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Plats och tid  Kommunstyrelsesalen kl 13.30 – 16.00, ajournering kl 14.38-14.56, 15.36-15.58 
  
Beslutande Torbjörn Lidberg (S), Johan Johansson (M), Anna-Karin Nylund (S), 

Rigmor Åström (M), Inge Andersson (S), Göran Ahlman (M), Lena 
Nilsson (S), Daniel Rönnbäck (M), Urban Sundbom (S), Bosse 
Strömbäck (V) § 20-53, Kenneth Backgård (NS), Inger Vestman Ar-
vesen (V), Anders Sundström (NS), Lennart Klockare (S), Anders 
Pettersson (KD) och Rasmus Joneland (V) § 54-55. 

Ersättare Glenn Blom (S), Lena Goldkuhl (S), Jan-Olov Bäcklund (S), Lennart 
Synnergren (S), Rasmus Joneland (V) § 20-53, Gunnel Notelid (V), 
Inga-Lill Engström Öman (V), Åke Eltoft (M), Bo Lindström (M), 
Egon Palo (M), Göran Höglund (M), Hendrik Andersson (FP), Roger 
Bohman (C) och Lili-Marie Lundström (C) 

Övriga Ekonomichef Jan Öström, kommunchef Håkan Hansi och kommun-
sekreterare Carola Fridh  

Utses att justera Lena Nilsson  
 
Justeringens plats och tid Kansli och informationskontoret 2012-03-29 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Carola Fridh

§§ 20 - 55 

     
   Ordförande 
Torbjörn Lidberg

 

     
  Justerare 
Lena Nilsson 

  

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2012-03-26   
    
Anslagsdatum 2012-03-30 Anslaget tas ned 2012-04-22 
    
Förvaringsplats för  
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Kansli och informationskontoret  

    
 Underskrift 
Carola Fridh
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 20 Godkännande av dagordning 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner utsänd dagordning med redovisade tillägg och änd-
ringar.  

Ändring/tillägg  

 Förslag till tillfälligt reglemente, yttrande från kultur- och fritidsnämnden och 
näringslivsstyrelsen - Effektivare ledning och administration; ny organisation 
för kultur- och fritidsnämnden och näringslivsstyrelsen  

 Tillägg PM sid 2 - Justering av reglemente för bidrag till enskilda utfartsvägar  

 Rättelse av felskrivning sid 34 - Årsredovisning 2011 

 Ärendet om uppdragsavtal Folkets Hus blir ett fullmäktigeärende 

Nya ärenden 

 Förvärv av fastigheten Mullvaden 6, Snabelhuset 

 Lokaluppdrag 2012 

 Försäljning av delar av fastigheterna Svartbyn 1:128 och Boden 1:160 till Pon 
Equipment AB 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 21 Informationer och rapporter 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnade informationer och rapporter och lägger de 
till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Följande informationer och rapporter lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde: 

 Kommunchef Håkan Hansi och ekonomichef Jan Öström redovisade kort om 
årsredovisningen 2011. 

 
 Kommunchefens rapport 

 
 Finansrapport mars 2012 

 
 Arbetsutskottets sammanträde måndag den 30 april flyttas till onsdag 2 maj  

kl 10.00 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 22 Avgifter, kravsteg och regler inför ”Ett bibliotek 2013” 

 KS 2012/21, Au § 17 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna avgifter, kravsteg och regler antagna 
gemensamt av folkbiblioteken i Norrbotten inför ”Ett bibliotek 2013”. 

Beskrivning av ärendet 

Länets 14 kommunbibliotek och Norrbottens länsbibliotek har gått samman för att 
upphandla ett gemensamt bibliotekssystem med gemensam databas och gemensamt 
låneregister samt en gemensam webb-portal. Detta samarbete är planerat att starta 1 
januari 2013. 

Den grundläggande iden med "Ett bibliotek 2013" är att utveckla biblioteksverk-
samheten och att öka tillgängligheten vad gä1ler bibliotekens mediebestånd för alla 
länets invånare. För att detta ska kunna ske på ett likvärdigt sätt för hela länet krävs 
gemensamma regler, avgifter och en gemensam policy för alla inblandade bibliotek 
vad gäller det gemensamma samarbetet. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår 2012-02-17, § 13, att kommunfullmäktige fast-
ställer Kommunförbundets förslag till avgifter, kravsteg och regler antagna gemen-
samt av folkbiblioteken i Norrbotten inför ”Ett bibliotek 2013”.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 23 Medel för O-ringen 2012 

 KS 2009/579, Au § 18 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att anvisa 1 mkr ur kommunfullmäktiges pott för 
oförutsedda utgifter för 2012 till O-ringenprojektet. 

Beskrivning av ärendet 

Under sommaren 2013 kommer orienteringstävlingen O-ringen att genomföras i 
Boden. Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2011 bekostat framtagande av 
kartmaterial för tävlingen. Under 2012 ska O-ringenstaden etableras och färdigstäl-
las i anslutning till Boden Arena. Större delen av arrangemangets marknadsförings-
insatser kommer att genomföras under 2012. 

I Strategisk plan för 2011-2013 avsattes 2,3 mkr år 2013 för O-ringenprojektet. 
Kommunfullmäktige har senare beslutat att kommunfullmäktiges pott för oförut-
sedda utgifter utökas med 1 mkr för O-ringenprojektet samt att utökningen omför-
delas från 2013 till 2012. Totalt har avsatts 3,3 mkr för projektet varav 
1 mkr avser 2012.  

Ekonomikontoret föreslår att, mot bakgrund av kultur- och fritidsnämndens beslut, 
hela 2012 års avsättning för O-ringenprojektet på 1 mkr i kommunfullmäktiges pott 
för oförutsedda utgifter överförs till O-ringenprojektet 2012. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 24 Motion från Daniel Rönnbäck (M) om läsplattor till politiker 

 KS 2011/797, Au § 19 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att ett pilotprojekt görs med alla ledamöter och 
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och att en utvärdering sker efter 6 
månader. 

2. Motionen är härmed behandlad. 

Beskrivning av ärendet 

Daniel Rönnbäck (M) föreslår i en motion att kommunen ska införa ett frivilligt sy-
stem med digitala utskick till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kom-
munstyrelsens arbetsutskott. Daniel Rönnbäck (M) föreslår att ledamöterna ska för-
ses med läsplatta och IT -kontoret ska ta fram en policy för användningen. 

Kansli och informationskontoret säger i sitt yttrande 2012-02-02 att frågan om sam-
manträdeshandlingarnas tryck och utskick varit föremål för åtgärder inom kom-
munkansliet under lång tid. Under åren har rationaliseringar gjorts i såväl kopiering 
som utskick. Därför ligger motionen helt i linje med det arbetet.  Kansli och infor-
mationskontoret är däremot tveksamma till frivilligheten därför att då uppnår man 
inte de ekonomiska besparingar och miljövinster som är möjliga genom att helt 
övergå till digitala handlingar. Meningen är inte heller att handlingarna ska skrivas 
ut eftersom dagens läsplattor har funktioner för såväl egna som gruppvisa anteck-
ningar. 

Kommunstyrelsen arbetsutskott skulle kunna vara en lämplig pilotgrupp för att testa 
och dra erfarenheter av att använda läsplattor. Om pilotprojektet faller väl ut tas 
riktlinjer fram för ett brett införande. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 25 Motion från Daniel Rönnbäck (M) om undantag för tom-

gångskörning 
 KS 2011/698, Au § 20 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 

Daniel Rönnbäck (M) föreslår i en motion att ett undantag gällande förbudet mot 
tomgångskörning införs för registrerade yrkestrafikfordon under perioden 1/10 till 
och med 31/3. I Bodens kommun finns ett förbud mot tomgångskörning i tätorten. 
Förbudet kom till med för att minska den negativa miljöpåverkan. En konsekvens 
av detta är att arbetsmiljön har försämrats för många av yrkeschaufförerna. Under 
kalla perioder stänger taxibilar av sina bilar i väntan på kunder. Det är ett bekym-
mer både för de yrkesverksamma men även för de skolungdomar som åker taxi till 
och från skolan. Även miljön påverkas negativt av detta när bilar gör många kall-
starter. Miljöpåverkan hos dagens bilar är betydligt mindre på tomgång än vid upp-
repade start och stop med kall motor. Motionären anser att man i en förlängning bör 
se över och undersöka om förbudet mot tomgångskörning helt bör tas bort för bilar 
med katalysator. 

Miljö- och byggnämnden avslår motionen 2012-02-14, § 7, och anser att kommun-
fullmäktiges beslut 2004-04-26, § 68, om förbudet mot tomgångskörning i mer än 1 
minut i hela kommunen ska fortsätta gälla. Om miljömålen i Bodens kommun ska 
uppfyllas kan miljö- och byggnämnden inte godta att tomgångskörningen ökar i 
kommunen. Det finns inte heller något skäl att frångå kommunens beslut om tom-
gångskörning för registrerade yrkestrafikfordon under en viss period utan samma 
regler ska gälla för alla fordon. 

Som skäl för att behålla begränsningar för tomgångskörning anger miljö- och 
byggnämnden bl.a. att Boden är en ekokommun, att luftkvalitetsförordning inte får 
överskridas, att förbrukningen av fossila bränslen/naturresurser och luftutsläppen av 
bl.a. koldioxid ska minska, störningar från avgaser och buller vid tomgångskörning 
samt att det finns tekniska hjälpmedel för fordon att tillgå. Miljö- och byggnämn-
den anser också att det är nödvändigt att ha enhetliga regler med övriga kommuner i 
regionen. 

Yrkanden 

Daniel Rönnbäck (M) föreslår att motion bifalls. 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Daniel Rönnbäcks (M) förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

__________________ 
För beslut; Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 26 Detaljplan för del av kvarteret Ymer, centrum 

 KS 2011/752, Au § 21 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för del av kvarte-
ret Ymer i centrum.  

Detaljplanen syftar till att utöka befintligt parkeringsområde samt att medge möj-
lighet för tillbyggnad på fastigheten Ymer 1.  

I gällande detaljplan är strandskyddet upphävt men i och med att en ny detaljplan 
upprättas återinträder strandskyddet och det krävs således att strandskyddet upp-
hävs på nytt. I samband med beslut om antagande av detaljplanen upphäver  
kommunfullmäktige strandskyddet för aktuellt planområde. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 27 Utbildningsnämnden med begäran om utökad investerings-

budget 2012-2013 gällande lokal och strukturutredningen 
för grundskolan 

 KS 2011/808, Au § 22 

Förslag till beslut   

1. Kommunfullmäktige utökar investeringsbudgeten år 2012 för utbildningsnämn-
den, avseende inventarier på grund av förändrad skolorganisation, med 1 484 
tkr. 

2. Kommunfullmäktige utökar investeringsbudgeten år 2012 för KS-tekniska för-
valtningen, avseende lokalinvesteringar på grund av förändrad skolorganisation, 
med 12 753 tkr. 

3. Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden och KS-tekniska förvaltningen i 
uppdrag att ta med investeringarna för år 2013 i kommande planeringsarbete in-
för strategisk plan 2013.  

4. Utbildningsnämndens uppdrag från strategiska planen gällande förvaltningens 
lokalbehov är härmed avrapporterad. 

Reservationer 

Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), Göran Ahlman (M), Daniel Rönnbäck 
(M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS) och Anders Pettersson 
(KD). 

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsnämnden fick i strategiska planen 2010-2012 i uppdrag att utreda, till-
sammans med fastighetsavdelningen, förvaltningens lokalbehov.  

Utbildningsnämnden tog 2011-12-15, § 112 beslut om en förändrad skolorganisa-
tion (lokal och strukturutredning för grundskolan). Den förändrade strukturen inne-
bär, i stort, att eleverna i årskurs 6 får sin utbildning vid den låg- och mellanstadie-
skola de tillhör samt Sandenskolans elever 7-9 erbjuds skolgång vid Korpenskolan. 
Även förändringar av upptagningsområden beslutades. För att klara detta ökar inve-
steringsbehovet under åren 2012-2013. 

Totalt beräknas en investeringskostnad på 26 345 tkr varav de största är 17 680 tkr 
för ombyggnad av Mårängsskolan till en F-6 skola (idag en F-3 skola) samt en in-
vestering på 2 271 tkr i Kristallkulans förskola (gamla Gärdeskolan) för att rymma 
fler barn så att Torpgärdans förskola kan användas till skollokaler. Se beslut från 
utbildningsförvaltningen för detaljerad beskrivning av varje investering. Alla inve-
steringar förutom de i Mårängsskolan och Harads skola beräknas vara klara under 
2012, de flesta kommer vara helt klara till ht 2012. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 27 Utbildningsnämnden med begäran om utökad investerings-

budget 2012-2013 gällande lokal och strukturutredningen 
för grundskolan, forts 

 KS 2011/808, Au § 22 

Utbildningsnämnden begär 2012-02-23, § 21, utökad investeringsbudget med an-
ledning av den förändrade skolorganisationen. 

Ekonomikontoret föreslår 2012-03-06 att kommunfullmäktige utökar utbildnings-
nämndens investeringsbudgeten för 2012, avseende inventarier på grund av föränd-
rad skolorganisation, med 1 484 tkr. Investeringsbudgeten för år 2012 för KS-
tekniska förvaltningen, avseende lokalinvesteringar på grund av förändrad skolor-
ganisation, utökas med 12 753 tkr.  

Ekonomikontoret föreslår också att kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden 
och KS-tekniska förvaltningen i uppdrag att ta med investeringarna för år 2013 i 
kommande planeringsarbete inför strategisk plan 2013. Utbildningsnämndens upp-
drag från strategiska planen gällande förvaltningens lokalbehov kan härmed räknas 
som avrapporterad. 

Yrkanden 

Rigmor Åström (M) föreslår att mötet ajourneras. Mötet ajourneras mellan kl 
14.38-14.56. 

Yrkanden efter ajournering 

Rigmor Åström (M) föreslår att ärendet avslås. 

Ordföranden ställer beredningens och Rigmor Åströms (M) förslag mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 28 Effektivare ledning och administration; ny organisation för 

kultur- och fritidsnämnden och näringslivsstyrelsen  
 KS 2012/77, Au § 23 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget att kultur- och fritidsförvaltningen 
och näringslivsförvaltningen slås ihop och leds av en förvaltningschef med en 
mindre stab. Verksamheten indelas i fyra enheter, Unga, Fritid, Kultur och När-
ingsliv, ledda av en verksamhetschef per enhet. Den nya förvaltningen placeras 
i Centralskolan. 

2. Lärcentrum bestående av grundvux, gymnasievux, svenska för invandrare (sfi), 
särvux, rektor, studievägledning och administration flyttas över till utbildnings-
förvaltningen och placeras på Björknäsgymnasiet.  

3. Administrationen med feriearbeten för ungdomar och uppdragsutbildning IT 
flyttas till utbildningsförvaltningen och placeras på Björknäsgymnasiet. 

4. Integrationsenheten flyttas till utbildningsförvaltningen och placeras på Björk-
näsgymnasiet. 

5. De lönebidragsfrågor, beredskapsarbeten samt sysselsättningsprojekt som idag 
handläggs vid näringslivsförvaltningen flyttas till socialförvaltningens arbets-
marknadsenhet. 

6. En ny nämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare inrättas från den 1 juli 2012 
samtidigt som kultur- och fritidsnämnden och näringslivsstyrelsen upphör. 
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att upprätta förslag till reg-
lemente för den nya nämnden som ska gälla från och med den 1 juli 2012. Sty-
relsen ska även lämna förslag till de justeringar av utbildningsnämnden och so-
cialnämndens reglementen som blir följden av detta beslut. 

7. En nämnd, med namnet Tillfälliga utvecklingsnämnden, inrättas under perioden 
från den 1 maj 2012 till den 30 juni 2012. Nämndens uppdrag är att anställa 
personal till den nya förvaltningen samt besluta i andra frågor inför övertagan-
det av verksamhet från kultur- och fritidsnämnden och näringslivsstyrelsen. 

8. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till reglemente för Tillfälliga utveck-
lingsnämnden.  

Reservationer 

Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), Göran Ahlman (M), Daniel Rönnbäck 
(M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS) och Anders Pettersson 
(KD). 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 28 Effektivare ledning och administration; ny organisation för 

kultur- och fritidsnämnden och näringslivsstyrelsen, forts 
 KS 2012/77, Au § 23 

Beskrivning av ärendet  

En arbetsgrupp har efter ett uppdrag från kommunstyrelsens ordförande arbetat 
fram ett förslag till en ny organisation för nuvarande kultur- och fritidsnämnden och 
näringslivsstyrelsen. Uppdraget innebar att en organisationsförändring ska genom-
föras genom sammanslagning av delar av näringslivsförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen som också samlokaliseras i den ombyggda och anpassade  

Centralskolan. Förvaltningen ska ledas av en förvaltningschef. Syftet är att tillvara-
ta utvecklingsmöjligheter och synergieffekter. All utbildningsverksamhet ska sam-
las under en gemensam förvaltning, utbildningsförvaltningen. Arbetsmarknadsfrå-
gorna och integrationsverksamheten lyfts ur näringslivsförvaltningen. Under pro-
cesstiden skall därför avgöras var integrationsverksamheten och arbetsmarknads-
frågorna ska vara organiserade.  

Den nya förvaltningen har namnet har arbetsnamnet Utvecklingsförvaltningen. 
Förvaltningen ska ledas av en förvaltningschef med en mindre stab. Verksamheten 
indelas i fyra enheter, Unga, Fritid, Kultur och Näringsliv. Dessa enheter leds av en 
chef per enhet. (Bilaga 2) Genom att sammanföra fyra viktiga områden för en 
kommuns utveckling, unga, kultur, fritid och näringslivsfrågor under samma tak, 
ges nya förutsättningar att ta tillvara de nya näringar som nu växer fram genom ny 
teknik och den livsstil som den aktive medborgaren har. 

En ny nämnd inrättas från och med 2012-07-01, samtidigt som kultur- och fritids-
nämnden och näringslivsstyrelsen upphör. Nämnden föreslås ha 11 ledamöter och 
ersättare. Reglemente till den nya nämnden och val av ledamöter kommer att beslu-
tas på fullmäktige i juni 2012. 

Inför att den nya nämnden träder i kraft behöver vissa frågor beslutas och beredas 
politiskt. Det gäller till exempel anställning av personal och beredning nämndens 
delegationsordning. Det föreslås därför att fullmäktige inrättar en tillfällig utveck-
lingsnämnd under perioden från 2012-05-01 – 2012-06-30. Den tillfälliga nämn-
dens har till uppgift att bereda övertagandet av verksamhet från kultur- och fritids-
nämnden och näringslivsstyrelsen. Nämnden får anställa personal till den nya för-
valtningen samt besluta i andra frågor inför övertagandet av verksamhet från kultur- 
och fritidsnämnden och näringslivsstyrelsen. Kansliet har upprättat ett förslag till 
reglemente för den tillfälliga utvecklingsnämnden. 

Kommunchefen har fått i uppdrag att direktrekrytera förvaltningschefen för den nya 
förvaltningen. Rekryteringen sker internt för att i möjligaste mån undvika en över-
talighetssituation samt värna om att bibehålla en god kompetens och kontinuitet i 
arbetet.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 28 Effektivare ledning och administration; ny organisation för 

kultur- och fritidsnämnden och näringslivsstyrelsen, forts 
 KS 2012/77, Au § 23 

All utbildningsverksamhet ska samlas under utbildningsförvaltningen och Lärcent-
rum (grundvux, gymnasievux, svenska för invandrare (sfi), särvux, rektor, studie-
vägledning och administration) flyttas över till Björknäsgymnasiet. Därigenom 
samlas all utbildningsverksamhet i en gemensam förvaltning.  

Feriearbeten samt uppdragsutbildning IT för kommunanställda flyttas till utbild-
ningsförvaltningen.  

Integrationsenheten flyttas till utbildningsförvaltningen.  

Kommunens arbetsmarknadsåtgärder samordnas genom att näringslivsförvaltning-
ens uppdrag vad gäller lönebidragsfrågor, beredskapsarbeten samt sysselsättnings-
projekt tillförs socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet. Bakgrunden till samord-
ningen av arbetsmarknadsfrågor är ett politiskt uppdrag i Strategiska planen 2012-
2014 att göra en översyn av hur kommunens insatser för sysselsättning, innefattan-
de bland annat anskaffning av praktikplatser, kan samordnas. 

Arbetsgruppen kan konstatera att sammanslagningen av delar av näringslivsförvalt-
ningen och kultur- och fritidsförvaltningen samt de föreslagna förflyttningarna av 
utbildningsverksamheten till utbildningsförvaltningen och bered-
skaps/lönebidragsarbetena till socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet ger bety-
dande ekonomiska besparingar. 

Yrkanden  

Johan Johansson (M) föreslår att ärendet avslås. 

Ordföranden ställer beredningens och Johan Johanssons (M) förslag mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 

 

Johan Johansson (M) föreslår att . 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 29 Utbildningsnämnden med begäran om förlängd utrednings-

tid för ett kommunalförbund för gymnasieskolans verksam-
het i Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn och Kalix 

 KS 2012/122, Au § 24 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden beviljas förlängd utredningstid t.o.m. 2012-12-31.   

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsnämnden begär 2012-02-23, § 15, om förlängd utredningstid för upp-
draget att utreda förutsättningar och konsekvenser av ett kommunalförbund för 
gymnasieskolornas verksamhet i Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn och Kalix. 

Kommunfullmäktige har 2011-06-20 § 72 i Strategisk plan och budget 2012-2014, 
gett utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser av 
ett kommunalförbund för gymnasieskolans verksamhet omfattande Boden, Luleå, 
Piteå, Älvsbyn och Kalix. Utredningen skulle presenteras senast i april 2012. 

Eftersom uppdraget är omfattande och samverkan berör flera kommuner behöver 
utredningstiden förlängas till 2012-12-31. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 30 Över- och underskottshantering 2012, Drift 

 KS 2012/137, Au § 25 

Förslag till beslut   

1. Frågan om överföring av kommunrevisionens överskott till 2012 överlämnas till 
kommunfullmäktige presidiet. 

2. Kommunfullmäktige överför följande över- och underskott avseende drift till 
2012:  

 

Ks-kommunledningsförvaltningen 993
Ks-teknisk förvaltning (inkl affärsdrivande verksamhet) -709
Nyttjande av budgeterat utrymme -3 000
Summa -2 716

Beskrivning av ärendet 

Enligt riktlinjerna ska samtliga över- eller underskott föras över till kommande 
verksamhetsår. Justering sker för vissa poster såsom bostadsanpassningsbidrag, för-
sörjningsstöd, anslag för oförutsedda utgifter, eu-projekt samt större avvikelser 
inom demografin för utbildningsnämnden och socialnämnden. Inom affärsdrivande 
verksamheter överförs samtliga över- eller underskott. Summan får däremot inte 
överstiga det ekonomiska utrymmet enligt god ekonomisk hushållning.  

Sedan fullmäktige fastställde strategisk plan för 2012-2014 har regleringar av bud-
geten gjorts. Efter dessa förändringar uppgår det budgeterade resultatet för 2012 till 
12 038 tkr. Nya prognoser på skatteintäkter och utjämningsbidrag samt pensioner 
beräknas förbättra resultatet till 24 278 tkr. Vid bokslutsberedningen har det där-
emot framkommit att socialnämnden räknar med ett större underskott mot budgeten 
även för 2012. Utbildningsnämnden räknar också med underskott för 2012. Allt 
sammantaget innebär att resultatet inte beräknas motsvara god ekonomisk hushåll-
ning. I budgeten för 2012 finns däremot ett budgeterat utrymme på 3 000 tkr.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 30 Över- och underskottshantering 2012, Drift, forts 

 KS 2012/137, Au § 25 

Av nedanstående tabell framgår vilket belopp som skulle överföras till kommande 
år enligt riktlinjerna1 samt beredningens förslag: 

Nämnd/styrelse Avvikelse Just enl Summa Beredn
Bokslut rikltinjer enl förslag

2011 riktlinjer
Kommunrevision 119 119 Presidiet
Ks-kommunledningsförvaltning 7 522 -2 476 5 046 993
Ks-teknisk förvaltning -937 -937 -709
Ks-räddn o beredskapsförvaltning -1 061 -1 061 0
Barn- och utbildningsnämnd -5 228 -5 228 0
Socialnämnd -26 006 1 989 -24 017 0
Miljö- och byggnämnd 84 84 0
Näringslivsstyrelse 69 69 0
Kultur- och fritidsnämnd -144 -144 0
Överförmyndarnämnd -358 -358 0
Budgeterat utrymme -3 000
Summa, tkr -25 940 -487 -26 427 -2 716  

Med beredningens förslag blir det budgeterade resultatet 14 754 tkr, vilket motsva-
rar 1 % av budgeterade skatteintäkter och utjämningsbidrag. 

Förvaltningarna har uppmanats att lämna in uppgifter om de projekt som är finansi-
erade av fullmäktige samt över- eller underskott inom affärsdrivande verksamheter. 
Kommunledningsförvaltningens samt tekniska förvaltningens har lämnat in under-
lag. 

 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

 

                                            
1 Justering enligt riktlinjer innehåller ej förändrad demografi. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 31 Över- och underskottshantering 2012, Investeringar 

 KS 2012/137, Au § 26 

Förslag till beslut   

Kommunfullmäktige för över följande över- och underskott avseende investeringar 
till 2012:  
 

 

Ks-kommunledningsförvaltningen 2 800
Ks-tekniska förvaltningen (inkl affärsdrivande verksamhet) -906
Näringslivsstyrelsen -3 303
Summa, tkr -1 409

Beskrivning av ärendet 

Anslag till investeringar som inte använts på grund av att investeringen inte färdig-
ställts eller påbörjats kan vid behov överföras till nästa år. Eventuella över- eller 
underskott där särskilda investeringsramar finns förs i sin helhet över till nästa år.  

För 2012 uppgår budgeterad investeringsvolym inklusive tilläggsanvisningar till 
132 120 tkr. I den ingår en buffert med anledning av den då planerade förändringen 
av regelverket, där möjligheten att överföra överskott till kommande år skulle tas 
bort. Bufferten finns budgeterad inom ks-tekniska förvaltningens, utbildnings-
nämndens samt socialnämndens investeringsram med 10 mkr, 1 mkr respektive 0,5 
mkr. Förvaltningarna har uppmanats att i sina förslag ta hänsyn till bufferten.  

Av nedanstående tabell framgår inlämnade förslag till överföring av över- och un-
derskott samt beredningens förslag: 

Nämnd/styrelse Avvikelse Justering Förslag Beredn
2011 förslag

Ks-kommunledningsförvaltning 7 138 -4 145 2 993 2 800
Ks-tekniska förvaltning 14 981 -15 888 -907 -906
Ks-räddnings- o beredskapsförv 1 275 - 0
Utbildningsnämnd 1 040 1 040 0
Socialnämnd 2 215 2 215 0
Näringslivsstyrelse -3 303 -3 303 -3 303
Kultur- och fritidsnämnd 0 - 0
Summa, tkr 23 346 -20 033 2 038 -1 409  

Med beredningens förslag skulle budgeterad investeringsvolym bli 130 711 tkr och 
likvida medel vid årets slut skulle uppgå till 70 549 tkr. Det motsvarar en betal-
ningsberedskap på 16 dagar. I detta är inte hänsyn tagen till eventuella underskott 
inom nämnderna samt tillkommande investeringar. 

_________________________ 
För beslut; Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 32 Justering av reglemente för bidrag till enskilda utfartsvägar 

 KS 2011/781, Au § 27 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige justerar reglementet för Bidrag till enskilda utfartsvägar med 
följande: 

Tillägg: I mån av tilldelade medel kan kommunalt bidrag beviljas till enskilda ut-
fartsvägar.  

Borttagande: Vägföreningar som ansöker om bidrag ska dessutom bilägga stadgar 
för föreningen samt senaste årsberättelse. Bidragen betalas ut i efterskott. 

Reservationer 

Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), Göran Ahlman (M), Daniel Rönnbäck 
(M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS) och Anders Pettersson 
(KD). 

Beskrivning av ärendet 

Ärendet återremitterade på kommunfullmäktiges sammanträde 2011-12-19, § 188, 
genom minoritetsåterremiss med följande motivering; ”Landsbygdsrådet ska få ytt-
ra sig. Tekniska förvaltningen ska redovisa hur många av de samfällda vägföre-
ningarna som belastas av skolskjutsar och andra kommunala transporter eller an-
läggningar. Tekniska förvaltningen ska även redovisa vad de lantmäteriförrättning-
ar som blir följden av kommunens nyttjande av dessa vägar beräknas kosta samt att 
ärendet redovisas senast i samband med bokslutsberedningen den 1 mars.” 

Landsbygdsrådet har lämnat in ett yttrande 2012-03-08. 

Tekniska förvaltningen har, efter Landsbygdsrådets yttrande, upprättat ett förslag 
till justering av reglementet för bidrag till enskilda vägar.  

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att ärendet avslås. 

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

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 33 Årsredovisning 2011 

 KS 2012/31 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen för 2011. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2011. Kon-
cernens resultat för 2011 uppgick till 26 590 tkr och kommunens resultat till 8 136 
tkr. Kommunens resultat enligt balanskrav, d v s efter justering av vinster vid avytt-
ring av tillgångar, uppgår till 5 401 tkr. Resultatet enligt balanskravet föreslås av-
sättas till en stabiliseringsfond. 

Samtliga nämnder/styrelser har lämnat verksamhetsberättelser. Kommunlednings-
förvaltningen har på uppdrag av budgetberedningen sammanfattat dessa till årsre-
dovisningen. Kommunstyrelsen har lämnat en gemensam verksamhetsberättelse för 
kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen samt räddnings- och bered-
skapsförvaltningen.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 34 Uppdragsavtal Folkets Hus 

 KS 2011/664, Au § 29 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till uppdragsavtal för Folkets Hus.  

2. De återstående kvartalsutbetalningarna under 2012 ska justeras på så sätt att den 
sammanlagda ersättningen från kommunen under 2012 till Föreningen Folkets 
Hus i Boden blir 2,1 miljoner kronor. 

Reservationer 

Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), Göran Ahlman (M), Daniel Rönnbäck 
(M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS) och Anders Pettersson 
(KD). 

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommun tecknade 2006 ett uppdragsavtal med Föreningen Folkets Hus i 
Boden. Nuvarande avtal med föreningen Folkets Hus som tecknades 2006 upphör-
de att gälla 2011-12-31. Avtalet sades upp med hänvisning till de förändrade förut-
sättningar som kom att gälla i och med byggandet av Enter Galleria.  

Ett förslag till nytt avtal behandlades av kommunstyrelsen 2011-12-12, § 180. Sty-
relsen återremitterade ärendet med motiveringen att avtalet ska skrivas om så att det 
specificerar vilken verksamhet Folkets Hus bedriver. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade på delegation 2011-12-21 att förlänga 
2006 års uppdragsavtal till den 31 mars 2012, i avvaktan på att kommunen och Fö-
reningen Folkets Hus i Boden har tecknat ett nytt uppdragsavtal. I beslutet stod att 
förlängningen av det tidigare avtalet kan innebära att kommunen betalar ut en högre 
ersättning än vad som skulle ha varit fallet om det nya avtalet hade trätt i kraft den 
1 januari 2012. Frågan om en eventuell avräkning av den mellanskillnaden får re-
gleras i det kommande avtalet. 

Kultur- och fritidsnämnden har 2012-02-07, § 14, behandlat återremissen och be-
slutat att tillstyrka återremissyrkandet. Av nämndens protokoll framgår att kultur- 
och fritidsförvaltningen har haft överläggningar med Folkets Hus och kommit över-
ens om ett tillägg i avtalet (§ 3). I tillägget framgår hur ersättningen fördelas på oli-
ka poster. 

Någon förändring av avtalstiden och ersättningen till Folkets Hus under 2012 har 
inte gjorts i det nya förslaget till avtal. Parterna är således överens om att avtalet ska 
gälla från den 1 januari 2012 och att ersättningen under året 2012 ska uppgå till 2,1 
miljoner kronor. För att ersättningen ska bli 2,1 miljoner kronor under 2012 måste 
de tre återstående kvartalsutbetalningarna under 2012 bli mindre än den utbetalning 
som gjordes för första kvartalet med stöd av det gamla avtalet.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 34 Uppdragsavtal Folkets Hus, forts 

 KS 2011/664, Au § 29 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige för tydlighets skull 
beslutar att de återstående kvartalsutbetalningarna under 2012 ska justeras på så sätt 
att den sammanlagda ersättningen från kommunen till Folkets Hus under 2012 blir 
2,1 miljoner kronor.  

Yrkanden 

Daniel Rönnbäck (M) föreslår att ärendet avslås. 

Ordföranden ställer beredningens och Daniel Rönnbäcks (M) förslag mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 

 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 35 Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 

 KS 2010/508, Au § 28 

Beslut  

Kommunstyrelsen ändrar delegation nr 2:4, om att bevilja igångsättningstillstånd 
vid investeringar, från 2 mkr till 5 mkr. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde 2011-11-07, § 145, riktlinjer för ekonomistyrning 
avseende materiella tillgångar. De nya riktlinjerna innebär att igångsättningstill-
stånd innan investeringar påbörjas ska lämnas vid investeringar överstigande 5 mkr 
i stället för som i dag vid 2 mkr. 

Av kommunstyrelsens delegation 2:4 framgår att arbetsutskottet har delegation på 
att lämna igångsättningstillstånd vid investeringar överstigande 2 mkr. I enlighet 
med de förändrade riktlinjerna föreslås att delegation 2:4 ändras så att arbetsutskot-
tet i stället får delegation på att lämna igångsättningstillstånd vid investeringar 
överstigande 5 mkr. 

 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
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§ 36 Tillsynsplan enligt alkohollagen 

 KS 2012/115, Au § 30 

Beslut  

Kommunstyrelsen fastställer tillsynsplan för serverings- och provsmakningstill-
stånd.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ansvarar för att alkohollagen följs. Handläggningen av ärenden 
enligt alkohollagen samt tillsynen av dessa sköts av alkoholhandläggaren. Tillsyns-
arbetet delas in i tre olika delar: inre, yttre och förebyggande tillsyn. 

Kansli och informationskontoret har 2012-02-23 upprättat ett förslag till tillsyns-
plan för serverings- och provsmakningstillstånd enligt alkohollagen. 

 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen (alkoholhandläggaren) 
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§ 37 Svartlå 1:43, brukningsavgift för vatten och avlopp 

 KS 2011/554, Tu § 2011/42 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att avtalet om vattentäkt som tecknades i november 
1967 mellan Edefors hälsovårdsnämnd och Folke Sandberg, ägare till Svartlå 
1:43, jämkas så att fastighetens anslutning till kommunens VA-ledningssystem 
har samma villkor som övriga VA-abonnenter. 

2. Villkoren ska gälla från och med 1 april 2012. 

Beskrivning av ärendet 

Vid kontroll av abonnentregistret konstaterar tekniska förvaltningen att fastigheten 
Svartlå 1:43 inte debiteras årliga brukningsavgifter för vatten och avlopp, trots att 
man nyttjar kommunens VA-system sedan mitten av 1950-talet. Enligt gällande 
lagstiftning ska kostnaden för VA-verksamheten fördelas på samtliga anslutna fas-
tigheter enligt vad som är skäligt och rättvist. 

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

Tekniska förvaltningen anser att förhållandena är sådana att fastigheten ska  
debiteras årliga brukningsavgifter, varav 70 % utgör avgifter för avledning och  
behandling av avloppsvatten. Fastighetsägaren hävdar att avtalet från 1967 gäller. 
Rättspraxis visar att denna typ av evighetsavtal i princip inte är uppsägningsbara, 
däremot är det möjligt att få det jämkat med hänvisning till senare inträffade om-
ständigheter och ny lagstiftning.  

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen  
Ägare till Svartlå 1:43 
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§ 38 Särskild avtalspension 

 KS 2012/136, Au § 31 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medarbetare som har eller får särskild avtalspension 
erhåller fr.o.m. 2012-01-01 ett prisbasbelopp samordningsfritt. 

Reservationer 

Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), Göran Ahlman (M), Daniel Rönnbäck 
(M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS) och Anders Pettersson 
(KD). 

Beskrivning av ärendet 

Idag finns det olika regler vad gäller samordningsfri förvärvsinkomst vid avtalspen-
sion för brandmän, övriga medarbetare samt förtroendevalda. 

Särskild avtalspension finns i form av 
- Överenskommelse om särskild avtalspension och  
- Rätt till särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänsten 

Brandpersonal har rätt att erhålla särskild avtalspension från 58 år under vissa för-
utsättningar enligt reglerna i KAP-KL(Överenskommelse om kollektivavtalad pen-
sion). I avtalet regleras också hur samordning ska ske. Viss del av förvärvs-
inkomsten (24% av prisbasbeloppet) är alltid samordningsfri. Men om brand-
mannen har ett annat jobb redan innan pensioneringen är förvärvsinkomsten helt 
samordningsfri. 

Förtroendevalda som erhåller visstidspension enligt reglerna i PBF (Pension och 
avgångsersättning för förtroendevalda) har enligt beslut av Kommunfullmäktige ett 
prisbasbelopp samordningsfritt. 

För övriga anställda som beviljas särskild avtalspension finns inga regler i KAP-KL 
om samordningsfria förvärvsinkomster. En enskild överenskommelse träffas om 
bl.a. omfattning, tidpunkt, pensionsnivå, samordning. Omfattningen på medarbetare 
som erhåller särskilda avtalspensioner är mycket liten. 

För att få enhetliga regler om samordning föreslår personalkontoret att samtliga 
medarbetare som erhåller särskild avtalspension får ett prisbasbelopp samordnings-
fritt. 
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§ 38 Särskild avtalspension, forts 

 KS 2012/136, Au § 31 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att ärendet avslås. 

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

 

För kännedom 
Personalkontoret 
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§ 39 Motion till ungdomsfullmäktige om lysen vid återvinnings-

stationer 
 KS 2011/764, Tu § 4 

Beslut 

Kommunstyrelsen bifaller motionen till ungdomsfullmäktige om belysning vid 
återvinningsstationer. 

Beskrivning av ärendet 

Ebba Stöckel föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att belysning sätts upp 
vid återvinningsstationerna. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att insamling av returpapper och för-
packningar sker enligt den förordning om producentansvar som regeringen besluta-
de om för cirka femton år sedan och är därmed inte ett kommunalt ansvar. 

Enligt avtal mellan Bodens kommun och Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
(FTI) ska kommunen ordna så att medborgarna har möjlighet att lämna returpapper 
och förpackningar i återvinningsstationer. Kommunen ska svara för att ställa iord-
ning platser för uppställning av insamlingsbehållare. FTI betalar för hårdgöring och 
inhägnad. Ersättning för belysning betalas inte och FTI har kategoriskt vägrat att 
ersätta kommunerna för det. 

Samhall städar och snöröjer vid stationerna och tömning av behållarna görs av olika 
entreprenörer på uppdrag av FTI. 

Tekniska förvaltningen är medveten om att trivsamma och trygga stationer ökar in-
samlingen av återvinningsmateriel. Det medför mindre mängd brännbart avfall och 
lägre kostnad för det avfall som kommunen lämnar till värmeverket. Därför kom-
mer tekniska förvaltningen att bekosta och successivt sätta upp belysning vid de 
mest regelbundet besökta återvinningsstationerna. Inom några år kommer belysning 
att finnas vid i princip samtliga stationer. 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen  
Ebba Stöckel 
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§ 40 Motion till ungdomsfullmäktige om flera kvällsbussar till 

Vittjärv 
 KS 2011/764, Tu § 5 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige om flera kvällsturer till 
Vittjärv. 

Beskrivning av ärendet 

Felicia Fagerström föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att det ska köras 
flera kvällsturer till Vittjärv.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att Bodens lokaltrafik befinner sig i ett 
besvärligt ekonomiskt läge inför budgetåret 2012 och kan komma att tvingas till 
flera neddragningar i trafikutbudet om inte budgeten förstärks. Mot den bakgrunden 
bör man vara mycket restriktiv med utökad trafik och varje befintlig tur bör istället 
granskas för att hitta möjligheter att minska lokaltrafikens kostnader. 

Med gamla linjenätet som fanns innan 2011 körde man två kvällsturer med en an-
nan linjesträckning än ordinarie. Orsakerna att dessa togs bort var bland annat lågt 
antal resande och orimligt lång restid. 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen  
Felicia Fagerström 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 41 Motion till ungdomsfullmäktige om busstrafiken till Vittjärv 

 KS 2011/764, Tu § 6 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige om kvällsturer och 
helgtrafik till Vittjärv. 

Beskrivning av ärendet 

Erika Jakobsen föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att lokaltrafiken kör 
flera bussturer och att man inför helgtrafik till Vittjärv. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att Bodens lokaltrafik befinner sig i ett 
besvärligt ekonomiskt läge inför budgetåret 2012 och kan komma att tvingas till 
flera neddragningar i trafikutbudet om inte budgeten förstärks. Mot den bakgrunden 
bör man vara mycket restriktiv med utökad trafik och varje befintlig tur bör istället 
granskas för att hitta möjligheter att minska lokaltrafikens kostnader. 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen  
Erika Jakobsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 42 Motion till ungdomsfullmäktige om flera bussturer kvällstid 

till Buddbyn 
 KS 2011/764, Tu § 7 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige om flera kvällsturer till 
Buddbyn. 

Beskrivning av ärendet 

My Rutqvist föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att man inför flera buss-
avgångar till Buddbyn mellan klockan 18 – 21. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att Bodens lokaltrafik befinner sig i ett 
besvärligt ekonomiskt läge inför budgetåret 2012 och kan komma att tvingas till 
flera neddragningar i trafikutbudet om inte budgeten förstärks. Mot den bakgrunden 
bör man vara mycket restriktiv med utökad trafik och varje befintlig tur bör istället 
granskas för att hitta möjligheter att minska lokaltrafikens kostnader. 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen  
My Rutqvist 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 43 Motion till ungdomsfullmäktige om två längre kvällsturer 

med lokaltrafiken 
 KS 2011/764, Tu § 8 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige om att köra två längre 
kvällsturer med lokaltrafiken.  

Beskrivning av ärendet 

Victor Öhrvall föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att man vid två tillfäl-
len under kvällen kör längre kvällsturer som trafikerar alla lokaltrafikens områden. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande sena kvällsturer togs bort i samband 
med vintertidtabellen 2011 av ekonomiska skäl. Att i dagsläget införa kvällsturerna 
innebär motsvarande minskning i övrig trafik. Att införa kvällsturerna utan påver-
kan på övrig trafik medför ökat antal trafikerade kilometer och det kostar mer. I 
dagsläget har lokaltrafiken inte pengar till det. 

Kvällsturerna som togs bort är när resandet är lågt. Det får då minsta påverkan för 
de som reser. Med gamla linjenätet som fanns innan 2011 kördes det två kvällsturer 
med en annan linjesträckning än ordinarie. Orsakerna att man tog bort dem var 
bland annat lågt antal resande och orimligt lång restid. 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen  
Victor Öhrvall 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 44 Motion till ungdomsfullmäktige om att sänka priset på  

årskort på lokaltrafiken 
 KS 2011/764, Tu § 9 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige om att sänka priset på 
årskort på lokaltrafiken. 

Beskrivning av ärendet 

Niclas Nilsson föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att man sänker priset på 
årskort på lokaltrafiken till mellan 300 kronor och 500 kronor. 

Kommunfullmäktige beslutade § 106/2011 om ändrade biljettavgifter och biljettal-
ternativ från 1 oktober 2011. En av orsakerna var att tekniska förvaltningens budget 
var ansträngd. 

Tekniska förvaltningen befinner sig fortfarande i ett besvärligt ekonomiskt läge in-
för budgetåret 2012 och kan komma att tvingas till flera neddragningar i trafikutbu-
det om inte budgeten förstärks. Mot den bakgrunden finns inte pengar för att sänka 
priset på årskorten.  

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att motionen bifalls. 

Ordförande ställer tekniska utskottet och Johan Johanssons (M) förslag mot var-
andra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottet. 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Niclas Nilsson 

 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-03-26 

Sid 

33 (43) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 45 Motion till ungdomsfullmäktige om billigare busskort 

 KS 2011/764, Tu § 10 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige om att sänka priset på 
årskort på lokaltrafiken till 300 kronor. 

Beskrivning av ärendet 

Elin Envall föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att priset på årskort på  
lokaltrafiken sänks till 300 kronor. 

Kommunfullmäktige beslutade § 106/2011 om ändrade biljettavgifter och biljettal-
ternativ från 1 oktober 2011. En av orsakerna var att tekniska förvaltningens budget 
var ansträngd. 

Tekniska förvaltningen befinner sig fortfarande i ett besvärligt ekonomiskt läge in-
för budgetåret 2012 och kan komma att tvingas till flera neddragningar i trafikutbu-
det om inte budgeten förstärks. Mot den bakgrunden finns inte pengar för att sänka 
priset på årskorten.  

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att motionen bifalls. 

Ordförande ställer tekniska utskottet och Johan Johanssons (M) förslag mot var-
andra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottet. 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Elin Envall 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 46 Motion till ungdomsfullmäktige om busskort och  

ungdomars fria resor 
 KS 2011/764, Tu § 11 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige och att återinföra fria 
resor för ungdomar med en höjning av priset till 500 kronor per år. 

Beskrivning av ärendet 

Emma Lindström med flera föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att man 
återinför fria resor för ungdomar med en höjning av priset till 500 kronor per år. 

Kommunfullmäktige beslutade § 106/2011 om ändrade biljettavgifter och biljettal-
ternativ från 1 oktober 2011 och ungdomars fria resor togs bort. En av orsakerna 
var att tekniska förvaltningens budget var ansträngd. 

Tekniska förvaltningen befinner sig fortfarande i ett besvärligt ekonomiskt läge in-
för budgetåret 2012 och kan komma att tvingas till flera neddragningar i trafikutbu-
det om inte budgeten förstärks. Mot den bakgrunden finns inte pengar för att återin-
föra fria resor för ungdomar, det så kallade 50-kortet, även om man höjer priset för 
ett årskort till 500 kronor. 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att motionen bifalls. 

Ordförande ställer tekniska utskottet och Johan Johanssons (M) förslag mot var-
andra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottet. 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Emma Lindström 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 47 Motion till ungdomsfullmäktige om uppehåll i lokaltrafikens 

tidtabell 
 KS 2011/764, Tu § 12 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige om kortare lunchuppe-
håll på linje 3 och att bussen ska gå till Sävast. 

Beskrivning av ärendet 

Lovisa Lidén föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att uppehållet i tidtabel-
len för linje 3 mellan klockan 09.38 – 14.38 förkortas samt att bussen kör till Sä-
vast. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att förkorta uppehållet är i dagsläget inte 
aktuellt då det skulle innebära motsvarande minskning i övrig trafik. Att ta bort up-
pehållet utan påverkan på övrig trafik medför ökat antal trafikerade kilometer. Det 
gör att det kostar mer och det har lokaltrafiken inte pengar till. 

Uppehållet i tidtabellen är lagt på eftermiddagen när resandet är som lägst och får 
minsta påverkan för resenärerna. 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Lovisa Lidén 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 48 Tekniska förvaltningen, årsredovisning 2011 för vatten och 

avlopp 
 KS 2012/108, Tu § 16 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning 2011 för vatten och avlopp. 

2. Årsredovisningen ska publiceras på kommunens hemsida. 

Beskrivning av ärendet 

Årsredovisningen 2011 för vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett under-
skott med 1 311 tkr i förhållande till driftbudgeten. 

Enligt VA-lagen ska kommunen redovisa en särskild resultat- och balansräkning för 
vatten och avlopp. 

Bakgrunden är att brukaren ska kunna följa upp och kontrollera att självkostnads-
principen efterlevs. Redovisningen ska därför på ett lämpligt sätt hållas tillgänglig 
för fastighetsägarna inom vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde. 

Arbetstagarorganisationerna har informerats enligt MBL § 19. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  
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§ 49 Motion till ungdomsfullmäktige om skolmaten och miljön i 

matsalen på Björknäsgymnasiet 
 KS 2011/764, Tu § 17 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen bifaller förslaget om att tre serveringsdiskar vid behov ska 
vara öppna under lunchserveringen. 

2. Kommunstyrelsen bifaller förslaget om förbättring av måltidsmiljön i och med 
genomförda och pågående åtgärder. 

3. Kommunstyrelsen avslår förslaget om mer tid och pengar på maten. 

Beskrivning av ärendet 

William Edholm och Adam Lindgren föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige 
att man lägger mer tid och pengar på skolmaten, att måltidsmiljön förbättras och att 
tre serveringsdiskar är öppna under lunchen. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att kommunen har begränsat med peng-
ar. Priset för en portion tas fram i samarbete med utbildningsförvaltningen. 

Två gånger per år har man tillsammans med utbildningsförvaltningen kostrådsmö-
ten, då man bjuder in rektorer och de utser elever och pedagoger att medverka. 
Även föräldrar, skolsköterskor, kockar och administrativ personal från kostavdel-
ningen är med. Där går man igenom matsedel, synpunkter på maten tas emot, nya 
maträtter föreslås och mindre uppskattade maträtter tas bort från matsedeln. 

För att alla matgäster ska få en trevlig miljö, sittplats och att minska köbildning är 
det önskvärt att elevernas schemalagda lunchtider följs och att alla tre serverings-
barerna är öppna.  

I februari 2012 har nya stolar köpts in till skolrestaurangen och under året kommer 
ytterligare förbättringar för måltidsmiljön att göras. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  

För kännedom 
William Edholm 
Adam Lindgren 
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§ 50 Motion till ungdomsfullmäktige om skolmaten i Harads 

 KS 2011/764, Tu § 18 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen bifaller förslaget om att laga maten i omgångar när det krävs. 

2. Förslaget att servera maten till de yngre eleverna avslås med hänvisning till att 
alla elever ska lära sig att ta sin mat själva. 

Beskrivning av ärendet 

Felicia Lund med flera elever vid Harads skola föreslår i en motion till ungdoms-
fullmäktige ändrade rutiner för matlagning och servering. De beskriver maten kall 
och dålig och att det inte alltid finns mat kvar till de elever som kommer sist. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att det vi några få tillfällen händer att 
maten tar slut och då erbjuder man alltid en ersättningsmåltid. 

Två gånger per år har man tillsammans med utbildningsförvaltningen kostrådsmö-
ten, då man bjuder in rektorer och de utser elever och pedagoger att medverka. 
Även föräldrar, skolsköterskor, kockar och administrativ personal från kostavdel-
ningen är med. Där går man igenom matsedel, synpunkter på maten tas emot, nya 
maträtter föreslås och mindre uppskattade maträtter tas bort från matsedeln. 

Vid kostavdelningens personalmöten, en gång per månad, pratar man ofta om be-
mötandet av matgästerna. Både personal och gäster ska bidra till en trevlig mål-
tidsmiljö och arbetsmiljö. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  

För kännedom 
Felicia Lund med flera elever vid Harads skola 
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§ 51 Val av ersättare i tekniska utskottet efter Carola Larsson 

(FP) för återstående del av mandatperioden 2011-2014  
 KS 2012/59 

Beslut 

Hendrik Andersson (FP) väljs som ersättare i tekniska utskottet för återstående del 
av mandatperioden 2011-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige godkände 2012-02-20, § 16, Carola Larssons (FP) avsägelse 
av sitt uppdrag som ersättare i tekniska utskottet.  

Folkpartiet har lämnat följande nominering: 

Ersättare  

Hendrik Andersson (FP)  Lövbacken 27 961 95 BODEN 

 
 

För kännedom 
Hendrik Andersson (FP)  
Tekniska utskottet  
Personalkontoret 
Kansliet 
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§ 52 Lokaluppdrag 2012 

 KS 2012/163 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra lo-
kaluppdraget  

2. Kommunstyrelsen anvisar 17,0 Mkr till tekniska förvaltningens investerings-
budget för 2012.   

Sammanfattning 

Lokaluppdraget påbörjades 2011 då socialförvaltningen fått krav från Arbetsmiljö-
verket att åtgärda allvarliga arbetsmiljöbrister. Arbetsmiljöbristerna bestod av både 
allmänna synpunkter om arbetsförhållanden men i stora delar av brister på lokaler-
na då främst skalskydd, säkerhet och sekretess. Lokaluppdraget berör socialförvalt-
ningen, utbildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, tekniska förvalt-
ningen samt överförmyndaren. 

En projektgrupp bildades som tillsammans med MAF-arkitekter tagit fram ett skiss-
förslag på en lokallösning.  

Förslaget är att socialförvaltningen disponerar hela stadshus B utom tryckeriloka-
lerna. Ett sådant förslag kräver att utbildningsförvaltningen och överförmyndaren 
får andra lokaler. Upphandlingen för ombyggnationerna i stadshus B beräknas vara 
klara för byggstart i oktober och färdigställda vid halvårsskiftet 2013.  

För överförmyndaren kan lokaler ordnas på plan 6 i stadshus A. Tekniska förvalt-
ningen lämnar sina lokaler i stadshus A till förmån för utbildningsförvaltningen och 
flyttar till Kungsgatan 49 där ungdomsenheten är idag. Omflyttningarna bör vara 
genomförda till 1 november 

Den totala kostnaden för lokaluppdraget har beräknats till 17 miljoner kronor förde-
lade enligt följande: 

Ombyggnad hus B 14,0 Mkr 
Ombyggnad hus A   0,5 Mkr 
Ombyggnad Kungsgatan   1,9 Mkr 
Rumskompletteringar   0,6 Mkr 

I beloppet 17 miljoner kronor finns inga kostnader för fysisk flytt, tele och data-
kostnader. 

_________________________ 
För genomförande 
Tekniska förvaltningen 
Ekonomikontoret   
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§ 53 Försäljning av delar av fastigheterna Svartbyn 1:128 och 

Boden 1:160 till Pon Equipment AB 
 KS 2012/161 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen säljer delar av fastigheterna Svartbyn 1:128 och Boden 1:160 
till Pon Equipment AB, org nr 556022-9592, för en överenskommen köpeskil-
ling av 1,6 Mkr. 

2. Kommunstyrelsen godkänner i villkoren i villkorat köpekontrakt. 

3. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att underteckna för beslutet nödvändiga handlingar. 

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommun måste svara för den långsiktiga försörjningen med industrimark. 
Under slutet av år 2011 köpte kommunen därför två stora markområden på totalt ca 
70 hektar. Områdena utgör de obebyggda delarna av f.d. Ing3/AF1 respektive A8. 
Genom detta har kommunen skapat en beredskap för att klara efterfrågan av indu-
strimark för etablering av nya verksamheter både på kort och längre sikt.  

Förhandlingar mellan köpare och kommunen har ägt rum. Resultatet utmynnade i 
upprättandet av en ny detaljplan inom del av fastigheten Svartbyn 1:128 och som 
medger en icke störande industriverksamhet.  

Det villkorade köpeavtal som har tecknats mellan parterna innebär att köparen för-
värvar ca 4 hektar mark i nära anslutning till Boden Arena. Köparen förbinder sig 
att uppföra byggnader med en total byggnadsarea av minst 3000m².  

Köparen avser att bygga en anläggning för renovering av komponenter till Caterpil-
larmaskiner inom gruvindustrin. Anläggningen beräknas stå färdig i maj 2013 och 
kommer i en första fas att skapa cirka 20 nya arbetstillfällen för att vid full produk-
tion nå upp till cirka 60 personer enligt nuvarande prognoser. 

 

För genomförande 
Samhällsbyggnadskontoret  
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§ 54 Förvärv av fastigheten Mullvaden 6, Snabelhuset 

 KS 2012/162 

Beslut 

Ärendet dras ur för ytterligare beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt antagen Strategisk plan och budget 2012-2014 åligger det kommunstyrelsen 
att utreda förutsättningar för och konsekvenserna av ett förvärv av Mullvaden 6 kal-
lat ”Snabelhuset” för att vidareutveckla kommunens ungdomssatsning.  

”Snabelhuset” ägs och förvaltas av Kulturfastigheter i Boden AB. Paraplyorganisa-
tionen Qultur- och Mediaföreningen (ideell förening) sköter de aktiva grupperna i 
fastigheten och fungerar även som medlemsorganisation för enskilda.  

Ungdomsgårdsprojekt drivs med olika aktiviteter som bland annat är café, biljard, 
TV-spel, bordtennis samt att ”Snabelhuset” inhyser repetitionslokaler för lokala 
musikband.   

Kommunens verksamhetsbidrag är 250 000 kr per år och bidraget används till hyra 
för de olika aktiviteterna som pågår i ”Snabelhuset”. 

Ändamålet/avsikten med förvärvet av ”Snabelhuset” är att tillgodose och trygga 
Bodens ungdomars behov av repetitionslokaler och mötesplatser. I första hand är 
avsikten att säkerställa befintlig verksamhet på fastigheten men i framtiden finns 
möjlighet att utveckla verksamheten.  

En statusbesiktning av fastigheten har utförts av fastighetskontoret och den visar på 
ett reparationsbehov.  

Uppskattad årlig driftskostnad är ca 365 000 kr/år varav energikostnaden är ca 
140 000 kr och fortlöpande byggnadsunderhåll bedöms uppgå till ca 65 000 kr. 
Tillskjutande av medel för eventuella reparationer och investeringar får avvakta be-
slut om hur byggnaden ska användas i framtiden och får behandlas i kommande 
budgetprocess. 

Yrkanden 

Kenneth Backgård (NS) och Anders Pettersson (KD) föreslår att ärendet återremit-
teras för ytterligare beredning. 

Ordförande föreslår ajournering, Mötet ajourneras mellan kl 15.30-15.58. 

Yrkanden efter ajournering 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att ärendet dras ut för ytterligare beredning. 
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§ 55 Delegationsbeslut och delgivningar 

  
Ekonomi 
Kommunal revisor i bostadsrättsföreningar (2012/72) 
 
Upphandling och anskaffningsbeslut 
VA-materiel till förråd 2012-2013 (2012/54) 
Matvagnar 2012 (2012/87) 
Upparbetning och omhändertagande av träavfall/trädgårdsavfall (2012/102) 
Kokgryta Björknäsgymnasiet (2012/103) 
Postdistribution 2012 (2012/23) 
HK-Buss 2012 (2012/15) 
Elförsörjning 2012; Au-beslut 2012-03-12, § 32 (2012/32) 
Fotogrammetrisk kartering Lule älvdal (2012/22) 
 
Administration 
Ansökan om antagande i hemvärnet (2012/76) 
Omprövning av momsdeklaration (2011/630) 
 
Räddningstjänst 
Beviljad att sota själv, Mats Andersson (2012/79) 
 
Vägar och trafik 
Upplåtelse offentlig plats; Konst i det vita (2012/4) 
Dispens från lokal trafikföreskrift; Spår till skidorientering (2012/5) 
Dispens från lokal trafikföreskrift; Tidsbegränsad parkering (2012/5) 
Färdtjänst, beslutsstatistik januari-februari 2012 (2012/3) 
Parkeringstillstånd rörelsehindrade, januari-februari 2012 (2012/2) 
Tillfällig lokal trafikföreskrift; Parkeringsförbud Trånga gatan (2012/96) 
Tillfällig lokal trafikföreskrift; Trafik förbjuden Drottninggatan (2012/96) 
 
Fastigheter och detaljplaner 
Uppdrag att ta fram detaljplan för Kv Ymer, centrum (2011/752) 
Uppdrag att se över lämpligheten att bygga på huset på Kv Mimer (2012/81)
Försäljning av Sävast 23:77 (2012/134) 
Uppdrag att ändra detaljplan för del av Svartbyn 1:128 m fl, Kårbacken 
(2012/128). 
 
Serveringstillstånd 
Tillfälligt till allmänheten; Britta Jonsons firma (2012/84) 

Delgivningar 

Datainspektionen; Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Kommuners 
webbpublicering (2011/603). 

Förvaltningsrätten i Luleå; Kommunledningsförvaltningens yttrande i mål 15-12, 
Hans Backman m fl./. ang bidrag för enskilda vägar (2011/728). 
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