännastrand och Kvarnängen under den tid som festivalen Boden 
Alive pågår 2011.  

Förslaget innebär att förbudsområdet utökas med Kvarnängen begränsat i nordlig 
riktning i höjd med Brogatan och österut mot Bodträsket. I väster begränsas områ-
det av Hellgrensgatan och vid Brännstrandsparken föreslås en förlängning i nordlig 
riktning till Rörviksgatan.  

Kommunfullmäktige beslutade om en motsvarande utökning av området under Bo-
den Alive 2010. Kansliet föreslår att fullmäktige beslutar om en utökning i enlighet 
med polismyndighetens begäran. 

Yrkanden 

Hans Holmqvist (M) föreslår att beslutspunkt 2 får följande lydelse: ”Föreskriften 
enligt punkten 1 träder i kraft den 29 juni 2011 och upphör att gälla den 3 juli  
kl 24.00”, i övrigt enligt kommunstyrelsen förslag. 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Hans Holmqvists (M) förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Hans Holmqvists (M) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som lyder ”Kommunfullmäktige faststäl-
ler förslaget till 12 a § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Bodens 
kommun om utökat förbudsområde för förtäring av alkohol under Boden Alive 
2011. Det utökade förbudsområdet framgår av den bifogade kartan, samt att före-
skriften enligt punkten 1 träder i kraft den 29 juni 2011 och upphör att gälla den  
3 juli.” 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 68 Utökning av alkoholförbudsområde i lokala ordningsföre-

skrifter under Boden Alive 2011, forts 
 KS 2011/363, Ks § 93 

 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 

För kännedom 
Polisen  
Kommunstyrelsen (kansli och informationskontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 69 Driftkostnader och investeringsutgifter Hästcentrum 

 KS 2010/763, Ks § 94 

Beslut   

Kommunfullmäktige beslutar att överföra 4 000 tkr från näringslivsstyrelsens drift-
ram till investeringsprojektet Hästcentrum under 2011. 

Beskrivning av ärendet 

Arbetsutskottet har 2011-05-30, § 48, gett Näringslivsstyrelsen igångsättningstill-
stånd för byggandet av hästcentrat. 

Kommunfullmäktige har 2010-02-01, § 2, gett Bodens Utvecklingsbolag AB till-
stånd att investera i ett Hästcentrum. Samtidigt beslutade fullmäktige att avsätta to-
talt 4 500 tkr för medfinansiering av hästcentret, varav 3 600 tkr under 2010-2011 
och 900 tkr 2012. 

Kommunfullmäktige har sedan 2011-01-31, § 5, beslutat att överföra projektet till 
näringslivsstyrelsen och ge styrelsen i uppdrag att återkomma med en redovisning 
över vilka konsekvenser detta får på den kommunala budgeten. 

Näringslivsstyrelsen har 2011-05-20, § 29, föreslagit att Hästcentrum ska budgete-
ras till totalt 20 000 tkr, varav 14 000 tkr avser externa bidrag. Den kommunala net-
toinvesteringen beräknas således bli 4 000 tkr under 2011. Upphandling pågår och 
beslut om totalentreprenad förväntas tas under maj månad. Näringslivsstyrelsens 
tillskott med anledning av hästcentret finns inom driftramen. Föreslås därför att 
4 000 tkr av näringslivsstyrelsens driftram överflyttas till investeringsprojektet 
Hästcentrum, varav 3 600 tkr avser finansiering från fullmäktige och 400 tkr från 
näringslivsstyrelsen.  

Investeringen beräknas vara färdigställd vid årsskiftet och näringslivsstyrelsens be-
räknar att driftkostnaderna uppgår till 888 tkr 2012, 498 tkr 2013 och 509 tkr 2014. 
Näringslivsstyrelsen föreslår att driftramen utökas med motsvarande belopp. Före-
slås att ingen justering görs av näringslivsstyrelsens driftram eftersom det redan be-
aktats i budgetberedningens förslag till strategisk plan där näringslivsstyrelsens 
driftram utökats med 800 tkr 2012 och med 400 tkr från 2013. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För genomförande  För kännedom 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) Näringslivsstyrelsen  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 70 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler  

 KS 2011/85, Ks § 95 

Beslut  

Skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till respektive 
kommun. 

Beskrivning av ärendet 

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

Kansli och informationskontoret föreslår att skolhälsovårdsjournaler enligt upprät-
tat underlag får avhändigas till respektive kommun. Underlaget omfattar 2 elever. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (kansli och informationskontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 71 Detaljplan för Kv Svalan 1, Lulevägen - Järpgatan 

 KS 2010/543, Ks § 96 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Kvarteret Sva-
lan 1, Lulevägen - Järpgatan. Detaljplanen har upprättats för att kunna komplettera 
pågående markanvändning för bilservice till att även gälla för handelsändamål.  

Ett program med fastighetens utgångspunkter och mål för detaljplanen upprättades 
hösten 2009. I stort sett innebär förändringen att markanvändningen kompletteras 
med att även gälla för handelsändamål. Programmet var föremål för samråd sep-
tember-oktober 2009. En samrådsredogörelse över inkomna synpunkter på pro-
grammet upprättades. Ärendet kompletterades också med en trafik- och bullerut-
redning med anledning av de synpunkter som framfördes. Ett förslag till detaljplan 
ställdes ut och ytterligare en samrådsredogörelse upprättades över de synpunkter 
som framkom under plansamrådet. En mindre revidering av förslaget gjordes och 
ett förslag ställdes ut för granskning maj 2011. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 72 Strategisk plan och budget 2012-2014 

 KS 2011/380, Ks § 97 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige fastställer budgetberedningens förslag till strategisk plan 
2012-2014 enligt §§ 7 – 33 med följande kompletteringar:  

Kommunstyrelsen – Nya uppdrag 

- Samtliga styrelser och nämnder uppmanas att i sina verksamhetsplaner för 
2012 redogöra för hur man avser arbeta med de förbättringsområden som tas 
upp i revisorernas granskning av tillämpning av kommunens tillgänglighets-
policy. 

- Samtliga styrelser och nämnder uppmanas att i sina verksamhetsplaner för 
2012 redogöra för hur man avser arbeta med de förbättringsområden som tas 
upp i revisorernas granskning av avtalshanteringen. 

- Utreda förutsättningarna för och konsekvenser av ett förvärv av Snabelhuset 
för att vidareutveckla kommunens ungdomssatsningar. 

Barn- och utbildningsnämnden - Nya uppdrag  

- Utreda förutsättningar för och konsekvenser av att alla gymnasieprogram ska 
kunna erbjuda behörighet för vidare studie, antingen inom ramen för ordina-
rie kursutbud eller genom tillval. 

- Utreda förutsättningar för och konsekvenser av ett kommunalförbund för 
gymnasieskolans verksamhet omfattande Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn och 
Kalix. Utredningen presenteras senast april 2012. 

- Kartlägga ”Säker skolväg” för elever i kommunen och komma med förslag 
på åtgärder som leder till säkrare skolväg. Utredningen presenteras senast i 
juni 2012. 

Socialnämnden - Inriktningar 

- Integritet, värdighet och säkerhet ska värnas och Lex Sarahanmälningar föl-
jas upp kontinuerligt. 

Socialnämnden - Nya uppdrag 

- Utreda förutsättningar för och konsekvenser av en eventuell fortsatt utbygg-
nad av det heltidsprojekt som initierats i Harads. Uppdraget återrapporteras 
senast i april 2012. 
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Plats och tid  Kommunstyrelsesalen kl 08.30 – 10.20 
  
Beslutande Torbjörn Lidberg (s) 


Daniel Rönnbäck (m) 
Lena Nilsson (s) 
Rigmor Åström (m) 
Inge Andersson (s) 
Roger Bohman (c) 
Bosse Strömbäck (v) 


Ersättare Ann-Karin Nylund (s) 
Göran Ahlman (m) 
Jan-Olov Bäcklund (s) 
Inger Vestman Arvesen (v) 
Anders Pettersson (kd) 
Catarina Ask (mp) 


Övriga Håkan Hans 
Tomas Pellikkä 
Agneta Bergbom 


Utses att justera Inge Andersson 


Justeringens plats och tid  


 Underskrifter Sekreterare 
Agneta Bergbom


§ 
  


6 - 34 


   Ordförande 
Torbjörn Lidberg


 


  Justerare 
Inge Andersson 


  


BEVIS 
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Beslutsexpediering Signatur 


   
 


§ 6 
 
Utvecklingsplan 2009-2020 


  


Budgetberedningens förslag 


Nuvarande utvecklingsplan fastställs med följande ändringar 


 I avsnitt Tillväxt i Boden stryks ”Mer av den kommunala verksamheten läggs ut 
på entreprenad”  


 I avsnitt Trygg och trivsam kommun stryks ”Systemet med fria bussresor, inom 
hela kommunen, för ungdomar ligger fast” 


Daniel Rönnbäck (m), Rigmor Åström (m), Roger Bohman (c) lämnar blank reser-
vation. 


Beskrivning av ärendet 


Kommunfullmäktige har 2009-06-15, § 98, fastställt en utvecklingsplan för Boden 
2009-2020. Av utvecklingsplanen framgår att en reviderad utvecklingsplan ska 
fastställas av kommunfullmäktige år 2011, fortfarande med slutmålet 2020. En ny 
utvecklingsplan fastställs av kommunfullmäktige år 2015, nu med 2025 som vi-
sionsår. 


Vid beredningen av utvecklingsplanen har samråd skett med handikapp-, pensio-
närs-, ungdoms- och Bodens landsbygdsråd. 
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Beslutsexpediering Signatur 


 
 


§ 7 
 
Ärenden överlämnade till budgetberedningen 


  


Budgetberedningens förslag 


Ärenden överlämnade till budgetberedningen behandlas under respektive ärende 
som berörs. 


Beskrivning av ärendet 


Till budgetberedningen har följande ärenden överlämnats för behandling i den stra-
tegiska planen 2012-2014: 


1. Introduktionsprogram i Bodens kommun 


2. Nya skolreformer för barn i behov av särskilt stöd 


3. Demografiska modellen 


4. Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse enligt avtalsförhandlingar 2010 


5. Medel för O-ringen 2011 och 2012 


6. Medlemsavgift till Kommunförbundet Norrbotten 


7. Yttrande från Bodens landsbygdsråd 


8. Utredning av lokalbehov inom barn- och utbildningsnämnden 


9. Riktlinjer för intraprenader 
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Beslutsexpediering Signatur 


 
§ 8 Kommungemensam styrning 


  


Budgetberedningens förslag 


Mål och målindikatorer fastställs enligt förslag. 


Beskrivning av ärendet 


Den strategiska planen innehåller visioner och mål inom perspektiven samhällsut-
veckling, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Målen mäts sedan med hjälp av 
målindikatorer/nyckeltal som fastställs för varje mål.  


Enligt riktlinjer för styrning och uppföljning som senast reviderades av kommun-
fullmäktige 2010-04-12, § 30, framgår att kommunfullmäktige i samband med ny 
mandatperiod fastställer kommungemensamma visioner och mål i perspektiven 
samhällsutveckling, verksamhet, medarbetare och ekonomi. 


I perspektivet samhällsutveckling ersätts de bägge indikatorerna om ohälsotalen 
med nya om, fysisk aktivitet, ätandefrekvens av skollunch, bruk av alkohol och to-
bak samt förebyggande insatser. Inköp av ekologiska livsmedel ändras från att ska 
öka från 1 % till ökar. Verksamhetsperspektivet kompletteras med nöjd-kund-index 
för hemtjänst och äldreboenden. Kontinuitet inom äldreomsorgen ersätts av en om 
att antalet personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar ska minska. Indi-
katorn om väntetid från ansökan till LSS-insats påbörjas utgår. 


I enlighet med förslag till ny HR-vision ersätts de tidigare målen inom medarbetar-
perspektivet av målen: 


 Bra medarbetarskap och ledarskap 


 Jämställdhet och mångfald 


 God hälsa och arbetsmiljö 


 Bra kompetensutveckling 


 Konkurrenskraftiga löner och villkor 


De nya målen inom medarbetarperspektivet kompletteras med nya indikatorer och 
målet om andelen långtidssjukskrivna ändras från 40 till 45 %. 


Texterna i perspektiven har till viss del omarbetats. 
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Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 9 Inriktning och uppdrag 
  


Budgetberedningens förslag 


1. Inriktningar fastställs enligt förslag  


2. Tidigare uppdrag avrapporteras, utgår eller ändras enligt nedan: 


 Översyn av exploateringsverksamheten, presenteras senast december 2011 


 Översyn av insatser för sysselsättning, presenteras senast december 2011 


 Översyn av tillgängligheten till kommunen, presenteras senast december 
2011 


 Redovisning av förebyggande arbete inom ramen för det alkohol- och drog-
politiska programmet, presenteras senast juni 2011 


 Utredning om barn- och utbildningsförvaltningens lokalbehov som ska in-
nehålla betydande kostnadsbesparing, presenteras senast 1 december 2011,  


 Förutsättningar för att öppna Parkskolan avrapporteras i Strategisk plan 
2012-2014 


3. Följande nya uppdrag läggs ut på förvaltningsorganisationen: 


 Utredning om intraprenader, presenteras senast vid utgången av 2011 


 En plan för attraktivare infarter till Boden, presenteras senast april 2012 


 Förslag till reviderade riktlinjer för ekonomistyrning, presenteras senast ok-
tober 2011 


 Utreda om kulturskola, presenteras senast i april 2012. 


 En plan för utveckling av Nordpoolen, presenteras senast i april 2012. 


 Översyn av lokaltrafiken, presenteras senast i april 2012 


 Organisationsöversyn av tekniska förvaltningen, presenteras senast dec 2011 


Beskrivning av ärendet 


Strategiska planen innehåller den inriktning som fullmäktige vill ha på respektive 
nämnds/styrelses verksamhet under planperioden. Hur nämnderna och styrelserna 
avser att nå inriktningarna ska redovisas till fullmäktige i verksamhetsplanerna med 
uppföljning i verksamhetsberättelserna. 


Följande gemensamma inriktningar föreslås ligga till grund för all verksamhet: 


 Kraven på god ekonomisk hushållning ska tillgodoses 


 Humanistiska värderingar präglar myndighetsutövning och beslut 


 Alla Bodensare ses som goda delar av livet och samhällsbilden i Boden 


 Kommunen ska vara ett föredöme när det gäller att anställa funktionsnedsatta 


 Viktiga inslag i all verksamhet är vidare att hålla en hög sysselsättningsgrad, att 
främja jämställdhet och att ytterligare utveckla näringslivsklimatet 
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Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 9 Inriktning och uppdrag (forts) 
 


Beskrivning av ärendet (forts) 


Ägardirektiven till Bodens Utveckling AB har i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut 2011-04-11, § 28, överförts till näringslivsstyrelsen förutom de som gäller 
samverkan med näringslivsstyrelsen och finansiering via koncernbidrag. 


Därutöver föreslås ändringar och tillägg av inriktningarna till kommunstyrelsen, 
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, näringslivsstyrelsen samt kultur- 
och fritidsnämnden.  


Strategiska planen innehåller därutöver de utredningsuppdrag som fullmäktige ger 
åt nämnderna/styrelserna.  Från tidigare strategiska planer finns följande utred-
ningsuppdrag som ännu ej avrapporterats: 


 Ta fram en hälsopolitisk strategi (senast 2011) 


 Översyn av exploateringsverksamheten (senast mars 2011) 


 Översyn av insatser för sysselsättning (senast mars 2011) 


 Utreda olika alternativ till kostförsörjning (senast mars 2011) 


 Se över möjligheten att öka tillgängligheten till kommunen (senast mars 
2011) 


 Utvärdering av inrättandet av samhällsbyggnadskontoret (senast hösten 2011) 


 Redovisning av förebyggande arbete inom ramen för det alkohol- och drog-
politiska programmet (senast april 2011) 


 Plan för landsbygdsutveckling i strandnära områden (senast 2011) 


 Plan för att certifiera Boden som en Fair Trade City (senast hösten 2011) 


 Se över kommunens upphandlingsverksamhet och möjligheter till lokal upp-
handling (senast hösten 2011) 


 Översyn av riktlinjer för friskvård (senast juni 2011) 


 Utreda barn- och utbildningsförvaltningens lokalbehov (senast april 2011) 


Barn- och utbildningsnämnden har haft i uppdrag att senast hösten 2011 redovisa 
förutsättningarna för att öppna Parkskolan. En enkätundersökning har visat att in-
tresset för ett öppnande av Parkskolan är lågt. Uppdraget föreslås därmed vara av-
rapporterat. 


Barn- och utbildningsnämnden har 2011-03-23, § 34, beslutat att hos kommunfull-
mäktige begära förlängd utredningstid till 2011-12-01 med ett vidgat utrednings-
uppdrag med anledning av förändringar i den nya skollagen när det gäller utred-
ningen om förvaltningens lokalbehov. 


Vidare har nämnden 2011-04-28, § 41, föreslagit kommunfullmäktige att utarbeta 
kommunövergripande riktlinjer för intraprenader. 
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Beslutsexpediering Signatur 


  
§ 10 Ägardirektiv till bolag och inriktning till stiftelsen 


  


Budgetberedningens förslag 


Ägardirektiv fastställs enligt förslag. 


Beskrivning av ärendet 


Strategiska planen innehåller ägardirektiv till de kommunala bolagen och inriktning 
till stiftelsen 


Ägardirektiven till Bodens Utveckling AB har i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut 2011-04-11, § 28, upphävts och överförts till näringslivsstyrelsen förutom de 
som gäller samverkan med näringslivsstyrelsen och finansiering via koncernbidrag. 


Därutöver kompletteras inriktningen till Stiftelsen BodenBo om att de ska införa e-
faktura vid fakturering till kommunen. 
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§ 11  Resursfördelning demografi – Barn- och utbildningsnämn-
den 


  


Budgetberedningens förslag 


Förändringen avseende demografi från strategisk plan 2011-2013 justeras utifrån 
nya antaganden om befolkningsutveckling innebärande att avdraget för 2012 utökas 
med 1 535 tkr och för 2013 med 2 336 tkr. För 2014 uppgår avdraget för demografi 
till 5 652 tkr.  


Beskrivning av ärendet 


Enligt delmodellen avseende resursfördelning demografi ska tillägg/avdrag göras 
för demografiska förändringar inom barn- och utbildningsnämnden för verksamhe-
terna förskola, förskoleklass, grundskola samt gymnasieskola. 


Tillägget/avdraget beräknas genom att en styckkostnad multipliceras med den ge-
nomsnittligt prognostiserade förändringen av antal invånare i aktuell åldersgrupp 
för föregående samt aktuellt år. 


För barn- och utbildningsnämnden innebär delmodellen följande tillägg/avdrag för 
perioden 2012-2014: 


2012 2013 2014


Förskola, 1-5 år 1 124 -166 -171
Förskoleklass, 6 år -1 557 1 070 -448
Grundskola, 7-15 år -189 -2 021 40
Gymnasieskola, 16-18 år -9 253 -6 979 -5 073
Summa avdrag plan 2012-2014 -9 875 -8 096 -5 652


Avdrag enlig plan 2011-2013 -8 340 -5 760


Årlig förändring -1 535 -2 336 -5 652
Ack förändring -3 870 -9 522  


 
Tillägg/avdrag för demografi är beräknad med det löne- och prisantagande som pre-
senterades på planeringsberedningen och har därefter inte räknats om. En omräk-
ning hade medfört en något högre styckkostnad och därmed ett högre avdrag. 


Barn- och utbildningsförvaltningen har 2011-03-23, § 25, föreslagit att modellen 
inte ska tillämpas från och med budget 2012 samt att en utredning ska tillsättas för 
att utarbeta en ny resursfördelningsmodell som ska tillämpas från och med budget 
2014. 







 Budgetberedningen Protokoll 


 


 
 


Sammanträdesdatum 
2011-05-24 


Sid 


9 (32) 


 


Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 12 Resursfördelning demografi – Socialnämnden 
  


Budgetberedningens förslag 


Förändringen avseende demografi från strategisk plan 2011-2013 justeras utifrån 
nya antaganden om befolkningsutveckling innebärande att tillägget för demografi 
för 2012 minskar med 903 tkr och för 2013 med 1 037 tkr. För 2014 uppgår avdra-
get för demografi till 1 609 tkr.  


Beskrivning av ärendet 


Enligt delmodellen avseende resursfördelning demografi ska tillägg/avdrag göras 
för demografiska förändringar inom socialnämnden för äldreomsorgen. 


Tillägget/avdraget beräknas genom att en styckkostnad multipliceras med den ge-
nomsnittligt prognostiserade förändringen av antal invånare i aktuell åldersgrupp 
för föregående samt aktuellt år. 


För socialnämnden innebär delmodellen följande tillägg/avdrag för perioden 2012-
2014: 


2012 2013 2014


Äldreomsorg, 80-w år 0 -622 -1 609
Summa avdrag plan 2012-2014 0 -622 -1 609


Avdrag enligt plan 2011-2013 903 415


Årlig förändring -903 -1 037 -1 609
Ack förändring -1 940 -3 549  


 
Tillägg/avdrag för demografi är beräknad med det löne- och prisantagande som pre-
senterades på planeringsberedningen och har därefter inte räknats om. En omräk-
ning hade medfört en något högre styckkostnad och därmed ett högre avdrag 
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§ 13 Löne- och prisantaganden 
  


Budgetberedningens förslag 


Följande löne- och prisantaganden fastställs för Strategisk plan och budget  
2012-2014 
                                                2012                2013                   2014 
Personalkostnader 3,0 %  3,5 %  3,8 % 
Intäkter, varor, tjänster 2,5 %  2,4 %  2,2 % 
Köp av verksamhet 2,6 %  2,9 %  3,1 % 
Interna hyror 1,4 %  1,8 %  1,8 % 
Lokalvård och verksamhetsservice 2,8 %  3,1 %  3,3 % 
Intern ränta  4,2 %  4,2 %  4,2 % 
Stibor 90 dagar 3,4 %  3,7 %  3,8 % 


Beskrivning av ärendet 


Ekonomisk driftram för respektive styrelse/nämnd beräknas genom att föregående 
års driftram räknas upp med fullmäktiges fastställda antaganden om löne- och pris-
utvecklingen. Den ekonomiska ramen justeras därefter med särskilda beslut som 
påverkar ramens storlek samt eventuella sparkrav.  


I långtidsplanen 2011-2013 gäller följande antaganden: 


                                           2012 2013 
Personalkostnader  2,5 % 3,5 % 
Intäkter, varor, tjänster  2,6 % 2,8 % 
Interna hyror   1,6 % 1,9 % 
Lokalvård och verksamhetsservice 2,5 % 3,4 % 
Internränta   4,3 % 4,3 % 
 


I takt med att allt större andel av verksamheten utförs av privata utförare föreslås att 
ett nytt prisantagande införs för köp av verksamhet från andra utförare i och med att 
personalkostnader utgör en stor andel av kostnaden. Personalkostnaderna antas ut-
göra 70 % och övriga kostnader 30 %. I och med att budget 2011 inte finns på den-
na nivå utgår beräkningarna från utfallet 2010. 
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§ 14 Kommunrevisionens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


Presidiets förslag till kommunrevisionens budget för 2012-2014 har medräknas i 
förslaget till strategisk plan för 2012-2014. 


Beskrivning av ärendet 


Kommunrevisionen har lämnat sitt budgetförslag för år 2012-2014. Budgetförslaget 
uppgår till 1 671 tkr 2012, 1 682 tkr 2013 samt till 1 698 tkr 2014.  


Presidiets förslag till budget för kommunrevisionen överrensstämmer med reviso-
rernas förslag. 


 







 Budgetberedningen Protokoll 


 


 
 


Sammanträdesdatum 
2011-05-24 


Sid 


12 (32) 


 


Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 15 Ks-kommunledningsförvaltningens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


1. Kommunfullmäktiges pott för oförutsedda utgifter utökas med 6 100 tkr 2012, 
med 4 400 tkr 2013 samt med 5 100 tkr för 2014.  
 


Nivån för särskilt avsatta medel fastställs enligt följande: 
   2012 2013 2014 


 Kf:s oförutsedda 12 424 12 998  13 698 
Ks:s oförutsedda 212    212    212 
EU-projekt 2 460 2 060 2 060 


2. Ks-kommunledningsförvaltningens driftram utökas med  


 625 tkr respektive 475 tkr år 2014 för genomförande av allmänt val respek-
tive EU-val. 


 810 tkr från och med 2012 avseende förändringar inom verksamheten 


3. Från ks-kommunledningsförvaltningens driftram omfördelas 112,8 tkr från och 
med 2012 till ks-tekniska förvaltningen avseende kostnadsminskning för hyror 
och städning med anledning av genomförd konkurrensutsättning 


4. Till ks-kommunledningsförvaltningens driftram omfördelas från  


 barn- och utbildningsnämnden 676 tkr från och med 2012 avseende avgiften 
till Kommunförbundet Norrbotten avgift för Media Center 


 socialnämnden 263 tkr från och med 2012 avseende Kommunförbundet 
Norrbottens avgift för FoU Norrbotten. 


5. Ks-komunledningsförvaltningens driftram minskas med en generell neddrag-
ning på 0,5 % från och med 2012 och med ytterligare 0,5 % från och med 2014, 
vilket motsvarar 400 tkr från och med 2012 och 800 tkr från och med 2014. 


Beskrivning av ärendet 


Samtliga nämnder/förvaltningar har haft i uppdrag att till planeringsberedningen 
presentera sina planeringsförutsättningar inför åren 2012-2014. 


Av presentationen framgår bland annat att i långtidsplanen 2012-2014 finns särskilt 
avsatta medel enligt följande:  


 2012 2013 
Kf:s oförutsedda 4 324 6 598 
Ks:s oförutsedda 212 212 
EU-projekt* 1 960 1 560 


*  För 2012 och 2013 är 1 766 tkr respektive 866 tkr redan anvisade till olika projekt. 
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Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 15 Ks-kommunledningsförvaltningens driftram (forts) 
  


Beskrivning av ärendet (forts) 


Kommunfullmäktiges pott för oförutsedda utgifter innehåller resurser för eventuellt 
deltagande i centrumbildningar, andra bidrag och projekt, bland annat för genomfö-
randet av O-ringen. Avsatta medel för O-ringen föreslås, i enlighet med kultur- och 
fritidsförvaltningens förslag, utökas med 1 mkr samt omfördelas från 2013 till 
2012. Näringslivsstyrelsen föreslås få ansvar för ekonomiska resurser för de cent-
rumbildningar de är representant i. Beslut om deltagande i dessa beslutas som tidi-
gare av kommunfullmäktige. Potten för oförutsedda utgifter föreslås också utökas 
med 4 700 tkr för eventuella kostnadsökningar med anledning av den nya kollektiv-
trafikmyndigheten. Dessutom avsätts 3 000 tkr som utrymme till kommande 
tilläggsbudget.  


Under 2014 kommer det att genomföras både ett allmänt val och ett Eu-val, Dessa 
beräknas kosta 625 tkr respektive 475 tkr.  


Av presentationen har också framkommit att befintlig verksamhet till viss del är 
ofinansierad efter de förändringar som skett inom kravverksamheten och med ned-
läggning av bolag. Dessutom finns behov av att omfördela vissa personalkostnader 
från investerings- till driftbudget. 


Eftersom den genomförda konkurrensutsättningen inom tekniska förvaltningen har 
inneburit minskade driftkostnader kommer kostnaden för hyror och städning att 
sänkas med ytterligare 112,8 tkr från och med 2012. Föreslås att budget motsvaran-
de kostnadsminskningen omfördelas från ks-kommunledningsförvaltningen till ks-
tekniska förvaltningen  


Kommunförbundet Norrbotten har beslutat att medlemmarnas avgifter avseende 
kansli, MediaCenter och FoU Norrbotten från och med 2012 slås samman till en 
avgift. För närvarande svarar barn- och utbildningsnämnden för avgiften till Me-
diaCenter och socialnämnden för avgiften för FoU Norrbotten. Avgiften för FoU 
Norrbotten höjs från 0,2 till 0,21 promille. Övriga procentuella avgifter är oföränd-
rade. Föreslås att budget motsvarande avgiften 2012 omfördelas från barn- och ut-
bildningsnämnden med 676 tkr och från socialnämnden med 263 tkr till ks-
kommunledningsförvaltningen. 


För att skapa ett utrymme för att tillföra resurser till redan befintlig verksamhet 
inom vissa nämnder föreslås en generell neddragning av driftramen från 2012 med 
0,5 % och från 2014 med ytterligare 0,5 %, d v s totalt 1 %, vilket motsvarar 400 
tkr från 2012 och ytterligare 400 tkr från 2014. 
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§ 16 Ks-tekniska förvaltningens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


1. Ks-tekniska förvaltningens driftram minskas med 2 700 tkr 2012, med 3 235 tkr 
2013 samt 2 120 för 2014 avseende planskild korsning vid Riksväg 97 


2. Genom omfördelning av nämndernas budget för hyror och städning tillförs ks-
tekniska förvaltningen 2 365,2 tkr från och med 2012 för finansiering av reste-
rande del av sparkravet med anledning av konkurrensutsättningen innebärande 
att den del av besparingen som överstiger 5 000 tkr får användas för att finansi-
era ökade energikostnader. Kostnaden för hyror och städning ska sänkas i mot-
svarande omfattning 


3. Ks-tekniska förvaltningens driftram minskas med en generell neddragning på 
0,5 % från och med 2012 och med ytterligare 0,5 % från och med 2014, vilket 
motsvarar 450 tkr från och med 2012 och 900 tkr från och med 2014. 


Beskrivning av ärendet 


Samtliga nämnder/förvaltningar har haft i uppdrag att till planeringsberedningen 
presentera sina planeringsförutsättningar inför åren 2012-2014. 


Av presentationen framgår bland annat att den genomförda konkurrensutsättningen 
minskar kostnaderna med totalt ca 6 500 tkr från och med 2012. Sparkravet avseen-
de konkurrensutsättningen var 5 000 tkr. Under 2011 finansierades 2 578 av spar-
kravet genom sänkta hyror och omfördelning av budget för nämnder. Återstående 
del, 2 422 tkr, föreslås finansieras på motsvarande sätt från och med 2012. Reste-
rande del av besparingen föreslås få användas till att täcka de ökade energikostna-
derna. Omfördelningen från ks-tekniska förvaltningen utgör 56,8 tkr. 


I strategisk plan 2011-2013 har ks-tekniska förvaltningen, med anledning av inve-
stering i planskild korsning vid Riksväg 97, fått en driftbudget på 3 761 tkr 2012 
samt 5 119 tkr från och med 2013. I strategisk plan 2012-2014 föreslås att intern-
räntan blir lägre samt att kostnaden för investeringen blir lägre och fördelas annor-
lunda mellan åren. Driftkostnaden beräknas därför bli 1 061 tkr 2012, 1 884 tkr 
2013 samt 2 999 tkr 2014.  


För att skapa ett utrymme för att tillföra resurser till redan befintlig verksamhet 
inom vissa nämnder föreslås en generell neddragning av driftramen från 2012 med 
0,5 % och från 2014 med ytterligare 0,5 %, d v s totalt 1 %, vilket motsvarar 450 
tkr från 2012 och 900 tkr från 2014. 
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§ 17 Ks-räddnings och beredskapsförvaltningens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


1. Ks-räddnings- och beredkapsförvaltningens driftram utökas med 620 tkr från 
och med 2012 för att finansiera övergången till det digitala kommunikationssy-
stemet Rakel samt den administrativa organisationen. 


2. Från ks-räddnings- och beredskapsförvaltningens driftram omfördelas 2,3 tkr 
från och med 2012 till ks-tekniska förvaltningen avseende kostnadsminskning 
för hyror och städning med anledning av genomförd konkurrensutsättning 


Beskrivning av ärendet 


Samtliga nämnder/förvaltningar har haft i uppdrag att till planeringsberedningen 
presentera sina planeringsförutsättningar inför åren 2012-2014. 


Av presentationen framgår bland annat att övergången till det digitala kommunika-
tionssystemet Rakel inte är finansierat samt att tidigare genomförda neddragningar 
och förändringar i lagstiftningar innebär att det finns behov av förstärkning av den 
administrativa organisationen 


Eftersom den genomförda konkurrensutsättningen inom tekniska förvaltningen in-
neburit minskade driftkostnader kommer kostnaden för hyror och städning att 
minska med ytterligare 2,3 tkr från och med 2012. Föreslås att budget motsvarande 
kostnadsminskningen omfördelas från ks-räddnings- och beredskapsförvaltningen 
till ks-tekniska förvaltningen  
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§ 18 Barn- och utbildningsnämndens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


1. Barn- och utbildningsnämndens driftram utökas tillfälligt med 15 000 tkr 2012, 
10 000 tkr 2013 och 5 000 tkr 2014 för att bland annat få tid att anpassa verk-
samheten  


2. Från barn- och utbildningsnämndens driftram omfördelas till ks-kommunled-
ningsförvaltningen 676 tkr från och med 2012 avseende avgiften till Kommun-
förbundet Norrbotten för Media Center. 


3. Från barn- och utbildningsnämndens driftram omfördelas till ks-tekniska för-
valtningen 1 499,5 tkr från och med 2012 avseende kostnadsminskning för hy-
ror och städning med anledning av genomförd konkurrensutsättning 


Beskrivning av ärendet 


Samtliga nämnder/förvaltningar har haft i uppdrag att till planeringsberedningen 
presentera sina planeringsförutsättningar inför åren 2012-2014. 


Barn- och utbildningsnämnden har 2011-03-23, §§ 20 och 24, föreslagit kommun-
fullmäktige att nämndens ram utökas med 2 900 tkr respektive 2 000 tkr från och 
med 2012 avseende introduktionsprogram vid Björknäsgymnasiet respektive barn i 
behov av särskilt stöd i särskilda undervisningsgrupper. Nämnden föreslår vidare 
att 4 000 tkr avsätts i budget 2012 och ytterligare 1 300 tkr från och med 2013 för 
en lokal överenskommelse om annan arbetstidsförläggning med fokus på uppdraget 
att eleverna ska nå sina mål.  


Av presentationen framgår bland annat att de nuvarande ekonomiska förutsättning-
arna för nämnden innebär svåra prioriteringar och åtgärder för att nå ekonomisk ba-
lans. Föreslås att nämndens driftram tillfälligt utökas med 15 000 tkr 2012, 10 000 
tkr 2013 och 5 000 tkr 2014 för att bland annat få tid att omstrukturera verksamhe-
ten, klara den nya gymnasiereformen m m  


Eftersom avgiften till Kommunförbundet Norrbotten avseende kansli, Media Center 
och FoU Norrbotten från och med 2012 slås samman till en avgift föresås att budget 
motsvarande avgiften 2012 för Media Center omfördelas från barn- och utbild-
ningsnämnden till ks-kommunledningsförvaltningen med 676 tkr. 


Eftersom den genomförda konkurrensutsättningen inom tekniska förvaltningen in-
neburit minskade driftkostnader kommer kostnaden för hyror och städning att sän-
kas ytterligare med 1 499,5 tkr från och med 2012. Föreslås att budget motsvarande 
kostnadsminskningen omfördelas från barn- och utbildningsnämnden till ks-
tekniska förvaltningen  
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§ 19 Socialnämndens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


1. Socialnämndens driftram utökas med 2 000 tkr från och med 2012 avseende 
höga kostnader för försörjningsstödet 


2. Från socialnämndens driftram omfördelas till ks-kommunledningsförvaltningen 
263 tkr från och med 2012 avseende avgiften till Kommunförbundet Norrbotten 
för FoU Norrbotten. 


3. Från socialnämndens driftram omfördelas till ks-tekniska förvaltningen 279,5 
tkr från och med 2012 avseende kostnadsminskning för hyror och städning med 
anledning av genomförd konkurrensutsättning 


4. Socialnämndens driftram minskas med en generell neddragning på 0,5 % från 
och med 2012 och med ytterligare 0,5 % från och med 2014, vilket motsvarar  
2 500 tkr från och med 2012 och 5 000 tkr från och med 2014. 


Beskrivning av ärendet 


Samtliga nämnder/förvaltningar har haft i uppdrag att till planeringsberedningen 
presentera sina planeringsförutsättningar inför åren 2012-2014. 


Av presentationen framgår bland annat att kostnaderna för försörjningsstöd bedöms 
fortsatt förbli på en hög nivå. Förslås därför att budgeten för försörjningsstöd ut-
ökas med 2 000 tkr från och med 2012. 


Eftersom avgiften till Kommunförbundet Norrbotten avseende kansli, MediaCenter 
och FoU Norrbotten från och med 2012 slås samman till en avgift föreslås att bud-
get motsvarande avgiften 2012 till FoU Norrbotten omfördelas från socialnämnden 
till ks-kommunledningsförvaltningen.med 263 tkr. 


Eftersom den genomförda konkurrensutsättningen inom tekniska förvaltningen in-
neburit minskade driftkostnader kommer kostnaden för hyror och städning att sän-
kas ytterligare med 279,5 tkr från och med 2012, föreslås att budget motsvarande 
kostnadsminskningen omfördelas från socialnämnden till ks-tekniska förvaltningen  


För att skapa ett utrymme för att tillföra resurser till redan befintlig verksamhet 
inom vissa nämnder föreslås en generell neddragning av driftramen från 2012 med 
0,5 % och från 2014 med ytterligare 0,5 %, d v s totalt 1 %, vilket motsvarar 2 500 
tkr från 2012 och 5 000 tkr från 2014. 
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§ 20 Miljö- och byggnämndens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


Ingen justering görs av miljö- och byggnämndens driftram. 


Beskrivning av ärendet 


Samtliga nämnder/förvaltningar har haft i uppdrag att till planeringsberedningen 
presentera sina planeringsförutsättningar inför åren 2012-2014. 


Nämndens driftbudget utgörs endast av kostnader för den politiska organisationen. 
Den verksamhet som nämnden ansvarar för utförs och finansieras inom ks-
kommunledningsförvaltningens driftram.  
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§ 21 Näringslivsstyrelsens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


1. Näringslivsstyrelsens driftram minskas med 1 200 tkr från och med 2012 med 
anledning av den nedskrivning som genomfördes av SKAPA under 2010. 


2. Näringslivsstyrelsens driftram utökas med 600 tkr från och med 2012 avseende 
centrumbildningar m m. 


3. Näringslivsstyrelsens driftram utökas med 800 tkr 2012 samt 400 tkr från och 
med 2013 avseende Hästcentrum 


4. Från ks-kommunledningsförvaltningens driftram omfördelas till ks-tekniska 
förvaltningen 28,6 tkr från och med 2012 avseende kostnadsminskning för hy-
ror och städning med anledning av genomförd konkurrensutsättning 


5. Näringslivsstyrelsens driftram minskas med en generell neddragning på 0,5 % 
från och med 2012 och med ytterligare 0,5 % från och med 2014, vilket motsva-
rar 200 tkr från och med 2012 och 400 tkr från och med 2014. 


Beskrivning av ärendet 


Samtliga nämnder/förvaltningar har haft i uppdrag att till planeringsberedningen 
presentera sina planeringsförutsättningar inför åren 2012-2014. Av presentationen 
framgår bland annat framtida ekonomiska konsekvenser av att integrationsansvaret 
övergått från kommunerna till staten kommer att utredas.  


I bokslut 2010 genomfördes en nedskrivning av industrifastigheten SKAPA. Ned-
skrivningen innebar sänkta driftkostnader för tekniska förvaltningen som under 
2010 genomfört en sänkning av hyran med ca 1 200 tkr. Näringslivsstyrelsen har 
därmed fått ett utökat ekonomiskt utrymme. Samtidigt beräknas styrelsen initialt att 
få ökade kostnader med anledning av Hästcentrum. 


Kommunfullmäktiges pott för oförutsedda utgifter innehåller resurser för deltagan-
de i centrumbildningar, andra bidrag och projekt, Näringslivsstyrelsen föreslås få 
ansvar för ekonomiska resurser för de projekt och centrumbildningar de har repre-
sentanter i. Beslut om deltagande fattas som tidigare av kommunfullmäktige. Före-
slås att 600 tkr omfördelas från ks-kommunledningsförvaltningens driftram till när-
ingslivsstyrelsen. 


Eftersom den genomförda konkurrensutsättningen inom tekniska förvaltningen in-
neburit minskade driftkostnader kommer kostnaden för hyror och städning att sän-
kas ytterligare med 28,6 tkr från och med 2012, föreslås att motsvarande budget  
omfördelas från näringslivsstyrelsen till tekniska förvaltningen  


För att skapa ett utrymme för att tillföra resurser till redan befintlig verksamhet 
inom vissa nämnder föreslås en generell neddragning av driftramen från 2012 med 
0,5 % och från 2014 med ytterligare 0,5 %, d v s totalt 1 %, vilket motsvarar 200 
tkr från 2012 och 400 tkr från 2014. 
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§ 22 Kultur- och fritidsnämndens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


1. Kultur- och fritidsnämndens driftram utökas med 2 911 tkr 2012, 2 797 tkr 
2013 samt 2 969 tkr 2014 avseende ofinansierade verksamhet. 


2. Kultur- och fritidsnämndens driftram utökas med 100 tkr per år från och med 
2012 avseende bidrag till ungdomsprojekt 


3. Från kultur- och fritidsnämndens driftram omfördelas till ks-tekniska förvalt-
ningen 438 tkr från och med 2012 avseende kostnadsminskning för hyror och 
städning med anledning av genomförd konkurrensutsättning 


4. Kultur- och fritidsnämndens driftram minskas med en generell neddragning på 
0,5 % från och med 2012 och med ytterligare 0,5 % från och med 2014, vilket 
motsvarar 350 tkr från och med 2012 och 700 tkr från och med 2014. 


Beskrivning av ärendet 


Samtliga nämnder/förvaltningar har haft i uppdrag att till planeringsberedningen 
presentera sina planeringsförutsättningar inför åren 2012-2014. 


Av presentationen framgår bland annat att nämnden i nuvarande plan har Boden 
Arena, försvarsmuseet, ungdomsgården i Sävast och energikostnaderna för Air Do-
omen ofinansierade med knappt 3 000 tkr från och med 2012. Kostnaden för Boden 
Arena är beräknad med ränteantagandet i strategisk plan. 


Inför arbetet med strategisk plan har samråd skett med ungdomsrådet. Önskemål 
har framförts om att ”en påse pengar” avsätts för särskilda ungdomsprojekt ur vil-
ken ungdomarna på ett enkelt sätt kan söka bidrag och få svar med kort handlägg-
ningstid. 


Eftersom den genomförda konkurrensutsättningen inom tekniska förvaltningen in-
neburit minskade driftkostnader kommer kostnaden för hyror och städning att sän-
kas ytterligare med 438 tkr från och med 2012, föreslås att budget motsvarande 
kostnadsminskningen omfördelas från kultur- och fritidsnämnden till ks-tekniska 
förvaltningen  


För att skapa ett utrymme för att tillföra resurser till redan befintlig verksamhet 
inom vissa nämnder föreslås en generell neddragning av driftramen från 2012 med 
0,5 % och från 2014 med ytterligare 0,5 %, d v s totalt 1 %, vilket motsvarar 350 
tkr från 2012 och 700 tkr från 2014. 
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§ 23 Överförmyndarnämndens driftram 
  


Budgetberedningens förslag 


Från överförmyndarnämndens driftram omfördelas till ks-tekniska förvaltningen 3,6 
tkr från och med 2012 avseende kostnadsminskning för hyror och städning med an-
ledning av genomförd konkurrensutsättning 


Beskrivning av ärendet 


Samtliga nämnder/förvaltningar har haft i uppdrag att till planeringsberedningen 
presentera sina planeringsförutsättningar inför åren 2012-2014. Av presentationen 
framgår bland annat att det finns behov av ytterligare personella resurser. 


Eftersom den genomförda konkurrensutsättningen inom tekniska förvaltningen in-
neburit minskade driftkostnader kommer kostnaden för hyror och städning att sän-
kas ytterligare med 3,6 tkr från och med 2012. Föreslås att budget motsvarande 
kostnadsminskningen omfördelas från överförmyndarnämnden till ks-tekniska för-
valtningen  







 Budgetberedningen Protokoll 


 


 
 


Sammanträdesdatum 
2011-05-24 


Sid 


22 (32) 


 


Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 24 Skattesats 2012 
  


Budgetberedningens förslag 


Skattesatsen för 2012 blir oförändrad 22,13. 


Beskrivning av ärendet 


Skattesatsen för 2011 är 22,13. 
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§ 25 Ks-finansförvaltningen 
  


Budgetberedningens förslag 


Ks-finansförvaltningen budgeteras enligt nedan: 
2012 2013 2014


Pensioner* 90 947 93 992 96 508
PO-påslag, avtalspensioner -50 124 -51 878 -53 850
Semensterlöneskuld/okomp övertid 5 000 5 000 5 000
Interna räntor -42 702 -42 702 -42 702
Skatter och utjämning -1 488 273 -1 525 396 -1 563 024
Finansiella intäkter -4 810 -4 550 -5 550
Finansiella kostnader 3 260 3 320 3 340
Summa -1 486 702 -1 522 214 -1 560 278


* exkl räntekostnad på 2 000 tkr som ingår i finansiella kostnader.  


Beskrivning av ärendet 


I långtidsplanen 2012-2013 är ks-finansförvaltningen budgeterad enligt nedan: 
2012 2013


Pensioner* 84 722 88 544
PO-påslag, avtalspensioner -51 617 -53 423
Semensterlöneskuld/okomp övertid 5 000 5 000
Interna räntor -45 000 -45 000
Skatter och utjämning -1 451 030 -1 497 261
Finansiella intäkter -4 160 -5 490
Finansiella kostnader 2 112 2 062
Summa -1 459 973 -1 505 568


* exkl räntekostnad på 1 552 tkr som ingår i finansiella kostnader  


Pensionsförvaltarens prognos från december 2011 ligger till grund för förslag till 
pensionskostnaderna i den strategiska planen 2012-2014. 


Skatte- och utjämningsintäkterna i strategisk plan 2012-2014 baseras på Sveriges 
kommuner och landstings senaste prognos över skatte- och utjämningsintäkter från 
slutet av maj 2011 (cirkulär 2011:21), justerad med kommunens egen befolknings-
prognos. Den senaste prognosen från cirkulär 11:24 medräknas inte med anledning 
av att uppgifterna behöver kvalitetssäkras. 


Finansiella intäkter och kostnader baseras på föreslagen nivå på resultat, långfristig 
upplåning samt långfristiga fordringar. Räntan utgår från banksektorns bedömning. 


Budget för semesterlönsekuld/okompenserad övertid föreslås vara oförändrad. Öv-
riga poster utgår från verksamhetsplaner 2011-2013 och/eller prognos 2011 korri-
gerad med aktuella uppräkningar 
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§ 26 Ks-kommunledningsförvaltningens investeringsram 
  


Budgetberedningens förslag 


Ks-kommunledningsförvaltningens investeringsram fastställs till 14 980 tkr för 
vardera åren 2012 och 2013 samt till 10 980 tkr för 2014. 


Beskrivning av ärendet 


Enligt gällande långtidsplan har ks-kommunledningsförvaltningen en investerings-
ram på 10 480 tkr årligen för 2012 och 2013. 


Vid planeringsberedningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 
2012-2014. Av presentationen framgår bland annat att det liksom tidigare år finns 
ett årligt investeringsbehov på 6 480 tkr för löpande investeringar. Till detta kom-
mer en beräknad kostnad för nya exploateringsområden på ca 9 000 tkr för vardera 
åren 2012-2013 samt 5 000 tkr för 2014. Det handlar om Hornsberg, Sävastön, om-
rådet vid Engelbrektsgatan samt områden för hästtomter. 
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§ 27 Ks-tekniska förvaltningens investeringsram 
  


Budgetberedningens förslag 


1. Ks-tekniska förvaltningens investeringsram fastställs till 84 500 tkr 2012, 
90 500 tkr 2013 samt till 90 000 tkr 2014. I ramen ingår investering i planskild 
korsning 2012-2014 med 4 500 tkr, 10 500 tkr och 10 000 tkr samt en buffert på 
10 000 tkr som inte får budgeteras upp för planerade projekt.  


Beskrivning av ärendet 


Enligt långtidsplanen har ks-tekniska förvaltningen en investeringsram på 64 500 
tkr för 2012 och 76 680 tkr 2013. Ramen 2012 inkluderar investering i planskild 
korsning med 15 000 tkr samt 16 000 tkr för ombyggnad av Centralskolan.  


Vid planeringsberedningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 
2012-2014 och där pekat på följande investeringsbehov: 


2012 2013 2014
Allmänna investeringar 42 700 42 080 46 100


varav planskild korsning 4 500 10 500 10 000
varav omb av Centralskolan 12 500


Ombyggnad gator och VA-ledningar 10 000 10 000 10 000
Beläggningar 6 400 6 700 7 000
Trafiksäkerhetsåtgärder 900 5 400 3 500
Bilar och maskiner 500 1 500 1 500


60 500 65 680 68 100


Affärsdrivande verksamhet 7 000 4 800 4 800


Summa 67 500 70 480 72 900  


 


I enlighet med uppdraget om att ta fram nya riktlinjer för ekonomistyrning med syf-
te att utreda hantering av över- och underskott mellan åren föreslås att en högre in-
vesteringsnivå budgeteras för att kunna hantera tidsmässiga förskjutningar av pro-
jekt mellan åren och tillkommande ej planerade investeringar.  
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§ 28 Ks-räddnings- och beredskapsförvaltningens investerings-
ram 


  


Budgetberedningens förslag 


Ks-räddnings- och beredskapsförvaltningens investeringsram fastställs till 1 000 tkr 
2011, 500 tkr 2012 samt till 5 500 tkr år 2013. 


Beskrivning av ärendet 


Enligt långtidsplanen 2012-2013 har ks-räddnings- och beredskapsförvaltningen en 
investeringsram på 3 000 tkr respektive 500 tkr. 


Vid planeringsberedningen har förvaltningen presenterat investeringsplanen för 
åren 2012-2014 som innehåller en småbil 2012 samt ett tankfordon 2014. Årliga 
reinvsteringar bedöms uppgå till ca 500 tkr. 
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§ 29 Barn- och utbildningsnämndens investeringsram 
  


Budgetberedningens förslag 


1. Barn- och utbildningsnämndens investeringsram fastställs till 7 000 tkr per år  
2012-2014.  


Beskrivning av ärendet 


Enligt långtidsplanen har barn- och utbildningsnämnden en investeringsram på 
6 000 tkr per år för 2012-2013. 


Vid planeringsberedningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 
2012-2014 och har då pekat på ett oförändrat investeringsbehov.  


I enlighet med uppdraget om att ta fram nya riktlinjer för ekonomistyrning med syf-
te att utreda hantering av över- och underskott mellan åren föreslås att en högre in-
vesteringsnivå budgeteras för att kunna hantera tidsmässiga förskjutningar av pro-
jekt mellan åren och tillkommande ej planerade investeringar.  
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§ 30 Socialnämndens investeringsram 
  


Budgetberedningens förslag 


Socialnämndens investeringsram för fastställs till 4 500 tkr per år 2012-2014. 


Beskrivning av ärendet 


Enligt långtidsplanen 2012-2013 har socialnämnden en investeringsram på 1 500 
tkr per år.  


Vid planeringsberedningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 
2012-2014 och där pekat på att årligt investeringsbehov på ca 2 000 tkr per år för 
underhåll av äldreboenden samt nyanskaffning av inventarier. Därutöver finns be-
hov av att byta lägenhetsdörrar på äldreboenden för ca 2 000 per år i 3 år. 


I enlighet med uppdraget om att ta fram nya riktlinjer för ekonomistyrning med syf-
te att utreda hantering av över- och underskott mellan åren föreslås att en högre in-
vesteringsnivå budgeteras för att kunna hantera tidsmässiga förskjutningar av pro-
jekt mellan åren och tillkommande ej planerade investeringar.  
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§ 31 Kultur- och fritidsnämndens investeringsram 
  


Budgetberedningens förslag 


Kultur- och fritidsnämndens investeringsram fastställs till 3 500 tkr 2012, 2 000 tkr 
för 2013 och till 3 000 tkr för 2014.   


Beskrivning av ärendet 


Enligt långtidsplanen 2012-2013 har kultur- och fritidsnämnden en investeringsram 
på 3 500 tkr respektive 2 000 tkr.   


Vid planeringsberedningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 
2012-2014 och där pekat på behov av att införskaffa en ny bokbuss, genomföra en 
upprustning av Björknäshallen samt byta konstgräset på Björknäsvallen. 
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§ 32 Upplåning och långfristiga fordringar 
  


Budgetberedningens förslag 


1. De långfristiga fordringarna minskar år 2012 med 28 500 tkr genom amortering 
från Bodens Energi AB. 


2. Borgensåtagandet till Bodens Energi AB ökar med motsvarande belopp. 


3. De långfristiga skulderna amorteras med 20 000 tkr år 2014. 


Beskrivning av ärendet 


Kommunfullmäktige beslutade 2009-12-21, § 164, att kommunen ska förskottera 
ombyggnation av riksväg 97, delen Sävast-Boden, med maximalt 100 mkr. I förslag 
till Strategisk plan beräknas förskotteringen uppgå till 45 000 tkr respektive 35 000 
tkr för åren 2012-2013. 


Kommunen hade sedan tidigare en långfristig fordran på Bodens Energi AB med 
94 500 tkr. Bolagen betalade en ränta motsvarande genomsnittlig statslåneränta 
med en marginal på +2 %. Bodens Energi AB påbörjat sin amortering av skulden 
till kommunen under 2010 med 31 000 tkr.  Under 2011 planerar de att amortera 
35 000 tkr. Resterande amortering på 28 500 tkr planeras att ske under 2012. De 
likvida medlen har och planeras användas till att helt och hållet amortera av på 
kommunens långfristiga låneskuld. Under 2011 planeras amortering med 35 000 
tkr. Planerad amortering under 2012 på 20 000 tkr föreslås genomföras 2014. 


Ingen nyupplåning görs under planperioden.
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§ 33 Avsättning i kapitalförvaltning 
  


Budgetberedningens förslag 


Under 2012-2014 planeras ingen avsättning i kapitalförvaltning. 


Beskrivning av ärendet 


Kommunen har som mål att sätta av minst 10 000 tkr per år i kapitalförvaltning. 
Under förutsättning att god betalningsberedskap kan upprätthållas ska i första hand 
amortering ske på de långfristiga skulderna och därefter avsättning i kapitalförvalt-
ning. 
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§ 34 Budgetberedningens förslag till strategisk plan och budget 
2012-2014 


  


Budgetberedningens förslag 


Budgetberedningens förslag till strategisk plan 2012-2014 enligt §§ 7-33 fastställs. 


Daniel Rönnbäck (m), Rigmor Åström (m), Roger Bohman (c) lämnar blank reser-
vation. 


Beskrivning av ärendet 


Budgetberedningen har upprättat ett förslag till strategisk plan 2012-2014 enligt §§ 
7-33. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 72 Strategisk plan och budget 2012-2014, forts 

 KS 2011/380, Ks § 97 

Kultur- och fritidsnämnden - Inriktningar 

- En drogfri ungdomsfestival genomförs årligen. Aktiv drogfri och alkoholfri 
policy bland vuxna är en central värdering som kommuniceras bland alla 
föreningar. 

- ”Boden – Kulturstad” ska främjas genom att aktivt stödja varierande kultu-
rella initiativ och evenemang med lokalförankring, med någonting som till-
talar alla generationer. 

- Biblioteket och den angränsande Konsthallen ska vara naturliga mötesplat-
ser för Bodens kulturliv. Strävan är att även skapa arrangörsmässiga förut-
sättningar för att enkelt kunna ordna arrangemang i stadskärnan eller i by-
arna, till exempel genom en mobil scen. 

- O-ringen 2013 ska bli en sportslig och turistisk framgång. 

Ägardirektiv Stiftelsen BodenBo 

- Stiftelsen granskar möjligheten att utveckla alternativa boendeformer där 
äldre själva kan bestämma innehåll och servicegrad. Ett programarbete in-
leds för att om möjligt skapa ett boende med möjligheter till generationsbo-
ende. 

- Stiftelsen undersöker behovet av mindre lägenheter inom kommunen och 
möjligheten att tillgodose detta . 

- Strandnära boendeformer bör utvecklas. En översyn inleds för framtagande 
av möjligheter till framtida boende i strandnära miljö. 

2. Kommunfullmäktige fastställer budgeten för kommunrevisionen till 1 671 tkr 
för 2012, 1 682 tkr för 2013 samt 1 698 tkr för 2014. 

 
Reservationer från Olle Lindström (M), Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), 
Göran Ahlman (M), Hans Nilsson (M), Bo Hultin (M), Daniel Rönnbäck (M), Eva 
Smedetun (M), Hans Holmqvist (M), Helena Nordvall (M), Göran Höglund (M), 
Bo Lindström (M), Egon Palo (M), Lennart Carlsson (M), Lars Lundström (M), 
Knut Larsson (M), Anders Pettersson (KD), Carola Larsson (FP) och Roger Boh-
man (C). 
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§ 72 Strategisk plan och budget 2012-2014, forts 

 KS 2011/380, Ks § 97 

Beskrivning av ärendet 

Den strategiska planen innehåller fullmäktiges styrning av nämnder och bo-
lag/stiftelse samt resurstilldelning till nämnderna. Utvecklingsplanen som anger vi-
sionen för år 2020 samt vad som är viktigt för att nå utveckling och framgång ligger 
till grund för den strategiska planen som innehåller nedanstående delar: 

1. Kommungemensamma visioner och mål i perspektiven  
 - Samhällsutveckling 
- Verksamhet 
 - Medarbetare 
 - Ekonomi 

2. Kommungemensamma serviceförklaringar 

3. Inriktning och uppdrag till nämnderna 

4. Ägardirektiv till bolagen samt inriktning till Stiftelsen 

5. Budget för 2012-2014 
- Ekonomisk ram per nämnd för drift och investeringar 
- Resultat-, kassaflödes- och balansbudget 

Med utgångspunkt från den strategiska planen ska nämnderna ta fram verksamhets-
planer. De är en återrapportering till fullmäktige av hur man planerar att uppnå 
uppdraget från den strategiska planen.  

Uppföljning av den strategiska planen och verksamhetsplanerna sker löpande under 
året i delårsrapporten samt vid årets slut i årsredovisningen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer budgetberedningens 
förslag till strategisk plan 2012-2014 enligt §§ 7 – 33. 

Yrkanden  

Johan Johansson (M) föreslår att tidigare överlämnat förslag till Strategisk plan och 
budget 2012-2014 från Alliansens partier (Moderaterna, Norrbottens Sjukvårdspar-
ti, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet) bifalls. 

Ajournering för rast mellan kl 15.40-16.00. 

Kenneth Backgård (NS), Olle Lindström (M), Roger Bohman (C), Anders Petters-
son (KD) och Carola Larsson (FP) föreslår att deras alliansförslag bifalls. 
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§ 72 Strategisk plan och budget 2012-2014, forts 

 KS 2011/380, Ks § 97 

Bosse Strömbäck (V) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls men att under 
rubriken Kommunstyrelsen och nya uppdrag läggs följande strecksatser till: 

- Samtliga styrelser och nämnder uppmanas att i sina verksamhetsplaner för 2012 
redogöra för hur man avser arbeta med de förbättringsområden som tas upp i 
revisorernas granskning av tillämpning av kommunens tillgänglighetspolicy. 

- Samtliga styrelser och nämnder uppmanas att i sina verksamhetsplaner för 2012 
redogöra för hur man avser arbeta med de förbättringsområden som tas upp i 
revisorernas granskning av avtalshanteringen. 

Britt-Marie Loggert Andrén (S) föreslår att under rubriken Barn- och utbildnings-
nämnden och nya uppdrag läggs följande strecksatser till: 

- Utreda förutsättningar för och konsekvenser av att alla gymnasieprogram ska 
kunna erbjuda behörighet för vidare studie, antingen inom ramen för ordinarie 
kursutbud eller genom tillval. 

- Utreda förutsättningar för och konsekvenser av ett kommunalförbund för gym-
nasieskolans verksamhet omfattande Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn och Kalix. 
Utredningen presenteras senast april 2012. 

- Karlägga ”Säker skolväg” för elever i kommunen och komma med förslag på 
åtgärder som leder till säkrare skolväg. Utredningen presenteras senast i juni 
2012. 

Christer Carlsson (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls men att under 
rubriken Socialnämnden och inriktningar läggs följande strecksats till: 

- Integritet, värdighet och säkerhet ska värnas och Lex Sarahanmälningar följas 
upp kontinuerligt. 

Christer Carlsson (S) föreslår också att under rubriken Socialnämnden och nya upp-
drag läggs följande strecksats till: 

- Utreda förutsättningar för och konsekvenser av en eventuell fortsatt utbyggnad 
av det heltidsprojekt som initierats i Harads. Uppdraget återrapporteras senast i 
april 2012. 
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§ 72 Strategisk plan och budget 2012-2014, forts 

 KS 2011/380, Ks § 97 

Beatrice Öman (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls men att under ru-
briken Kultur- och fritidsnämnden och inriktningar läggs följande strecksatser till: 

- En drogfri ungdomsfestival genomförs årligen. Aktiv drogfri och alkoholfri po-
licy bland vuxna är en central värdering som kommuniceras bland alla före-
ningar. 

- ”Boden – Kulturstad” ska främjas genom att aktivt stödja varierande kulturella 
initiativ och evenemang med lokalförankring, med någonting som tilltalar alla 
generationer. 

- Biblioteket och den angränsande Konsthallen ska vara naturliga mötesplatser 
för Bodens kulturliv. Strävan är att även skapa arrangörsmässiga förutsättningar 
för att enkelt kunna ordna arrangemang i stadskärnan eller i byarna, till exempel 
genom en mobil scen. 

- O-ringen 2013 ska bli en sportslig och turistisk framgång. 

Beatrice Öman (S) föreslår också att under rubriken Kommunstyrelsen och nya 
uppdrag läggs följande strecksats till: 

- Utreda förutsättningarna för och konsekvenser av ett förvärv av Snabelhuset för 
att vidareutveckla kommunens ungdomssatsningar. 

Rasmus Joneland (V) föreslår att under rubriken Ägardirektiv Stiftelsen BodenBo 
läggs följande strecksatser till: 

- Stiftelsen granskar möjligheten att utveckla alternativa boendeformer där äldre 
själva kan bestämma innehåll och servicegrad. Ett programarbete inleds för att 
om möjligt skapa ett boende med möjligheter till generationsboende. 

- Stiftelsen undersöker behovet av mindre lägenheter inom kommunen och möj-
ligheten att tillgodose detta . 

- Strandnära boendeformer bör utvecklas. En översyn inleds för framtagande av 
möjligheter till framtida boende i strandnära miljö. 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls med de tilläggs-
yrkanden som Bosse Strömbäck (V), Britt-Marie Loggert Andrén (S), Christer 
Carlsson (S), Beatrice Öman (S) och Rasmus Joneland (V) har lämnat. 

Ordföranden frågar om de två huvudförslagen från Johan Johansson (M) med flera 
och Torbjörn Lidberg (S) med flera kan ställas mot varandra. Ordföranden finner 
att fullmäktige godkänner propositionsordningen. 
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§ 72 Strategisk plan och budget 2012-2014, forts 

 KS 2011/380, Ks § 97 

Förslagen ställs mot varandra och ordföranden finner att kommunfullmäktige beslu-
tar enligt Torbjörn Lidbergs (S) med fleras huvudförslag. 

Ajournering av sammanträdet mellan kl 17.52-17.58. 

Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige kan bifalla de tilläggsyrkanden 
som Bosse Strömbäck (V), Britt-Marie Loggert Andrén (S), Christer Carlsson (S), 
Beatrice Öman (S) och Rasmus Joneland (V) har lämnat.  

Alliansen d.v.s Olle Lindström (M), Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), 
Göran Ahlman (M), Hans Nilsson (M), Bo Hultin (M), Daniel Rönnbäck (M), Eva 
Smedetun (M), Hans Holmqvist (M), Helena Nordvall (M), Göran Höglund (M), 
Bo Lindström (M), Egon Palo (M), Lennart Carlsson (M), Lars Lundström (M), 
Knut Larsson (M), Anders Pettersson (KD), Carola Larsson (FP) och Roger Boh-
man (C) lägger ner sin röst och deltar inte i beslutet om tilläggsyrkandena. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Bosse Strömbäcks (V) 
med fleras tilläggsyrkanden. 

Göran Höglund (M) föreslår att kommunfullmäktige fastställer budgeten för kom-
munrevisionen till 1 671 tkr för 2012, 1 682 tkr för 2013 samt för 1 698 tkr 2014. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Göran Höglunds (M) 
förslag om kommunrevisionens budget. 

 

För genomförande/kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
Samtliga kommunala bolag 
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§ 73 Förstudie för bildandet av marknadsbolag Datalagrings-

center 
 KS 2011/408, Ks § 98 

Beslut 

Kommunfullmäktige anvisar 145 000 kr från kommunfullmäktiges konto för oför-
utsedda utgifter till förstudien (Fas 1).  

Beskrivning av ärendet 

Luleå kommun, Piteå kommun, Bodens kommun, Länsstyrelsen och Landstinget i 
Norrbotten ska göra en förstudie för bildandet av säljbolaget Datacenter. Förstudien 
genomförs av Luleå Näringsliv AB. En styrgrupp tillsätts av finansiärer och samar-
betspartners. Syftet med förstudien är att bilda ett gemensamt regionalt säljbolag för 
att fokuserat bearbeta datacentermarknaden. Bolagets bildande sker i två faser.  

 Fas 1, förstudien, pågår under perioden juli-okt 2011. Förberedelser av bolags-
bildning med bolagsordning och framtagande av ägardirektiv samt verksam-
hetsplanering av fas 2 genomförs. Dessutom genomförs en del verksamhet av 
pilotkaraktär. 

 Fas 2 pågår i det nya gemensamma säljbolaget från november 2011- november 
2014 med årlig utvärdering.  

Kostnaden för förstudien (Fas 1) beräknas till 975 000 kr. 
Finansieringen sker enl följande: 

Länsstyrelsen Norrbotten 290 000 kr 
Norrbottens Landsting 195 000 kr 
Luleå kommun 200 000 kr 
Piteå kommun 145 000 kr 
Bodens kommun  145 000 kr 
Summa 975 000 kr 

Under strukturfondsprojektet Invest i Luleå och Piteå (1 april 2008- 31mars 2011) 
med Luleå Näringsliv AB som projektägare har regionens etableringsfördelar pake-
terats och presenterats för olika marknader. 

Inom ICT -området har projektet ingått i en nationell satsning tillsammans med In-
vest Sweden, BRG Stockholm, Region Västra Götaland och Region Skåne. 

I den mycket kraftfulla globala tillväxten vad gäller behov av datalagring har Luleå-
regionen visat hålla internationell klass. Flera kända varumärken har efter bearbet-
ning i USA efterfrågat offerter och varit på sitebesök. I dagsläget pågår långtgående 
förhandlingar med en kund som förväntas genomföra investeringar i miljardklassen 
vid Aurorum Science Park. 
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§ 73 Förstudie för bildandet av marknadsbolag Datalagrings-

center, forts 
 KS 2011/408, Ks § 98 

Datacenterbranschen visar klusterbeteende vid etableringar. I North Carolina 
genomfördes under perioden 2007-2010 sex megaetableringar till ett värde av 18 
miljarder kronor. Efterfrågan av platser med förnyelsebar och kraftfull energi, ett 
kallt klimat, goda kommunikationer och tillgång till kompetent personal ligger nu 
högst upp på bolagens önskelista. 

Luleåregionen kan svara upp mot dessa krav och förberedelsearbetet i samtliga tre 
kommuner är redan påbörjat. Möjligheten att nyttja kommunikativa fördelen med 
en första etableringen är enorm men tidsfönstret är begränsat Därför är en avgrän-
sad och tydlig kraftsamling kring fler datacenteretableringar en enorm möjlighet för 
regionen att skapa ett internationellt kluster. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Luleå kommun 
Piteå kommun 
Länsstyrelsen  
Landstinget i Norrbotten  
Luleå Näringsliv AB 
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§ 74 Nya biljettavgifter för lokaltrafiken 

 KS 2011/258, Ks § 99 

Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med följande motivering: ”Analysera 
konsekvenserna för ungdomar i friskolor samt kommunala skolor och även konse-
kvenser för deras fritid. Miljö- och trafikkonsekvenser måste också beaktas”. 

Beskrivning av ärendet 

Mot bakgrund av den prognos i kollektivtrafiken som visar på kommande under-
skott med 1,9 miljoner kronor under 2011 och stigande underskott 2012 och 2013 
har tekniska förvaltningen tagit fram förslag på nya biljettavgifter för Bodens lokal-
trafik. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2011-05-09, § 71, var att ungdomskorten på 
50 kr skulle tas bort och en avgift för ungdomar som är folkbokförda i Bodens 
kommun införas. Att förslag till nya biljettavgifter skulle fastställas och gälla från 1 
juli 2011. Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) skulle få i uppdrag att följa 
upp biljettpriserna och lämna en rapport i 2011 års verksamhetsberättelse. 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2011-05-16, § 53, med följande moti-
vering: En konsekvensanalys måste göras avseende effekterna av att ta bort ung-
domskortet. Inte minst avseende effekterna för ungdomar som också är friskole- 
elever. Det bör utredas hur andra åtgärder avseende busstrafiken, exv förändrad 
sommartrafik, kan medföra lägre kostnader. Finns det andra förändringar i den tek-
niska verksamheten som kan medföra sänkta kostnader till förmån för att behålla 
ungdomskortet. 

Tekniska förvaltningen har, efter återremissen, lämnat in en redogörelse där det 
framgår att tekniska förvaltningen har prognostiserade underskott för lokaltrafiken 
enligt följande: 

2011   2.5 mkr (1.9 + 0.6) 
2012   4.3 mkr (3.1+1.2) 
2013   4.1 mkr (2.9+1.2) 
2014   3.8 mkr (2.6+1.2) 

I dessa underskott finns kostnader för lokaltrafiken samt kostnader för fria ung-
domsresor på länstrafiken. Till detta tillkommer ökat underskott för ägarandel i 
länstrafiken med 1.5 mkr för 2011. Neddragning av nuvarande trafikproduktion i 
lokaltrafiken kan göras med max 11 % vilket ger en besparing på ca 700 tkr/år. 

Besparingar på övrig verksamhet är inte möjligt inom ramen för det uppdrag tek-
niska förvaltningen innehar idag. I relation till nettobudget (fråntaget kapitalkostna-
der) motsvarar det en neddragning av verksamhet med 7 %. 
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§ 74 Nya biljettavgifter för lokaltrafiken, forts 

 KS 2011/258, Ks § 99 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som lyder: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ungdomskorten på 50 kr tas bort och en avgift 
för ungdomar som är folkbokförda i Bodens kommun införs.  

2. Förslaget till nya biljettavgifter fastställs och avgifterna gäller från 1 juli 2011.  

3. Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) får i uppdrag att följa upp biljettpri-
serna och lämna en rapport i 2011 års verksamhetsberättelse. 

Yrkanden 

Rasmus Joneland (V), Bosse Strömbäck (V), Torbjörn Lidberg (S) och Anna-Karin 
Nylund (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls. 

Catarina Ask (MP) föreslår att kommunstyrelsens beslutspunkt nr 1 avslås men att 
punkt 2-3 bifalls. 

Kenneth Backgård (NS), Johan Johansson (M), Daniel Rönnbäck (M) och Anders 
Pettersson (KD) föreslår att ärendet återremitteras. 

Ordförande ställer frågan om ärendet ska återremitteras och votering begärs och ska 
genomföras.  

Den som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar JA och den som röstar för att 
ärendet ska avgöras senare (återremiss) röstar NEJ. 

Av 49 avgivna röster har 25 röstar Ja och 21 röstar Nej. 3 avstod från att rösta. Hur 
var och en har röstat framgår av bifogad närvaro- och omröstningslista. 

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras senare (minoritetsåterremiss) med föl-
jande motivering ”Analysera konsekvenserna för ungdomar i friskolor samt kom-
munala skolor och även konsekvenser för deras fritid. Miljö- och trafikkonsekven-
ser måste också beaktas”. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 
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§ 75 Susanne Johansson (V) med avsägelse av sitt uppdrag som 

nämndeman i Luleå Tingsrätt 
 KS 2011/310 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

2. Malin Karvonen (V) väljs som ny nämndeman i Luleå Tingsrätt för återstående 
del av mandatperioden 2011-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Susanne Johansson (V) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som nämndeman 
i Luleå Tingsrätt. Vänsterpartiet nominerar följande person: 

Nämndeman   

Malin Karvonen (V) Allegatan 46 B 961 67 BODEN  

 

 

För kännedom 
Susanne Johansson (V) 
Malin Karvonen (V) 
Luleå Tingsrätt 
Personalkontoret  
Kansli och informationskontoret  
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§ 76 Güler Gül (MP) med avsägelse av sitt uppdrag som kom-

munrevisor samt ersättare stämmoombud i Norrbottens 
Länstrafik AB 

 KS 2011/389 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att inte förordna någon ny revisor. 

3. Gösta Eriksson (MP) väljs som ny ersättare stämmoombud i Norrbottens Läns-
trafik AB för återstående del av mandatperioden 2011-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Güler Gül (MP) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som kommunrevisor 
samt ersättare stämmoombud i Norrbottens Länstrafik AB.  

Yrkanden 

Anna-Karin Nylund (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte förordna 
någon ny revisor efter Güler Gül (MP) eftersom antalet revisorer enligt Kommunal-
lagens krav 9 kap  
§ 2 på 5 st uppfylls. 

Miljöpartiet nominerar följande person som ersättare stämmoombud i Norrbottens 
Länstrafik AB. 

 

Ersättare stämmoombud   

Gösta Eriksson (MP) Järpgatan 28 961 74 BODEN  

 
 

För kännedom 
Güler Gül (MP) 
Gösta Eriksson (MP) 
Norrbottens Länstrafik AB 
Personalkontoret  
Kansli och informationskontoret  
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§ 77 Patrik Degerman (S) med avsägelse av sitt uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige  
 KS 2011/372 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Patrik Degerman (S) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

 

 

För kännedom 
Patrik Degerman (S) 
Länsstyrelsen 
Personalkontoret  
Kansli och informationskontoret  
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§ 78 Motioner 
  

Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motion till kommunstyrelsen: 

1. Motion från Lars Röjne (SD) om bussomstigningsplatserna kring Kungsgatan 
(2011/383). 

2. Motion från Egon Palo (M) om att utreda möjligheterna till att inrätta ett råd 
som har till uppgift att förebygga och motverka drogmissbruk i Bodens kom-
mun (2011/455) 
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§ 79 Medborgarförslag  

  

a) Belys bron över Bodträskån (2011/348) 

Förslag: Belysning på vår kulturmärkta bro över Bodträskån på samma sätt som den 
vackra hängbron. 
Inlämnat av: Eddie Lind  
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  

b) Belysning på promenadstråk i Unbyn och en gång- och cykelväg 
längst länsväg 616 (2011/384) 

Förslag: I Unbyn finns ett promenadstråk som används av många i byn. Det saknas 
gatubelysning en stor del av sträckan där det förekommer en hel del trafik. Med be-
lysning skulle fler känna sig tryggare och komma ut mer och röra på sig. Förslag 
finns också på en separat gång- och cykel längst länsväg 616. 
Inlämnat av: Leif och Berith Ekervhén  
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

c) Dränera Engelska kanalen (2011/434) 

Förslag: Engelska kanalen är bitvis restaurerad och bitvis vattenfylld och igensum-
pad vilket genererar massor av mygg och illaluktande gaser. Diket dränerades för 
mer än 50 år sen men har nu slammats igen med ris, löv och växter så vattnet står 
stilla. Rensa upp diket så att avrinningen börjar fungera igen. 
Inlämnat av: Erland Hortlund  
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen  

För kännedom 
Eddie Lind 
Leif och Berith Ekervhén 
Erland Hortlund 
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