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§ 36 Information och rapporter  

  

- Kommunchefens rapport 

- Finansiell rapport februari 2010  

- Information om linjenätsöversynen på lokaltrafiken från gatuchef Mats Elgcro-
na och trafikingenjör Lisa Stridsman, tekniska förvaltningen. 
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§ 37 Ändring av taxa inom ordinärt boende 

 KS 2010/135, Au § 15 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens förslag till taxa inom ordinärt 

boende.  

2. Avgift för hemtjänst personlig omsorg ska baseras på utförd tid hos kund. 

3. Avgift per utförd timme personlig omsorg hos kund fastställs till 120 kr. 

4. Avgift för serviceinsatser fastställs per aktivitet till: 

• Städning, 225 kr 

• Tvätt/klädvård, 225 kr 

• Inköp, 150 kr 

• Ledsagning, 150 kr 

• Sophantering, 37 kr 

• Trygghetslarm, 153 kr per månad 

• Kost inklusive hemsändning, 53 kr per portion. Smör, bröd och dryck ingår 
ej. 

5. Avgifterna uppräknas årligen i enlighet med fastställda uppräkningsfaktorer 
angivna i kommunens gemsensamma planeringsförutsättningar. 

6. De nya avgifterna avseende hemtjänst gäller från och med 2010-05-01. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har 2010-02-23 § 29 sammanställt ett förslag till ändring av taxa 
inom ordinärt boende. Nuvarande grundavgift bör fortsättningsvis inte utgå. Samti-
digt införs ny avgiftsnivå per utförd timme samt en avgift för per utförd aktivitet för 
service.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2010-03-22 

Sid 
4 (24) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 38 Riktlinjer för styrning och uppföljning 
 KS 2010/137, Au § 16 

Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige antar det reviderade förslaget till riktlinjer för styrning och 
uppföljning. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomikontoret lämnar förslag till riktlinjer för styrning och uppföljning. 

I kommunfullmäktiges nuvarande riktlinjer för styrning och uppföljning finns 
kommunens uppföljningssystem reglerat. Av riktlinjerna framgår att förutom årsre-
dovisningen ska uppföljningen till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen bestå 
av två delårsrapporter per år samt ett rapporteringssystem för större avvikelser och 
måluppfyllelse. Delårsrapporterna ska göras efter april respektive augusti månad 
och förutom delårsbokslutet även innehålla en prognos över hela året. Koncernen 
ingår i delårsrapporten efter augusti månad. 

Enligt kommunallagen och lag om kommunal redovisning ska minst en delårsrap-
port upprättas per år. Den ska omfatta minst 6 månader och högst 8 månader. Så 
långt det är möjligt ska den även stämma överens med årsredovisningen. Reviso-
rerna ska också bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med målen för 
god ekonomisk hushållning. 

Under 2009 var det stora variationer mellan prognoserna och utfallet vid årets slut. 
För att ge nämnder/styrelser möjlighet att förbättra kvaliteten på prognoserna före-
slås att det upprättas två snabbrapporter per år med fokus helt på årsprognosen. 
Snabbrapporter föreslås lämnas efter mars och september månad. Därutöver görs en 
delårsapport per år som förutom delårsbokslutet även ska innehålla uppföljning av 
fastställda mål och budget. Både snabbrapporterna och delårsrapporterna föreslås 
omfatta koncernen. Vidare har kommunrevisorerna vid granskning av delårsrappor-
ten bland annat påtalat att delårsrapporten behöver utvecklas och presenteras på 
samma sätt som årsredovisningen . Därutöver innehåller de reviderade riktlinjerna 
mindre justeringar i syfte att anpassa dessa efter den praktiska hanteringen. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 39 Motion från Egon Palo (M) om information till politiker om 
kriminalitet och missbruk 

 KS 2009/736, Au § 17 

Förslag till beslut  
1. Kommunfullmäktige överlämnar till fullmäktiges ordförande att bjuda in poli-

sen och Brottsförebyggande rådet 1 gång/år för att lämna en information till 
fullmäktiges ledamöter om kriminalitet och missbruk. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att inte ändra kommunfullmäktiges arbetsordning 
på så sätt att polisen och Brottsförebyggande rådet får en stående punkt på full-
mäktiges sammanträden. 

3. Motionen är därmed behandlad.  

Beskrivning av ärendet 
Egon Palo (M) föreslår i en motion att polisen och Brottsförebyggande rådet ska 
ges möjlighet till att likt revisorerna få en föredragningspunkt för att beskriva aktu-
ellt läge vad avser kriminalitet och missbruk i Boden samt översiktligt i länet.  

Kansliets bedömning 
Kansliet skriver i sitt yttrande att frågorna om missbruk och kriminalitet berör hela 
samhället, såväl statliga myndigheter som kommuner och den privata sektorn. Det 
lokala brottsförebyggande rådet har rollen som en kontaktyta mellan kommunens 
förvaltningar, polisen och handeln med mera.  

Revisorerna har en central uppgift i den kommunala organisationen. Revisorerna 
granskar nämnderna verksamhet och lämnar årligen en revisionsberättelse till full-
mäktige. Kommunfullmäktige har därefter att ta ställning till om nämnderna och 
dess ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet. Det är mot den bakgrunden man ska se att 
revisorerna får yttra sig varje gång som kommunfullmäktige sammanträder.   

Kansliet delar Egon Palos uppfattning att det finns goda skäl att även fullmäktiges 
ledamöter ska informeras om det aktuella läget om kriminalitet och missbruk i Bo-
den. Kansliet har därefter redan kontaktat Brottsförebyggandet rådet och polisen 
och förhört sig om möjligheterna för att fullmäktige ska få en redovisning under vå-
ren 2010.  

Polisen och Brottsförebyggande rådet har däremot inte samma grundläggande roll 
för fullmäktige som revisorerna. Kansliet anser därför att det inte är motiverat att 
polisen och rådet har en stående punkt vid varje sammanträde. Informationen om 
missbruk och kriminalitet kan i stället lämnas till fullmäktige efter särskilt inbjudan 
från fullmäktiges ordförande, samt i rådets löpande rapportering till kommunstyrel-
sen.   
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§ 39 Motion från Egon Palo (M) om information till politiker om 
kriminalitet och missbruk, forts 

 KS 2009/736, Au § 17 

Yrkande 
Kenneth Backgård (NS) föreslår att första beslutspunkten får följande lydelse: 
”Kommunfullmäktige överlämnar till fullmäktiges ordförande att bjuda in polisen 
och Brottsförebyggande rådet 1 gång/år för att lämna en information till fullmäkti-
ges ledamöter om kriminalitet och missbruk.” 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 40 Motion från Roger Bohman (C) och Carola Larsson (FP) om 
förstudie angående biobränslepotentialen i Boden 

 KS 2009/844, Au § 18 

Förslag till beslut  
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar till näringslivsstyrelsen att genomföra en förstudie 
i enlighet med motionens förslag. Förstudien ska redovisas för kommunfull-
mäktige senast under 2011. 

Beskrivning av ärendet 
Roger Bohman (C) och Carola Larsson (FP) föreslår i en motion att näringslivsför-
valtningen ska genomföra en förstudie om hur resurser i kommunen ska kunna tas 
tillvara och medverka till energiomställningen. Vi har mycket stora arealer i kom-
munen som mycket väl skulle kunna användas för produktion av energigröda, an-
tingen att användas som substrat till biogasproduktion eller framställning av bräns-
lepellets. Vi har dessutom oerhörda kvantiteter oanvända lövskogsområden som 
också skulle vara ett värdefullt tillskott.  

Svårigheten ligger enligt motionärerna i att dessa resurser är fördelade över ett stort 
antal ägare. Det krävs därför en utomstående part som tillsammans med aktörer från 
den gröna näringen och energimarknaden kan genomföra en kartläggning av såväl 
resurser som möjliga marknadsaktörer för att få till stånd en exploatering av våra 
energiresurser.  

Näringslivsstyrelsen tillstyrker motionen i sitt yttrande 2010-02-17, § 5. Av när-
ingslivsstyrelsens yttrande framgår att motionens intentioner ligger väl i linje med 
den inriktning näringslivsstyrelsen har i kommunens strategiska plan för åren 2010-
2012, nämligen att aktivt söka nätverk som arbetar med utveckling av skogen som 
resurs för koldioxidupptagning samt producent av trävaror, massa och biobränsle.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 41 Begäran från Gunnarsbyns Byggnadsförening om förläng-
ning av lån 

 KS 2001/610 

Förslag till beslut  
1. Kommunfullmäktige beslutar att ränte- och amorteringsfriheten förlängs till och 

med 2015-12-31. 

2. Föreningen ska årligen till kommunens ekonomikontor utan anmodan redovisa 
årsredovisning/bokslut samt en verksamhetsberättelse över årets verksamhet. 

Beskrivning av ärendet 
I samband med ombyggnaden av Folkets Hus i Gunnarsbyn 1988 beviljades Gun-
narsbyns Byggnadsförening upa ett ränte- och amorteringsfritt lån på 1 508 912 
kronor. Lånet har förlängts av kommunfullmäktige senast 2007-05-07, § 102, till 
och med 2009-12-31. 

Gunnarsbyns Byggnadsförening Upa hemställer i skrivelse 2010-01-15 (se bilaga) 
att lånet förlängs, då föreningen bedömer att de inte har några möjligheter att åter-
betala lånet. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att föreningen beviljas en förlängning av 
ränte- och amorteringsfriheten t o m 2015-12-31.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 42 Årsredovisning 2009 
 KS 2010/69, Bb § 4 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisning för 2009 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2009. Kon-
cernens resultat för 2009 uppgick till 60 933 tkr och kommunens resultat till  
35 847 tkr. Kommunens resultat enligt balanskrav, d v s efter justering av vinster, 
uppgår till 31 725 tkr. Resultatet enligt balanskravet föreslås avsättas till en stabili-
seringsfond. 

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. Uppföljning av nämndernas målindikatorer framgår av respek-
tive nämnds egen verksamhetsberättelse. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 43 Tilläggsbudget 2010 Drift 
 KS 2010/168, Bb § 5 

 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer följande tilläggsbudget för drift 2010: 

 

Ks-kommunledningsförvaltning 2 014
Ks-teknisk förvaltning 7 351
Ks-räddn o beredskapsförvaltning 0
Barn- och utbildningsnämnd 0
Socialnämnd 8 558
Miljö- och byggnämnd 0
Näringslivsstyrelse 1 300
Kultur- och fritidsnämnd 251
Överförmyndarnämnd 159
Finansförvaltningen, skatter och utjämning -29 939
Summa, tkr -10 306

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens tekniska förvaltning att 
med tilläggsbudgeten även finansiera eventuellt underskott som kan uppstå om 
den ekonomiska effekten av kommande konkurrensutsättning blir försenad. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder/styrelser att i första hand använda 
tilläggsbudgeten till kostnader av engångskaraktär. Eventuellt tillkommande 
kostnader måste finansieras inom befintliga ramar från 2011 och framåt. 

Beskrivning av ärendet 

Vid behandling av tilläggsbudget drift gäller som huvudregel att över- eller under-
skott ska tas med i sin helhet till kommande verksamhetsår. Justering sker för vissa 
poster. Summa tilläggsbudget får inte heller överstiga det ekonomiska utrymmet 
enligt god ekonomisk hushållning. Nämnder/styrelser har lämnat följande förslag 
till tilläggsbudget:  
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§ 43 Tilläggsbudget 2010 Drift, forts. 

 KS 2010/168, Bb § 5 

 
Nämnd/styrelse Avvikelse Justering Förslag

2009
Kommunrevision 222 -114 108
Ks-kommunledningsförvaltning 5 659 -3 645 2 014
Ks-teknisk förvaltning 7 351 0 7 351
Ks-räddn o beredskapsförvaltning -1 185 1 185 0
Barn- och utbildningsnämnd -10 693 10 693 0
Socialnämnd 8 558 0 8 558
Miljö- och byggnämnd 37 -37 0
Näringslivsstyrelse 3 372 -2 072 1 300
Kultur- och fritidsnämnd 1 251 -1 000 251
Överförmyndarnämnd 159 0 159
Summa, tkr 14 731 5 010 19 741  
 

Sedan fullmäktige fastställde strategisk plan för 2010-2012 har regleringar gjorts 
enligt budgetpropositionen och medel har anvisats till Hästcentrum. Efter dessa för-
ändringar uppgår budgeterat resultat för 2010 till 9 618 tkr. I det budgeterade resul-
tatet finns ett sparkrav på 3 500 tkr avseende administration samt en neddragning 
med 2 500 tkr avseende konkurrensutsättning, där det är osäkert när ekonomisk ef-
fekt kan nås.  

Den senaste prognosen på skatteintäkter och utjämning är 29 939 tkr högre än bud-
get. Med nämndernas förslag till tilläggsbudget inklusive tilläggsbudget för skatter 
och utjämning blir resultatet 19 816 tkr, vilket motsvarar 1,4 % av skatter och ut-
jämning.  

För kommande år är det ekonomiska utrymmet fortsatt begränsat och möjliggör inte 
några ytterligare tillskott till nämnder/styrelser. Eventuellt tillkommande kostnader 
med anledning av tilläggsbudgeten ska därför finansieras inom befintliga ramar från 
2011 och framåt. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 44 Tilläggsbudget 2010 Investeringar 
 KS 2010/168, Bb § 6 

 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer följande tilläggsbudget för investeringar 2010:  

 

Ks-kommunledningsförvaltningen 2 393
Ks-tekniska förvaltningen 22 109
Ks-räddnings- o beredskapsförv 891
Barn- och utbildningsnämnd 1 821
Socialnämnd 4 000
Näringslivsstyrelsen 0
Kultur- och fritidsnämnd -624
Summa, tkr 30 590

2. Kommunfullmäktige uppmanar nämnder/styrelser att vara återhållsamma med 
investeringar som höjer driftkostnaderna. 

Beskrivning av ärendet 
Anslag till investering som inte använts på grund av att investeringen inte färdig-
ställts eller påbörjats kan tilläggsbudgeteras till nästa år. Nämnder och styrelser har 
lämnat följande förslag till tilläggsbudget avseende investeringar: 

Nämnd/styrelse Avvikelse Justering Förslag
2009

Ks-kommunledningsförvaltning 19 537 -17 144 2 393
Ks-tekniska förvaltning 20 060 2 049 22 109
Ks-räddnings- o beredskapsförv 891 0 891
Barn- och utbildningsnämnd 1 821 0 1 821
Socialnämnd 6 771 -2 771 4 000
Näringslivsstyrelse 754 -754 0
Kultur- och fritidsnämnd -624 0 -624
Summa, tkr 49 210 -18 620 30 590  

För 2010 uppgår budgeterad investeringsvolym till 81 480 tkr. Efter nämn-
der/styrelsers förslag till tilläggsbudget blir investeringsvolymen 112 070 tkr. Be-
talningsberedskapen beräknas uppgå till 43 dagar. 
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§ 44 Tilläggsbudget 2010 Investeringar, forts. 
 KS 2010/168, Bb § 6 

 

Yrkanden 
Roger Bohman (C) föreslår att budgetberedningens andra beslutspunkt tas bort och 
återupptas när den faktiska kostnaden av p-däcket är fastställt. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 45 Medborgarförslag om Försvarets ansökan om miljöprövning 
 KS 2010/27, Au § 19 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Reservationer från Bosse Strömbäck (V) och Gunnel Notelid (V). 

Beskrivning av ärendet 
Ola Bergman föreslår i ett medborgarförslag att kommunstyrelsens yttrande över 
Försvarsmaktens ansökan om miljöprövning ska föregås av en politisk debatt i 
kommunfullmäktige. Där bör försvarsmaktens verksamhet, inom och i anslutning 
till södra skjutfältet, analyseras mer djupgående. Olika effekter, på kort och lång 
sikt, får ligga till grund för ett genomtänkt och väl avvägt ställningstagande. Hur 
kommer det här att påverka sysselsättning, bygglov, fastighetsmarknaden, företags-
utveckling, kommunikationer, miljöfrågor och en allmän samhällsservice.  

Bakgrunden till Ola Bergmans medborgarförslag är att Försvarsmakten har lämnat 
in en ansökan till länsstyrelsen om miljöprövning av sin verksamhet vid Bodens 
Södra skjutfält, samt frivillig prövning av verksamhet på övningsområdena Heden, 
Pagla och Torrkölen och skjutning med artilleri från artilleriöar. Länsstyrelsen sän-
de ansökan på remiss till två av kommunens nämnder, nämligen miljö- och bygg-
nämnden och kommunstyrelsen. Länsstyrelsen önskade särskilt att kommunstyrel-
sen i sitt svar skulle beakta de planeringsaspekter, enligt plan- och bygglagen, som 
kan vara relevanta. 

Kommunstyrelsen lämnade 2010-02-22, § 29, ett yttrande till länsstyrelsen. Miljö- 
och byggnämnden yttrade sig 2010-02-09, § 11.  

Kansliet har talat med förslagsställaren Ola Bergman efter att kommunstyrelsen be-
handlade ärendet på sitt sammanträde den 22 februari 2010. Av samtalet framkom 
att Ola Bergman inte är nöjd med vare sig innehållet i kommunstyrelsens yttrande 
eller den utredning som låg till grund för yttrandet.  

Kansliets bedömning 
Länsstyrelsens remiss var ställd till två olika nämnder, varav den ena var kommun-
styrelsen. Enligt kansliets mening var det rimligt att remisserna besvarades just av 
de nämnder som remisserna var ställda till.  
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§ 45 Medborgarförslag om Försvarets ansökan om miljöpröv-
ning, forts 

 KS 2010/27, Au § 19 

Ola Bergmans önskemål om en politisk debatt bör i någon mån vara tillgodosett, ef-
tersom även kommunstyrelsens sammanträden är offentliga och beslutet föregicks 
av en diskussion mellan politikerna vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 
februari 2010.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde gjorde tjänstemän från samhällsbyggnadskon-
toret en föredragning av beslutsunderlaget. Kansliets uppfattning är att frågan har 
varit föremål för en tämligen omfattande beredning, men man kan naturligtvis alltid 
ha synpunkter på att beslutsunderlaget borde ha varit mer omfattande. Det finns 
dock enligt kansliets mening inget som säger att beslutsunderlaget hade varit annor-
lunda om yttrandet behandlats av kommunfullmäktige i stället för av kommunsty-
relsen. 

Kansliet anser att det i nuläget, när kommunstyrelsens yttrande redan är expedierat, 
inte finns skäl för kommunfullmäktige att behandla yttrandet till länsstyrelsen. 
Medborgarförslaget bör därför avslås. 

Yrkanden 
Bosse Strömbäck (V) och Rasmus Joneland (V) föreslår att medborgarförslaget bi-
falls.  

Ordföranden ställer beredningens förslag och Bosse Strömbäcks (V) med fleras yr-
kande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens 
förslag. 

 

För kännedom 
Ola Bergman 
Kommunledningsförvaltningen  (kansliet, samhällsbyggnadskontoret) 
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§ 46 Yttrande till revisorerna om granskningen av delårsrappor-
ten per den 31 augusti 2009 

 KS 2009/616, Au § 20 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar ekonomikontorets förslag till svar på kommunrevisionens 
granskningsrapport 

Bakgrund 
Kommunrevisionen har lämnat en rapport av granskningen av delårsrapporten per 
den 31 augusti 2009 för kännedom och yttrande. 

Utifrån granskningen rekommenderar kommunrevisionen kommunstyrelsen att: 

• Förtydliga målen med särskild betydelse för god ekonomisk hushållning ur fi-
nansiellt respektive verksamhetsmässigt perspektiv i den strategiska planen. 

• Redovisa och följa upp samtliga fastställda mål med betydelse för god ekono-
misk hushållning i delårsrapporten. 

• Se över ekonomiska sammanställningar, noter och redovisningsprinciper i del-
årsrapporten för att de så långt som möjligt ska presenteras på samma sätt som i 
årsredovisningen. 

• Förbättra dokumentationen av delårsbokslutet 

Av ekonomikontorets förslag till svar framgår följande. I årsredovisningen för 2009 
och i kammande strategiska plan kommer målen med särskild betydelse för god 
ekonomisk hushållning ur finansiellt respektive verksamhetsmässigt perspektiv att 
förtydligas. 

Ett förslag till revidering av riktlinjer för styrning och uppföljning har utarbetats 
och kommer att behandlas av kommunstyrelsen i mars. Förslaget innebär bl a att 
kommunen upprättar en delårsrapport per den 30 juni. Delårsrapporterna i april och 
augusti utgår därmed. Inför delårsrapporten i juni kommer vi att se över ekonomis-
ka sammanställningar, noter och redovisningsprinciper för att de så långt som möj-
ligt ska presenteras på samma sätt som i årsredovisningen. Samtliga mål med bety-
delse för god ekonomisk hushållning kommer att redovisas och följas upp. Delårs-
rapporten i juni kommer inte att innehålla någon prognos för året utan prognoser 
kommer att upprättas i två snabbrapporter dels efter mars och dels efter september 
månad.  
I förslaget till revidering av riktlinjer för styrning och uppföljning beskrivs närmare 
de förändringar som görs i den årliga styrprocessen.  
 
För kännedom; Kommunrevisionen, KLF (ekonomikontoret) 
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§ 47 Stadigvarande serveringstillstånd. Travrestaurangen. Pol-

lyplockers AB i Boden. 
 KS 2010/42 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen ger Pollyplockers AB i Boden stadigvarande tillstånd att till 

allmänheten och slutet sällskap servera alkoholdrycker vid Travrestaurangen. 

2. Serveringstillståndet omfattar att till allmänheten och slutet sällskap servera 
starköl, vin och sprit på följande serveringsytor 

a. Travrestaurangens övervåning och Spiltan 

b. på den fasta uteserveringen 

c. i inhägnat VIP-tält i anslutning till restaurangen 

d. i Gustavs loge, samt 

e. i Totohallen vid TravGalan 

3. Serveringsytan får i samband men V75 tävlingar utökas med Totohallen, ingla-
sad läktare och del av publikplats. 

4. I samband med den tillfälligt utökade serveringsytan inför V75 ska särskild 
genomgång göras med polisen för att då fastställa behovet av antalet ordnings-
vakter. Överenskommelsen ska meddelas till tillståndsmyndigheten 

5. Servering får ske mellan 11.00 – 01.00. 

Sammanfattning 
Pollyplockers AB i Boden, Hedenbrovägen 4, Boden har ansökt om stadigvarande 
tillstånd att till allmänheten och slutet sällskap servera starköl, vin och spritdrycker 
på Travrestaurangen serveringsområde. Sökt serveringstid är 11.00-01.00 dagligen. 
Ansökan omfattar även tillfälligt utökad serveringsyta i samband med V75 tävling-
ar. Sökt tillstånd har liksom tidigare tillstånd förenats med villkor om ordningsvak-
ter 

Kansli och informationskontorets utredning visar att sökande är lämplig att utöva 
verksamheten. Serveringstället uppfyller de krav som ställs i Alkohollagen.  
Tillståndet förenas som tidigare med ett villkor om ordningsvakter. 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (kansliet)  

För kännedom 
Pollyplockers AB i Boden 
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§ 48 Fyllnadsval av ledamot i Kommunala Pensionärsrådet 

 KS 2010/174 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Bertil Lundström till ny ledamot i Kommunala pensionärs-
rådet. 

Beskrivning av ärendet 
Sveriges pensionärsförbund, SPF, föreslår att Bertil Lundström ska utses till ny le-
damot i Pensionärsrådet. Lundström ersätter den avlidne ledamoten Karl-Gunnar 
Lindström. 

 

För kännedom 
Bertil Lundström 
Pensionärsrådet 
Kansli och informationskontoret  
Personalkontoret  
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§ 49 Förslag från Råek om en kommundelsförvaltning med lokal 
styrelse för Gunnarsbyområdet 

 KS 2009/654 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att inte bifalla förslaget från Råek om att kommunen 
ska starta ett försöksprojekt med en lokal styrelse och kommundelsförvaltning 
för Gunnarsbyområdet. 

2. Kommunstyrelsen överlämnar till näringslivsstyrelsen att delta i Sveriges 
kommuner och landstings nätverk direktvalda områdesstyrelser. 

Reservationer från Bosse Strömbäck (V) och Gunnel Notelid (V). 

Beskrivning av ärendet 
Råne Älvdals Ekonomisk förening (Råek) har ställt en skrivelse till kommunfull-
mäktige med ett förslag om en kommundelsförvaltning med lokal styrelse för Gun-
narsbyområdet.  

Råek föreslår att kommunledningen i samverkan med bygden utreder möjligheten 
och förutsättningarna för att starta ett försöksprojekt i Gunnarsbyn med en kom-
mundelsförvaltning och eventuell lokal styrelse. Kommunen ska ta i anspråk möj-
ligheten att ingå i Sveriges kommuner och landstings nätverk som handlar om om-
rådesstyrelser i olika delar av landet. Kommunen bör också tillskjuta medel till 
Råek/samhällsservicekontoret i Gunnarsbyn för att ingå i utredningens genomfö-
rande.  

Näringslivsstyrelsen ställde sig 2009-11-26, § 32, positiv till Råeks förslag om en 
kommundelsförvaltning med lokal styrelse för Gunnarsbyområdet, men då inrät-
tande av en kommundelsförvaltning är en fråga om kommunövergripande karaktär 
överlämnades ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

Något om Samhällservicekontoret i Gunnarsbyn 
Samhällsservicekontoret i Gunnarsbyn drivs av Råek. Kontoret inrättades efter be-
slut av näringslivsstyrelsen i september 2005. Kontoret utför vissa uppgifter för 
kommunens räkning, bland annat att sköta återvinningscentralen och rastplatserna 
vid Korpforsen och Lassbyforsen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-12-14, § 172, att bevilja 335 000 kronor i år-
ligt stöd till samhällsservicekontoret i Gunnarsbyn för perioden 2010-2012. Stödet 
administreras och utbetalas av näringslivsstyrelsen. Kommunfullmäktiges avsikt är 
att samhällsservicekontoret ska utföra uppdrag för kommunens räkning. Kostnaden 
för uppdragen ska avräknas från den beviljade ersättningen.  
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§ 49 Förslag från Råek om en kommundelsförvaltning med lokal 
styrelse för Gunnarsbyområdet, forts 

 KS 2009/654 

 
Kommunfullmäktige uppdrog även till näringslivsstyrelsen att ha kontakt med öv-
riga nämnder för att ta fram lämpliga uppdrag till samhällsservicekontoret.   

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar först att kommunen genom näringslivs-
styrelsen har ett väl fungerande samarbete med Råek, som innebär att Råek driver 
ett samhällsservicekontor och utför andra uppgifter för kommunens räkning. Kom-
munledningsförvaltningen ser naturligtvis gärna att styrelsen och Råek utvecklar 
samarbetet på ett bra sätt och kanske även kommer med förslag till nya former för 
samarbetet. En viktig del är självklart att kommunen lyssnar till och tar tillvara de 
idéer och synpunkter som kommer från de boende i Gunnarsbyn. 

Näringslivsförvaltningen har deltagit vid några av de möten som SKL:s nätverk om 
direktvalda områdesstyrelser har haft. I nätverket ingår ett tiotal kommuner. Vissa 
kommuner har ambitionen att utveckla områdesstyrelser, men andra kommuner 
snarare vill utveckla samhällsservicekontor liknande det som finns i Gunnarsbyn. 

Kommunledningsförvaltningen anser i nuläget inte att Bodens kommun ska inrätta 
kommundelsförvaltningar och områdesstyrelser, dels med hänsyn till att det skulle 
medföra en ökad administration och ökade kostnader, dels för att Bodens kommun 
är för liten för att kommunen ska dela upp administrationen i kommundelar och 
områdesstyrelser. Det finns även en osäkerhet för hur myndighetsutövningen ska 
säkerställas. 

Däremot finns det goda skäl till att näringslivsförvaltningen fortsätter att delta i det 
nätverk som Sveriges kommuner och landsting har startat. Nätverket kan mycket 
väl ge goda idéer till hur kommunen fortsätta att utveckla samhällsservicen i Gun-
narsbyn, men även i kommunens glesbygd i övrigt.   

Kommunledningsförvaltningen rekommenderar kommunstyrelsen att överlämna till 
näringslivsstyrelsen att fortsätta att delta i SKL:s nätverk.  
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§ 49 Förslag från Råek om en kommundelsförvaltning med lokal 

styrelse för Gunnarsbyområdet, forts 
 KS 2009/654 

Yrkanden 
Bosse Strömbäck (V) och Catarina Ask (MP) yrkar bifall till Råek´s förslag. 

Torbjörn Lidberg (S) yrkar bifall till beredningens förslag. 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt beredningens förslag. 

 

För genomförande 
Näringslivsstyrelsen 

För kännedom 
Råne Älvdals Ekonomisk förening (Råek) 
Kansli och informationskontoret  
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§ 50 Linjenätsöversyn för lokaltrafiken  

 KS 2010/58, Tu § 9 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer förslaget till linjenätsöversynen för lokaltrafiken. 

2. Tekniska utskottet får i uppdrag att fortsätta ha diskussioner och kalla till sam-
råd med eventuella resenärsgrupper för kompletteringar. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (S), Eivy Blomdahl (S), Anna-Karin Nylund 
(S), Lars Nilsson (S), Bosse Strömbäck (V), Gunnel Notelid (V) och Catarina Ask 
(MP). 

Sammanfattning 
Bodens lokaltrafik delas in i tre stomlinjer och en lokallinje.  

Vintertid trafikeras stomlinjerna helgfria vardagar med en turtäthet var 30 minut 
under högtrafik morgon och eftermiddag. Övrig tid, under lågtrafik, går turerna var 
60 minut. Det gäller stomlinjerna 1 (Sävast – Södra Svartbyn), 2 (Heden – Södra 
Svartbyn) och 3 (Svartbjörnsbyn – Västra Torpgärdan).  

Stomlinje 3 (Svartbjörnsbyn – Västra Torpgärdan) förlängs till Buddbyn och Sävas-
tön vintertid under högtrafik morgon och eftermiddag. 

Vintertid trafikeras lokallinje 4 (Vittjärv – Erikslund) helgfria vardagar under hög-
trafik morgon och eftermiddag. 

Lördagstrafik införs på stomlinjerna 1, 2 och 3 under en försöksperiod på två år. 

Sommartid trafikerar lokaltrafiken samma linjenät som vintertid med tre stomlinjer 
och en lokallinje med en anpassad turtäthet i tidtabellen samt förlängningen av 
stomlinje 3 sker endast till Buddbyn.  

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har i uppdrag att minska lokaltrafikens kostnader med 1,2 
miljoner kronor på årsbasis. En linjenätsöversyn har därför gjorts för att minska 
kostnaderna men även för att se möjligheter till förbättringar av dagens trafik samt 
att arbets- och skolpendling ska fungera morgon och eftermiddag för samtliga lin-
jer.  

Dagens linjenät har trafikerats länge och förutsättningarna som fanns från starten 
har förändrats.  

Nya linjenätsförslaget har samma stomlinjer och lokallinje året om. Detta skapar 
trygghet för resenären som vet att bussen går samma linjesträckning året runt.  
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§ 50 Linjenätsöversyn för lokaltrafiken, forts  

 KS 2010/58, Tu § 9 

Lördagstrafik föreslås införas mellan klockan 9-15 på stomlinjerna under en prov-
period på två år. 

Förslaget innebär att linjenätet delas in i tre stomlinjer och en lokallinje. Stomlin-
jerna trafikeras var 30 minut mellan kl 6-10 och 14-18. Mitt på dagen samt mellan 
kl 18-23 går turerna var 60 minut. Lokallinjen (Vittjärv – Erikslund) trafikeras 
helgfria vardagar mellan kl 6-10 samt 13-18 med 60 minuters trafik.  

Vintertid förlängs stomlinje 3 (Svartbjörnsbyn – Västra Torpgärdan) till Buddbyn 
och Sävastön helgfria vardagar under högtrafik. Buddbyn trafikeras med 60 minu-
ters trafik mellan kl 6-10 samt 14-19 både sommar och vintertid. Sävastön trafike-
ras med 30 minuters trafik mellan 6-10 samt 14-18 vintertid. Övrig tid hänvisas re-
senärerna till Länstrafikens linje 28 som trafikerar Sävastön – Boden mellan kl 6-23 
med 31 avgångar.  

Sommartid är det lägre resande och därför minskas turtätheten på linjenätet.  

Yrkanden 

Rasmus Joneland (V), Bosse Strömbäck (V), Torbjörn Lidberg (S), Lars Nilsson 
(S), Anna-Karin Nylund (S) och Catarina Ask (MP) föreslår att ärendet återremitte-
ras. 

Kenneth Backgård (NS) föreslår att tekniska utskottets förslag bifalls med komplet-
terande beslutspunkt: ”Tekniska utskottet får i uppdrag att fortsätta ha diskussioner 
och kalla till samråd med eventuella resenärsgrupper för kompletteringar.” 

Ordföranden ställer Kenneth Backgårds (NS) förslag mot Bosse Strömbäcks (V) 
med fleras yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Kenneth Backgårds (NS) förslag. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 
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§ 51 Delegationsbeslut och delgivningar 

  
Upphandling och anskaffningsbeslut 3  

Skrivare, kopiatorer och tjänster; Canon Svenska AB (2010/76) 
Torpgärdsskolan markarbeten, Nåiden (2010/136) 
 
Arkiv 5 

Barn- och utbildningsnämndens arkivbeskrivning och dokumenthanterings-
plan 2010/163) 
 
Vägar och trafik 7 

Beslutsstatistik parkeringstillstånd febr 2010 (2010/144) 
Beslutsstatistik färdtjänst febr 2010 (2010/143) 
 
Fastigheter och detaljplaner 8 

Förköp 8:1 
Boden 13:10 (2010/153) Hemmesta 1:53 och 1:49 (2010/145) 
Svartbjörsbyn 4:7 (2010/111) Svartbjörsbyn 7:6 (2010/112) 
Lappträsk 1:42 (2010/82) Boden 56:34 (2010/158) 
 
Detaljplaner 8 
Boden 1:156, Kårbacken (2010/146) 
Boden 57:36, Kanslihusvägen (2010/147) 
 
Serveringstillstånd 9 

Tillfälligt serveringstillstånd Bredåkersgruppen våren 2010 (2010/109) 
Tillfälligt serveringstillstånd Western Farm, konferenslokal (2010/126) 
Tillfälligt serveringstillstånd Restaurang Storklinten, utökad serveringsyta 
(2009/607) 
 
Bidrag 10 

Bodens Nämndemannaförening, verksamhetsbidrag (2010/99) 
 
 

Delegationsbeslut 
Tekniska förvaltningen; Svar på 3 st ungdomsmotioner busstrafik och bullerplank 
(2009/826). 

Länsstyrelsen; Anmälan mot Överförmyndarnämnden (2010/133). 
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