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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 83 Rapporter 
  

- Kommunchefens rapport 

- Finansiell rapport maj 2009  

- Revisorerna informerar om granskningen ”Intern kontroll” 
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§ 84 Medborgarförslag om att skänka fullmäktiges arvoden till 

välgörenhet 
 KS 2009/142, Au § 41 

 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår förslaget att fullmäktige ska besluta att ledamöterna 

inte ska få något arvode vid nästa sammanträde. 

2. Kommunfullmäktige överlämnar till sina ledamöter att själva avgöra om de vill 
skänka sina arvoden från ett sammanträde till välgörande ändamål. 

Beskrivning av ärendet 
Göran Söderberg föreslår i ett medborgarförslag att kommunfullmäktige ska besluta 
att ledamöterna i fullmäktige vid nästa sammanträde inte får något arvode. Arvode-
na ska i stället gå till någon hjälporganisation. Denna solidariska handling kan se-
dan göras till en utmaning till andra kommuners fullmäktige. 

Kansliet säger i ett yttrande att fullmäktige inte har något möjlighet att bestämma 
hur dess ledamöter använder sina arvoden. Däremot kan fullmäktige ändra kommu-
nens bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda. Enligt bestäm-
melserna har ledamöter i fullmäktige, nämnder och liknande rätt till arvode på 500 
kronor per sammanträde som varar upp till fyra timmar. Arvodet för sammanträden 
över fyra timmar är 750 kronor.  

Bestämmelserna om ekonomiska förmåner bygger på principen att alla sammanträ-
den ger samma arvode, oavsett om det är sammanträde i fullmäktige, en nämnd el-
ler något annat. Den lösning som ligger närmast till hands om fullmäktige vill 
minska politikernas arvoden är att fullmäktige beslutar om en generell sänkning av 
arvodena för alla sammanträden. 

Kansliet tycker att Göran Söderbergs förslag om skänka pengar till välgörenhet till 
är vällovligt. Det finns inget hinder mot att de fullmäktigeledamöter som vill frivil-
ligt skänker sina arvoden vid ett sammanträde till välgörenhet. Kansliet anser där-
emot att det är mindre lämpligt att fullmäktige ändrar bestämmelserna om ekono-
miska förmåner på så sätt att ett visst enskilt sammanträde ger ett annat arvode än 
alla andra sammanträden. Frågan om arvodena för ett sammanträde ska skänkas till 
välgörenhet bör i stället avgöras av varje enskild ledamot. 

Yrkanden 
Bosse Strömbäck (V) yrkar avslag på punkt 1 och bifall punkt 2. 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Bosse Strömbäcks (V) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
_____________________ 
För beslut  Kommunfullmäktige  
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§ 85 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 
 KS 2009/70 

 

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

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

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

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 86 Detaljplan för del av Torpgärdan 5:4 m fl. Riksväg 97 - Trav-
baneleden 

 KS 2009/179 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret lämnar förslag till en ny detaljplan för del av Torpgär-
dan 5:4 m fl. Riksväg 97 – Travbaneleden. Under hösten 2008 och vintern 2009 har 
ett förslag till ombyggnad av Rv 97 i anslutning till nuvarande trevägskorsning med 
Travbaneleden upprättats. Då förslaget inte följer gällande detaljplan för området 
har den nya detaljplanen upprättats. Detaljplanen har varit utställt för samråd under 
våren 2009. Efter en mindre omarbetning ställdes förslaget ut för granskning i fyra 
veckor i april-maj 2009. Synpunkter som inkommit under samrådstiden har inte helt 
kunnat beaktas. 

Nuvarande väganslutning mellan Rv 97 och Travbaneleden , strax söder om PEAB-
travet, skall byggas om och ersättas med en cirkulationsplats. För att möjliggöra en 
framtida vägförbindelse till Gamla Lulevägen måste cirkulationsplatsen förskjutas 
cirka 180 meter västerut från den nuvarande anslutningspunkten. Då vägen föreslås 
planskild med järnvägen måste cirkulationsplatsen förskjutas för att vägens lutning 
ska bli acceptabel. I denna detaljplan prövas dock inte vägförbindelsen till Gamla 
Lulevägen.  

I detaljplanen regleras sträckningen för den planerade nya sträckningen av Rv 97, 
cirkulationsplatsen, ombyggnad av en mindre sträcka av Travbaneleden samt ny 
anslutning till Torpgärdans Västra industriområde via Gjutvägen. Planen reglerar 
också ett nytt gång- och cykelvägsystem, inklusive två tunnlar, i anslutning till det 
nya vägsystemet. Vidare föreslås en utvidgning av Torpgärdans Västra industriom-
råde samt naturområden. Var naturområdet får modelleras med överskottsmassor, 
fördröjningsmagasin placeras samt var gång-, cykel-, rid och travvägar får placeras 
regleras också. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-06-08 

Sid 
6 (28) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 87 Ny kostnadsfördelningsmodell för Länstrafiken Norrbotten 
 KS 2009/245 

 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till nytt konsortiavtal innehållande en 

ny kostnadsfördelningsmodell för Länstrafiken i Norrbotten AB. 

2. Förslaget godkänns under förutsättning att samtliga kommuner i Norrbotten 
godkänner förslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet Norrbotten har lämnat förslag 
till en ny kostnadsfördelningsmodell för Länstrafiken i Norrbottens län. Enligt för-
slaget ska modellen skrivas in i konsortialavtalet och gälla från den 1 januari 2010. 
Förslaget ska först godkännas av samtliga kommuners fullmäktige och landstings-
fullmäktige. 

Enligt den tidigare gällande modellen har kostnaderna fördelats på så sätt att lands-
tinget tagit 50 % och kommunerna i Norrbottens tillsammans 50 %. Kommunernas 
kostnad har fördelats mellan länets fjorton kommuner efter folkmängd och trafik-
produktion.  

Den nya modellen innebär att landstinget ansvarar ekonomiskt och politiskt för den 
totala kostnaden för stomlinjenätet med buss samt all regional tågtrafik. Kommu-
nerna i Norrbottens län ansvarar ekonomiskt och politiskt för den faktiska kostna-
den för den inomkommunala trafiken i respektive kommun. 2007 års kostnader är 
bas för framräkningen av framtida förändringar av kostnaden. Länstrafikens ägare 
har vid ägarsamrådet i april 2008 enats om att man är överens om principerna för 
den nya kostnadsfördelningsmodellen. 

Den nya modellen medför att varje kommun får en mer direkt koppling mellan 
busstrafiken i den egna kommunen och kommunens intäkter och kostnader.  

Yrkanden 
Olle Lindström (M) föreslår att förslaget godkänns under förutsättning att samtliga 
kommuner i Norrbotten godkänner förslaget. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-06-08 

Sid 
7 (28) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 88 Delårsrapport april 2009 
 KS 2009/359 

 

Beslut  
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporterna för kommunledningsförvaltningen, 
räddnings- och beredskapsförvaltningen och tekniska utskottet.  

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten i sin helhet. 

2. Kommunfullmäktige tillför 10 mkr, som i resultatbudgeten avsatts för omställ-
ningskostnader, till barn- och utbildningsnämnden 

3. För att motverka ett prognostiserat budgetunderskott krävs att nämnder och sty-
relser vidtar omedelbara åtgärder för att som lägst uppnå budgetbalans. Dessut-
om ska nedanstående nämnder/styrelser verka för att uppnå positiva budgetav-
vikelser som minst uppgår till enligt följande: 

- Ks-Kommunledningsförvaltningen + 2 000 tkr 

- Näringslivsstyrelsen                                  +  300 tkr 

- Kultur- och fritidsnämnden                       + 1 000 tkr 

Beskrivning av ärendet 
Efter det att kommunfullmäktige i juni 2008 fastställde den strategiska planen för 
2009-2011 har finanskrisen tillsammans med lågkonjunkturen medfört att skatteun-
derlagsprognoserna kraftigt försämrats. Detta är den främsta orsaken till att progno-
sen för året pekar mot ett underskott. För att undvika ett negativt resultat krävs att 
det sammanlagda budgetutfallet för verksamheterna blir positivt.  

I delårsrapporten efter april månad redovisas ett positivt resultat med 8 mkr medan 
årsprognosen pekar ett underskott på 20,2 mkr, vilket är 70 mkr sämre än budget. 
För styrelser och nämnder beräknas ett underskott jämfört med budget på -21,1 
mkr. Underskottet gentemot budget beror på att samtliga styrelser/nämnder utom 
KS-kommunledningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen beräknar 
större eller mindre underskott eller nollresultat. Finansen beräknas ge ett underskott 
på -48,9 mkr. Beräknat underskott för skatter och utjämning, -55,9 mkr, uppvägs i 
viss mån av ett överskott för semesterlöneskuld och reavinster. Reavinster beräknas 
till 2,3 mkr vid försäljning av fastigheten Aspgatan 12 och skogsfastigheter i Sävast 
och Svartbjörsbyn. I resultatbudgeten har 10 mkr avsatts för omställningskostnader 
inom barn- och utbildningsnämnden. 
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§ 88 Delårsrapport april 2009  (forts) 
  

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-mars har ökat något jämfört med 
samma period 2008, från 7,3 % till 7,7 %. Andelen långtidsfrånvaro uppgår till 52,2 
%. Med långtidsfrånvaro menas sammanhängande frånvaro längre än 60 dagar. 
Under perioden har 55,9 % av de anställda varit helt friska. Med helt friska avses 
månadsanställda som inte haft någon registrerad sjukdag under perioden.  

Befolkningsutvecklingen har varit negativ under perioden. Minskningen uppgår till 
20 personer. Inflyttningen uppgick till 217 personer och var 2 personer fler än ut-
flyttningen. 

Kommunen prognostiserar att nettoinvesteringarna kommer att uppgå till 93,3 mkr 
vilket innebär ett överskott jämfört med budget på 24,4 mkr.   

 

För kännedom (ks beslut) 
Kommunledningsförvaltningen 
Räddnings- och beredskapsförvaltningen 
Tekniska förvaltningen  
 

För beslut p 1-3 
Kommunfullmäktige  
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§ 89 Utvecklingsplan 
 KS 2008/332 

 

Förslag till beslut 
1. En extra strecksats under rubriken Eko-kommunen, sid 13 - ”Det praktiska mil-

jöarbetet följer den inriktning som tidigare utarbetats avseende de lokala miljö-
målen”. 

2. En extra strecksats under rubriken Tillväxt, sid 7-8, - ”Kommunen upprätthåller 
en god infrastruktur, med särskilt fokus på moderna och framtidssäkra IT-
kommunikationer”. 

3. Under rubriken Hela Boden lever, sid 9, i strecksats nr 3 sätts ”Intraprenad” in 
efter ordet kooperativ, … 

4. En extra strecksats under rubriken Eko-kommunen, sid 13, - ”Kommunen ver-
kar för snabbtågförbindelse/pendeltåg Boden-Luleå. 

5. Kommunfullmäktige i övrigt fastställer Utvecklingsplan för Bodens kommun 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (S), Eivy Blomdahl (S), Lars Nilsson (S), 
Anna-Karin Nylund (S), Bosse Strömbäck (V), Gunnel Notelid (V) och Catarina 
Ask (MP) för avslag till att strecksats nr 16 under rubriken Tillväxt i Boden, sid 7-
8, ”Mer av den kommunala verksamheten läggs ut på entraprenad” stryks. 

Beskrivning av ärendet 
I enlighet med fullmäktiges uppdrag, i den strategiska planen för 2007-2009, har 
kommunledningsförvaltningen arbetat fram ett förslag till ny utvecklingsplan för 
Bodens kommun. Arbetet med den nya utvecklingsplanen har genomförts under 
benämningen BodenVisionen med samtliga gruppledare som ledningsgrupp. I arbe-
tet har medborgarna, föreningar och organisationer haft möjlighet att lämna sina 
synpunkter på kommunens framtida utveckling, i den så kallade BodenDialogen. 

Kommunchefen redovisade för gruppledarna i oktober 2008 resultatet av Bo-
denDialogen, vilken utgjort underlag för föreslagen utvecklingsplan. Förslaget till 
utvecklingsplan har tagits fram i samarbete mellan kommunledningsförvaltningen 
och Bodens Utveckling AB. Samråd har skett med Landsbygdsrådet. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2008-02-04, § 15, skulle de lokala miljömålen 
arbetas in i utvecklingsplanen gällande den långsiktiga inriktningen och i den stra-
tegiska planen som miljöindikatorer. I utvecklingsplanen finns de långsiktiga in-
riktningarna och strategierna under ett eget avsnitt. Indikatorer för miljöområdet in-
går från och med 2009 i den strategiska planen. 

I utvecklingsplanen framgår visionen för Boden 2020 samt målen för perspektivet 
Samhällsutveckling i den strategiska planen. 
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§ 89 Utvecklingsplan (forts) 
 KS 2008/332 

 

Yrkanden 
Kenneth Backgård (NS) föreslår en extra strecksats under rubriken Eko-kommunen, 
sid 13 - ”Det praktiska miljöarbetet följer den inriktning som tidigare utarbetats av-
seende de lokala miljömålen”. 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår  

• en extra strecksats under rubriken Tillväxt, sid 7-8, - ”Kommunen upprätthåller 
en god infrastruktur, med särskilt fokus på moderna och framtidssäkra IT-
kommunikationer”. 

• under rubriken Hela Boden lever, sid 9, i strecksats nr 3 sätts ordet ”Intrapre-
nad” in i slutet. 

• en extra strecksats under rubriken Eko-kommunen, sid 13, - ”Kommunen verkar 
för snabbtågförbindelse/pendeltåg Boden-Luleå”. 

Torbjörn Lidberg (S) och Bosse Strömbäck (V) föreslår att strecksats nr 16 under 
rubriken Tillväxt i Boden, sid 7-8, ”Mer av den kommunala verksamheten läggs ut 
på entraprenad” stryks. 

Catarina Ask (MP) föreslår att beredningens förslag ”De lokala miljömål slutar att 
gälla i enlighet med kommunfullmäktiges beslut § 15/2008” stryks. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med beredningens för-
slag med de tillägg som Kenneth Backgård (NS) och Catarina Ask (MP) yrkat, samt 
till Torbjörn Lidbergs (S) förslag enligt punkt 1-3. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 90 Strategisk plan och budget 2010-2012 
 KS 2009/318 

 

Förslag till beslut 
1. Under rubriken Inriktning och uppdrag, Kommunstyrelsen, sid 24, ändras 

strecksats nr 4, tredje meningen från senast juni 2009 till ”under 2009”. 

2. En extra strecksats under rubriken Uppdrag som inte avrapporterats, sid 25, - 
”Kommunstyrelsens arbete bör som grund ha den av regeringen framtagna 
folkhälsopolitiska propositionen 2007/08:110”. 

3. En extra strecksats under rubriken Investeringar, sid 36, - ”Tillföra kommunsty-
relsen, tekniska förvaltningens investeringsram 14 Mkr år 2010”. 

4. En extra strecksats under rubriken Kultur- och fritidsnämnden, sid 29, ”Genom-
föra Ungdomsfullmäktige en gång per år”. 

5. Tillägg till text under rubriken Mål för Samhällsutveckling, Hela Boden lever, 
sid 10, sist i stycke 2 efter viktig aktör …”tillsammans med en bibehållen stark 
offentlig sektor”. 

6. Kommunfullmäktige i övrigt fastställer budgetberedningens förslag till strate-
gisk plan 2010-2012 enligt §§ 15 - 43.  

Beskrivning av ärendet 
Den strategiska planeringen för Bodens kommun omfattar en rullande treårsperiod 
och tar sin utgångspunkt från utvecklingsplanen. Den strategiska planen innehåller 
nedanstående delar som tillsammans utgör fullmäktiges styrning av nämnder-
na/bolagen: 

1. Kommungemensamma visioner och mål i perspektiven 

- Samhällsutveckling 

- Verksamhet 

- Medarbetare 

- Ekonomi 
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§ 90 Strategisk plan och budget 2010-2012 (forts) 
 KS 2009/318 

 
Målen mäts sedan med hjälp av målindikatorer/nyckeltal 

2. Kommungemensamma serviceförklaringar 

3. Inriktning och uppdrag till nämnderna 

4. Ägardirektiv till bolagen 

5. Ekonomisk ram per nämnd för drift respektive investeringar 

6. Utdebitering, resultat-, finansierings- och balansbudget för tre år. 

Med utgångspunkt från den strategiska planen fastställer nämnderna verksam-
hetsplaner, där nämnderna anger målindikatorer för att mäta måluppfyllelsen på 
nämndsnivå samt aktiviteter för att nå målen. Verksamhetsplanerna är tillika en 
återrapportering till fullmäktige hur man avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. 
Verksamhetsplanerna delges kommunfullmäktige i december, med undantag för 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan som tillika utgör skolplan och 
som sådan fastställs av fullmäktige. Samtidigt som nämnderna fastställer sina verk-
samhetsplaner revideras serviceförklaringar för respektive verksamhetsområde. 

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

Yrkanden 
Kenneth Backgård (NS) föreslår  

• Under rubriken Inriktning och uppdrag, Kommunstyrelsen, sid 24, ändras 
strecksats nr 4, tredje meningen från senast juni 2009 till ”under 2009”. 

• En extra strecksats under rubriken Uppdrag som inte avrapporterats, sid 25, - 
”Kommunstyrelsens arbete bör som grund ha den av regeringen framtagna 
folkhälsopolitiska propositionen 2007/08:110. 

• En extra strecksats under rubriken Investeringar, sid 36, - ”Tillföra kommunsty-
relsen, tekniska förvaltningens investeringsram 14 Mkr år 2010”. 

Roger Bohman (C) föreslår en extra strecksats under rubriken Kultur- och fritids-
nämnden, sid 29, ”Genomföra Ungdomsfullmäktige en gång per år”. 
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§ 90 Strategisk plan och budget 2010-2012 (forts) 
 KS 2009/318 

 
Bosse Strömbäck (V) och Catarina Ask (MP) föreslår 

• Tillägg till text under rubriken Mål för Samhällsutveckling, Hela Boden lever, 
sid 10, sist i stycke 2 efter viktig aktör …”tillsammans med en bibehållen stark 
offentlig sektor”. 

• Under rubriken Inriktning och uppdrag, Kommunstyrelsen, sid 24, strecksats nr 
4, styrks allt som står efter ”privat samverkan (OPS)….” 

• Under rubriken Barn- och utbildningsnämnden, Inriktning, sid 26, strecksats nr 
6 skrivs om med följande lydelse ”Skall fortsättningsvis inriktas mot maximalt 
16 platser”. 

Torbjörn Lidberg (S) kommer in med säryrkanden. 

Ordförande ställer Torbjörn Lidbergs (S) förslag mot budgetberedningens förslag, 
med de tillägg som Kenneth Backgård (NS) och Roger Bohman (C) yrkat, och fin-
ner att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag med de tillägg 
som Kenneth Backgård (NS) och Roger Bohman (C) yrkat. 

Ordföranden ställer Bosse Strömbäcks (V) och Catarina Asks (MP) förslag mot 
budgetberedningens förslag, med de tillägg som Kenneth Backgård (NS) och Roger 
Bohman (C) yrkat, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetbered-
ningens förslag med de tillägg som Kenneth Backgård (NS) och Roger Bohman (C) 
yrkat samt bifall till Bosse Strömbäcks (V) och Catarina Asks (MP) första förslags-
punkt. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 91 Borgensåtagande Bodens Kommunföretag AB 
 KS 2009/383 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen om maximalt 80 
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader, för Bodens Kommunfö-
retag:s låneförpliktelser. 

Beskrivning av ärendet 
Bodens Kommunföretag AB kommer under 2009 att nyupplåna 50 mkr och under 
2010 30 mkr för att finansiera amortering med motsvarande belopp till kommunen, 
i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i den strategiska planen för 2010-2012. 
Kommunal borgen kommer att behövas för lånen. 

Ekonomikontoret föreslår att kommunen åtar sig borgensåtagandet för den planera-
de upplåningen. Det totala borgensåtagandet för Bodens Kommunföretag AB 
kommer därefter att uppgå till 190 mkr. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 92 Ansökan från Dasvedanja familjeförening om projektbidrag 
för vänortsutbyte med Apatity 

 KS 2009/314, Au § 42 
 

Beslut 
1. I och med att Ryba-projektet är avslutat, kan ansökan om övertagande av det 

projektet inte behandlas. 

2. Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på 40 000 kronor till Dasvedanja familje-
förening, som avser att bjuda in åtta stycken sommarbarn. Beloppet anvisas från 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

3. Kommunstyrelsen begär att föreningen lämnar en redovisning av verksamheten 
till kommunen senast under september månad 2009. 

Beskrivning av ärendet 
Dasvedanja familjeförening har lämnat in en ansökan om projektbidrag på 50 000 
kronor per år för att driva ett projekt för att bjuda in barn från Apatity i Ryssland till 
Boden.  

Av skrivelsen framgår att vänortsprojektet Ryba (Ryska barn i Boden) startade 
1992. Projektets syfte var att bjuda barn från barnhem i Apatity till familjer i Bo-
dens kommun. När det första besöket på två veckor var över var det många familjer 
som ville bjuda tillbaka samma barn. Värdfamiljerna träffades och pratade ihop sig. 
År 1993 startades värdfamiljföreningen Dasvedanja (På återseende).  

Ryba-projektet beviljades för år 2008 ett bidrag från kommunstyrelsen på 20 000 
kronor. Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-11, § 72, att Ryba-projektet ska av-
slutas.  

Dasvedanjaföreningen ansöker om att få överta Ryba-projektet. Föreningen ska dri-
va projektet med inriktningen att bjuda nya barn från Apatitys barnhem/familjehem 
och parallellt bjuda de barn från tidigare år som besöker sina värdfamiljer. Projektet 
är redan i gång. Under sommaren 2009 kommer åtta stycken nya barn från Apatity 
att besöka värdfamiljer i olika kommuner i fyrkanten, samt att många av de gamla 
barnen besöker sina familjer.  

Kansliet har lämnat ett förslag till beslut. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Dasvedanja familjeförening 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-06-08 

Sid 
16 (28) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 93 Återkallelse av uppdrag för ledamöter i samtliga utskott un-
der kommunstyrelsen samt Stiftelserna Råne Älvdal och 
Lule Älvdal 

 KS 2009/258, Au § 43 
 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen återkallar uppdragen för samtliga ledamöter och ersättare i 

arbetsutskottet, tekniska utskottet, personal- och jämställdhetsutskottet samt 
budgetberedningen. 

2. Kommunstyrelsen återkallar uppdragen för styrelseledamöter, stämmoombud 
samt deras ersättare i Stiftelserna Råne Älvdal och Lule Älvdal. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-05-18 att entlediga samtliga ledamöter och er-
sättare i kommunstyrelsen. Vid samma sammanträde valdes nya ledamöter och er-
sättare. Besluten var en följd av att kommunen styrs av en ny koalition med fem 
partier.  

Som en följd av fullmäktiges beslut måste uppdragen för ledamöterna och ersättar-
na i utskotten under kommunstyrelsen återkallas. Detsamma gäller för uppdragen 
för styrelseledamöter, stämmoombud samt deras ersättare i Stiftelserna Råne Älvdal 
och Lule Älvdal. 

 

För kännedom 
Samtliga utskott och stiftelser som omfattas av beslutet 
Samtliga förtroendevalda vars uppdrag återkallas 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-06-08 

Sid 
17 (28) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 94 Val av ledamot, ersättare, stämmoombud samt ersättare 
stämmoombud till Stiftelsen Råne Älvdal för återstående 
del av mandatperioden 2007-2010 

 Au § 44 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer nedanstående personer till ledamot, ersättare, stämmoom-
bud samt ersättare stämmoombud till Stiftelsen Råne Älvdal för återstående del av 
mandatperioden 2007-2010 

Ledamot 

Roger Bohman (C) G Buddbyvägen 6 961 42 BODEN  
 

Ersättare  

Åke Carlsson (M) Kvistvägen 24 961 44 BODEN 
 

Stämmoombud 

Göran Ahlman (M) Befälsvägen 2 B 961 36 BODEN 
 

Ersättare stämmoombud 

Kenneth Backgård (NS) Trångforsgränd 7 961 44 BODEN  
 

 

För kännedom 
De valda 
Stiftelsen Råne Älvdal 
Kommunledningsförvaltningen (personalkontoret, kansliet) 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-06-08 

Sid 
18 (28) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 95 Val av ledamot, ersättare, stämmoombud samt ersättare 
stämmoombud till Stiftelsen Lule Älvdal för återstående del 
av mandatperioden 2007-2010 

 Au § 45 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer nedanstående personer till ledamot, ersättare, stämmoom-
bud samt ersättare stämmoombud till Stiftelsen Lule Älvdal för återstående del av 
mandatperioden 2007-2010 

Ledamot 

Åke Carlsson (M) Kvistvägen 24 961 44 BODEN 
 

Ersättare  

Roger Bohman (C) G Buddbyvägen 6 961 42 BODEN  
 

Stämmoombud 

Göran Ahlman (M) Befälsvägen 2 B 961 36 BODEN 
 

Ersättare stämmoombud 

Kenneth Backgård (NS) Trångforsgränd 7 961 44 BODEN  
 

 

För kännedom 
De valda 
Stiftelsen Lule Älvdal 
Kommunledningsförvaltningen (personalkontoret, kansliet) 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-06-08 

Sid 
19 (28) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 96 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbets-
utskott för återstående del av mandatperioden 2007-2010  

 Au § 46 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer nedanstående personer till ledamöter och ersättare i kom-
munstyrelsens arbetsutskott för återstående del av mandatperioden 2007-2010 

Ledamöter 

1. Olle Lindström (M), ordf Smaragdgränd 6 961 46 BODEN 
2. Torbjörn Lidberg (S) Spanngränd 7 961 42 BODEN 
3. Åke Eltoft (M) Soldatgatan 22 961 76 BODEN 
4. Eivy Blomdahl (S) Svartbyvägen 14 C 961 37 BODEN 
5. Kenneth Backgård (NS) v ordf Trångforsgränd 7 961 44 BODEN 
6. Bosse Strömbäck (V) Alvägen 3 961 37 BODEN 
7. Roger Bohman (C)  G Buddbyvägen 6 961 42 BODEN  
 

Ersättare  

1. Rigmor Åström (M) Ubbyn 5 961 91 BODEN 
2. Åsa Wikström  (M) Hellgrensgatan 5 B 961 34 BODEN 
3. Anders Pettersson (KD) Ronningsvägen 1 961 40 BODEN 
4. Carola Larsson (FP) Kungsgatan 20 961 31 BODEN 
5. Hans Rolfs (S) Nämndvägen 18 961 39 BODEN 
6. Inger Vestman Arvesen (V) Rönnvägen 5 961 37 BODEN  
7. Catarina Ask (MP) Trumvägen 5 961 46 BODEN  
 

 

För kännedom 
De valda 
Kommunledningsförvaltningen (personalkontoret, kansliet) 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-06-08 

Sid 
20 (28) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 97 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens bud-
getberedning för återstående del av mandatperioden 2007-
2010  

 Au § 47 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer nedanstående personer till ledamöter och ersättare i kom-
munstyrelsens budgetberedning för återstående del av mandatperioden 2007-2010 

Ledamöter 

1. Olle Lindström (M), ordf Smaragdgränd 6 961 46 BODEN 
2. Torbjörn Lidberg (S) Spanngränd 7 961 42 BODEN 
3. Åke Eltoft (M) Soldatgatan 22 961 76 BODEN 
4. Eivy Blomdahl (S) Svartbyvägen 14 C 961 37 BODEN 
5. Kenneth Backgård (NS) v ordf Trångforsgränd 7 961 44 BODEN 
6. Bosse Strömbäck (V) Alvägen 3 961 37 BODEN 
7. Roger Bohman (C)  G Buddbyvägen 6 961 42 BODEN  
 

Ersättare  

1. Rigmor Åström (M) Ubbyn 5 961 91 BODEN 
2. Åsa Wikström  (M) Hellgrensgatan 5 961 34 BODEN 
3. Anders Pettersson (KD) Ronningsvägen 1 961 40 BODEN 
4. Carola Larsson (FP) Kungsgatan 20 961 31 BODEN 
5. Hans Rolfs (S) Nämndvägen 18 961 39 BODEN 
6. Inger Vestman Arvesen (V) Rönnvägen 5 961 37 BODEN  
7. Catarina Ask (MP) Trumvägen 5 961 46 BODEN  
 

 

För kännedom 
De valda 
Budgetberedningen 
Kommunledningsförvaltningen (personalkontoret, kansliet) 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-06-08 

Sid 
21 (28) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 98 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens teknis-
ka utskott för återstående del av mandatperioden 2007-2010 

 Au § 48 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer nedanstående personer till ledamöter och ersättare i kom-
munstyrelsens tekniska utskott för återstående del av mandatperioden 2007-2010 

Ledamöter 

1. Bo Lindström (M), v ordf Hedsvedjeleden 1 961 46 BODEN  
2. Lars Nilsson (S) Strandplan 19 F 961 34 BODEN 
3. Roger Bohman (C), ordf G Buddbyvägen 6 961 42 BODEN  
4. Inger Billenman (S) Prinsgatan 26 C 961 31 BODEN 
5. Egon Palo (M) Kvistvägen 1 961 44 BODEN 
6. Rasmus Joneland (V) Rönnvägen 7 961 37 BODEN  
7. John-Olof Degerhäll (NS) N Skogsgatan 5 961 37 BODEN 
 

Ersättare  

1. Åsa Wikström  (M) Hellgrensgatan 5 961 34 BODEN 
2. Kenneth Backgård (NS) Trångforsgränd 7 961 44 BODEN 
3. Anders Pettersson (KD) Ronningsvägen 1 961 40 BODEN 
4. Carola Larsson (FP) Kungsgatan 20 961 31 BODEN 
5. Anna-Lena Vestin (S)  Fabriksgatan 9 961 31 BODEN 
6. Anna-Karin Nylund (S) Gideonsväg 28 961 39 BODEN 
7. Catarina Ask (MP) Trumvägen 5 961 46 BODEN  
 

 

För kännedom 
De valda 
Tekniska utskottet 
Kommunledningsförvaltningen (personalkontoret, kansliet) 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-06-08 

Sid 
22 (28) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 99 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens perso-
nal- och jämställdhetsutskott för återstående del av man-
datperioden 2007-2010  

 Au § 49 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer nedanstående personer till ledamöter och ersättare i kom-
munstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott för återstående del av mandatpe-
rioden 2007-2010 

Ledamöter 

1. Bo Lindström (M), ordf Hedsvedjeleden 1 961 46 BODEN  
2. Torbjörn Lidberg (S) Spanngränd 7 961 42 BODEN 
3. John-Olof Degerhäll (NS), v ordf N Skogsgatan 5 961 37 BODEN 
 

Ersättare  

1. Egon Palo (M) Kvistvägen 1 961 44 BODEN 
2. Kenneth Backgård (NS) Trångforsgränd 7 961 44 BODEN  
3. Gunnel Notelid (V) Garnisonsgatan 53 961 36 BODEN  
 

 

För kännedom 
De valda 
Personal- och jämställdhetsutskottet 
Kommunledningsförvaltningen (personalkontoret, kansliet) 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-06-08 

Sid 
23 (28) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 100 Medborgarförslag om att anställa skolungdomar för att stä-

da gång- och cykelvägar och stigar i ytterområden 
 KS 2009/54, Tu § 32 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att anställa skolungdomar för 

att städa gång- och cykelvägar i ytterområden eftersom det redan tillgodoses. 

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att inventera och i mån av resurser rensa 
grönområden där avverkning skett.  

Beskrivning av ärendet 
Christer Eklund har lämnat in två medborgarförslag om att anställa skolungdomar 
för städning av gång och cykelbanor samt frekventerade stigar i ytterområden och 
att rensa upp efter stormar och avverkningar på grönområden i Hamptjärnmoran.  

Tekniska förvaltningen har redan idag ett samarbete med idrottsföreningar och 
skolklasser när det gäller städning av gator och gång/cykelbanor i kommunens yt-
terområden.  

När det gäller upprensning efter avverkningar i området kommer tekniska förvalt-
ningens parkavdelning att göra en inventering och i mån av resurser rensa där av-
verkning skett. 

 

För kännedom 
Christer Eklund 
Tekniska förvaltningen 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-06-08 

Sid 
24 (28) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 101 Medborgarförslag om bilfri stadskärna och miljövänlig in-
nerstad 

 KS 2009/194, Tu § 33 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om bilfri stadskärna.  

Beskrivning av ärendet 
Marita N Vennberg har lämnar in ett medborgarförslag om bilfritt centrum. Hon 
tycker att vinterns avstängningar av Kungsgatan och Färgaregatan har fungerat bra 
och att förslaget kan genomföras när gallerian öppnar. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att Kungsgatan är idag öppen för all tra-
fik inklusive lokal- och länstrafik mellan Brogatan och Medborgarplatsen i båda 
riktningarna. För att underlätta lastning/lossning samt av- och påstigning utanför 
hotell Bodensia byggs en ny angöring.  

En trafikreglering skulle få konsekvenser med bland annat ökad trafikbelastning på 
närliggande gator som Kyrkgatan och Brogatan och påverkar även linjesträckning 
och tillgänglighet. 

Vidare är Kungsgatan en gata enligt detaljplan. En avstängning för att göra gatan 
bilfri eller införande av en gågata är en så stor ändring och så stort avsteg från de-
taljplanen att det bör föregås av en planprocess för ändring av detaljplan. 

 

För kännedom 
Marita N Vennberg 
Tekniska förvaltningen 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-06-08 

Sid 
25 (28) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 102 Medborgarförslag om att måla hängbron över Lule älv med  
samma färg och kulör som Golden Gate Bridge  

 KS 2008/467, Tu § 34 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att måla Hängbron över Lule älv 
med samma färg och kulör som Golden Gate Bridge. 

Beskrivning av ärendet 
Hendrik Andersson har lämnat in ett medborgarförslag om att måla hängbron över 
Lule älv med samma typ av färg och samma kulör som Golden Gate Bridge i San 
Fransisco. 

Arbetet med att rusta upp hängbron startade hösten 2008 och under sommaren 2009 
färdigställs upprustningen med målning. Grundtanken är att man väljer ursprungli-
ga kulörer samt målar med färg enligt Brounderhåll 2006. 

Tekniska förvaltningen har gjort en förfrågan till Länsstyrelsens kulturmyndighet  
som i sitt yttrande säger att Svedjebron har ett stort värde både för kulturmiljön och 
som enskilt byggnadsverk. Den har också ett värde genom sin koppling till det mili-
tära Boden. Deras bedömning är att en ommålning enligt förslaget inte är lämplig 
dels med avseende på landskapsbilden men framför allt med tanke på brons militära 
anknytning.  

Tekniska förvaltningen planerar att i samråd med Försvarsmuséet iordningställa in-
formationstavlor med fakta om hängbron och dess historia i direkt anslutning till re-
spektive landfäste på hängbron.  

 

För kännedom 
Hendrik Andersson 
Tekniska förvaltningen 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-06-08 

Sid 
26 (28) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 103 Nordkalotten Hotell och Konferens AB/Bodensia, stadigva-
rande serveringstillstånd för etapp 2 

 KS 2009/172 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar i Etapp 2 Nordkalotten Hotell och Konferens 
AB/Bodensia stadigvarande tillstånd att servera starköl och vin till slutna sällskap i 
Bastu och Relaxavdelning plan 10 och 11. Serveringstid dagligen klockan 11.00 - 
01.00.                                                                                                                                                     

Beskrivning av ärendet 
I väntan på att Hotell Bodensias bastu och Relaxavdelning plan 10 och 11 färdig-
ställts har Nordkalotten Hotell och Konferens AB/Bodensia med organisations-
nummer 556248-1225 beviljats stadigvarande tillstånd till allmänheten för ser-
vering av alkoholdrycker i  Hotell Bodensias restauranglokaler en trappa upp, lob-
bybar på entréplanet, uteservering utanför Hotell Bodensia samt till slutna sällskap i 
två konferensrum i entréplan. 

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

Beslutet kan överklagas, se bilaga               

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (kansliet) 

För kännedom 
Nordkalotten Hotell och Konferens AB/Bodensia 
 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-06-08 

Sid 
27 (28) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 104 Upphandling  Transport skoltaxi HK-Buss 2009 
 KS 2009/140 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen förkastar anbud Firma KG Lundborg och CO HB i enlighet 

med LOU kap 10, § 2, p6 

2. Kommunstyrelsen antar anbud från Boden Taxi AB gällande trafikuppdrag 1, 5, 
6, 10, 13, 14 och 15 för Trsp-SKOLTAXI-HK-Buss 2009 till en kostnad av 
2 408 108 SEK per år. 

3. Kommunstyrelsen antar anbud från Centrala Buss i Norrbotten AB gällande tra-
fikuppdrag 2, 3, 4, 7, 8, 9 och 11 för Trsp-SKOLTAXI-HK-Buss 2009 till en 
kostnad av 1 708 568 SEK per år.  

4. Ekonomichefen ges i uppdrag att teckna nödvändiga avtal, omgående efter till-
delningstiden slut, om ej något överklagande skett i berörd instans.  

5. Paragrafen omedelbart justeras. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med berörd förvaltning infordrat an-
bud på rubricerat uppdrag för nästkommande avtalsperiod  2009-08-11 - 2011-08-
10 med möjlighet till ett års förlängning. 

Öppen upphandlingsform och delad avtalsform har tillämpats. 

Förfrågningsunderlag har begärts från fyra (4) intressenter och anbud har lämnats 
av tre (3) anbudsgivare, Boden Taxi AB, Centrala Buss i Norrbotten AB och Firma 
KG Lundborgs och CO HB. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-06-08 

Sid 
28 (28) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 105 Delegationsbeslut och delgivningar 
  

Ekonomi  

Fördelning av tilläggsbudget 2009 kommunledningsförvaltningen (2009/89) 
Igångsättningstillstånd tekniska förvaltningen (2009/235) 
Budgetuppföljning klf, räddning samt finansen (2009/266) 
Nedskrivning av utestående fordringar (2009/331) 
Medfinansiering av projektet ”Ryssen kommer” (2008/718) 
 
Upphandling och anskaffningsbeslut  

Norrbottens larmkonsult, entreprenör brand/utrymningslarm i förskolor ((KS 2009/305) 
Br Anderssons bygg, entreprenör fiskecamp (KS 2009/306) 
Patomella Tak AB, entreprenör takläggning Svartbjörnsbyns skola (KS 2009/330) 
Servicebolaget AB, leverantör av granulatdiskmaskin, Björknäsymnasiet (KS 2009/338) 
 
Vägar och trafik 

Lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats Slipvägen/Torpgärdsleden (35/2009) 
Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrade april 2009 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 090401--0430 
 
Fastigheter och detaljplaner 

Förköp 8:1 
Järven 5 (2009/343) Heden 3:64 (2009/309) 
Hjorten 3 (2009/343) Lakaträsk 2:39 (2009/304) 
Boden 11:5 (2009/347) Svartlå 2:14 (2009/297) 
Bodforsen 2:15 (2009/342) Gunnarsbyn 7:69 (2009/278) 
Råneå-Sundsnäs 1:45 (2009/332) Svartbyn 37:3 (2009/315) 
Harads 4:29 (2009/325) Brändberget 3:21 (2009/311) 
Brännberg 1:50 (2009/327) Bodforsen 2:21 (2009/310) 
  
Lägenhetsarrende  
Pilen 2 (2009/283) 
Heden 3:202 (2009/308) 
 
Serveringstillstånd 

Hotell Bodensia permanent tillsvidaretillstånd (2009/172) 
 

Delgivningar 
Protokoll från bolagsstämma Bodens Kommunföretag (2009/281) 

Protokoll från bolagsstämma Bodens Snårvägen Invest AB (2009/282) 

JO´s beslut över handläggningen färdtjänsten (2008/710) 
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