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Plats och tid  Kommunstyrelsesalen kl 13.30 – 15.20, ajournering kl 14.18-14.50 
  
Beslutande Torbjörn Lidberg (S), Johan Johansson (M), Anna-Karin Nylund (S), 

Rigmor Åström (M) § 73-88, Inge Andersson (S), Göran Ahlman 
(M), Lena Nilsson (S), Daniel Rönnbäck (M), Glenn Blom (S), Bosse 
Strömbäck (V) § 73-90, Kenneth Backgård (NS), Rasmus Joneland 
(V), Anders Sundström (NS), Lennart Klockare (S), Anders Petters-
son (KD), Åke Eltoft (M) § 89-102 och Gunnel Notelid (V) § 91-102 

Ersättare Lena Goldkuhl (S), Jan-Olov Bäcklund (S), Lennart Synnergren (S), 
Rasmus Joneland (V), Gunnel Notelid (V) § 73-90, Åke Eltoft (M)  
§ 73-88, Egon Palo (M), Hendrik Andersson (FP), Roger Bohman (C) 
och Lili-Marie Lundström (C) 

Övriga Ekonomichef Jan Öström, kommunchef Håkan Hansi, kommunjurist 
Daniel Bergh, alkoholhandläggare Astrid Isaksson och kommunsekre-
terare Carola Fridh 

Utses att justera Anders Pettersson  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 73 Godkännande av dagordning 

  

Beslut 

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

Ändring/tillägg  

 Komplettering; Ny tjänstskrivelse samt utlåtanden för Detaljplan Svartbyn 
1:128, Kårbacken 

 Komplettering; Tillägg och MBL-protokoll till Strategisk plan och budget 
2013-2015 

 Tekniska utskottets begäran om pengar till skogsbruksplan utgår, detta behand-
las i delårsrapporten jan-april 2012 

Nya ärenden 

 KF-ärende - Utbildningsnämnden med begäran om förlängd utredningstid för 
uppdraget att kartlägga säker skolväg för elever i kommunen  

 
 KF-ärende - Delägarskap i Futureco AB, ett nytt Kompetens-, Utvecklings- och 

Forskningsbolag. 
 

 KS ärende - Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige; Utvärdering 
inrättande av ett samhällsbyggnadskontor 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 74 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: 

 Torbjörn Almqvist, teknisk chef, handläggningen av ärendet om ombyggnatio-
nen Kungsgatan-Kyrkgatan 
 

 Kommunchefens rapport 
 

 Finansrapport maj 2012 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-06-11 

Sid 

4 (40) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 75 Motion om allas rätt till ett värdigt liv 

 KS 2012/89, Au § 48 

Förslag till beslut 

Motionen är besvarad. 

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

Beskrivning av ärendet 

Catarina Ask (MP) föreslår i en motion att en konsekvensanalys görs innan föränd-
ringar eller försämringar genomförs i kommunen, i syfte att ta reda på vilka konse-
kvenser nedskärningar får för kommunmedborgarna. De förändringar Catarina Ask 
(MP) ger exempel på är inskränkningar i ledsagarservice, avveckling av gruppbo-
städer och avveckling av Lagunen.  

Socialnämnden säger i sitt yttrande 2012-04-12, § 100, att vid varje verksamhets-
förändring gör alltid socialnämnden en konsekvensanalys och handlingsplan enligt 
AML 2 a §. Vid verksamhetsförändringar förs också dialog med berörda brukaror-
ganisationer. Vid avvecklingen av gruppbostäder har även en individuell konse-
kvensanalys med handlingsplan upprättats för varje kund i samråd för företrädare. 

Socialnämnden betalar inte omkostnaderna för ledsagning enligt LSS.  

Behovsbilden och önskemålen för unga med funktionsnedsättning har förändrats. 
Färre har behov av omfattande vård, omsorg och tillsyn dygnet runt. Stöd- och ser-
viceboende med möjlighet att nå personal dygnet runt efterfrågas oftare. Unga per-
soner vill bo centralt med närhet till olika samhällsfunktioner och aktiviteter. Om-
struktureringen är ett led i att anpassa tillgången efter efterfrågan. 

Socialnämnden beslutade 2011-12-13 att avveckla Lagunen som ett led i att nå bud-
get i balans. 

Kansliet anser att motionen är besvarad då det av socialnämndens yttrande framgår 
att de redan gör konsekvensanalyser och handlingsplaner vid varje verksamhetsför-
ändring. 

Yrkanden 

Anders Pettersson (KD) föreslår att motionen bifalls. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Anders Petterssons (KD) och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

__________________________ 
För beslut; Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 76 Riktlinjer för alkoholservering 

 KS 2012/278, Au § 49 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar riktlinjerna för alkoholservering. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutade riktlinjer fastställda av KF 
1996-03-11, § 53. 

Beskrivning av ärendet 

Kansli och informationskontoret har upprättat förslag till nya riktlinjer för alkohol-
servering. 

Grunden för bedömning av serveringstillstånd är gällande lagrum och kommentarer 
enligt alkohollagen. Alkohollagstiftningen har tillkommit för att begränsa alkoho-
lens skadeverkningar. Den är i första hand en social skyddslagstiftning. Av detta 
följer att i de fall som alkoholpolitisk hänsyn ställs mot företagsekonomisk eller 
näringspolitisk hänsyn ska den alkoholpolitiska hänsynen ha företräde. 

Bodens kommun har sedan 1996 haft riktlinjer för serveringstillstånd som ett kom-
plement till bestämmelserna i alkohollagen. Kommunerna har möjlighet att inom 
alkohollagens ramar utforma riktlinjer för tillståndsgivningen. Förslaget till riktlin-
jer innehåller en sammanställning av vad som gäller enligt lag och andra författ-
ningar samt i övrigt i kommunen för serveringstillstånd. Riktlinjerna ska säkra en 
förutsebarhet och ska också utgöra en information till dem som har för avsikt att 
ansöka om serveringstillstånd. Genomtänkta och noggrant utformade riktlinjer ska-
par goda förutsättningar för att tillståndsgivningen kan ske rättssäkert, snabbt och 
effektivt.  

Kansli och informationskontorets förslag innehåller både rättsregler och riktlinjer, 
fullmäktige ska fastställa de delar som benämns riktlinjer.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 77 Förslag till nya avgifter samt justering av befintliga avgifter 

för ansökningar om serveringstillstånd, tillsyn enl alkohol-
lagen, provsmakning och kunskapsprov m.m. 

 KS 2012/279, Au § 50 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till nya avgifter samt justering av befintli-
ga avgifter. 

Beskrivning av ärendet 

Kansli och informationskontoret har tagit fram förslag till nya avgifter samt juster-
ing av befintliga avgifter för ansökningar om serveringstillstånd, tillsyn enl alkohol-
lagen, provsmakning och kunskapsprov m.m. 

Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan 
om serveringtillstånd enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommu-
nen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap alkohollagen, av den som har serve-
ringtillstånd. 

Den nya alkohollagen trädde i kraft den 1 januari 2011. Flertalet av bestämmelserna 
i nuvarande alkohollag har förts över till den nya lagen. Lagen har också komplette-
rats med ett antal nya bestämmelser såsom tillstånd och rättigheter, vilket i sin tur 
innebär att nya avgifter ska gälla för prövningar. Då övriga avgifter är antagna 1996 
och inte har följt med utvecklingen sedan dess bör även dessa ses över och ändras. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 78 HR-Vision; En del av Bodens kommuns varumärke som  

arbetsgivare 
 KS 2012/280, Au § 51 

Beslut 

Kommunstyrelsen, under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver tidigare 
beslutade riktlinjer för Personalpolitiska intentioner och Personalstrategi, fastställer 
förslaget till HR-Vision; en del av Bodens kommuns varumärke som arbetsgivare. 

Förslag till beslut   

1. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutade riktlinjer för Personalpolitiska 
intentioner för Bodens kommun fastställda av KF 1989-03-13, § 73 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutade riktlinjer för Personalstrategi 
fastställda av KF 2002-12-16, § 131 

Beskrivning av ärendet 

Personalkontoret har tagit fram ett förslag till HR-vision. Visionen är en del av Bo-
dens kommuns arbetsgivarvarumärke. Den vänder sig till alla nuvarande och fram-
tida medarbetare och till alla som vill veta vad Bodens kommun står för som ar-
betsgivare och vill uppnå. 

I HR-visionen lyfts fem områden som är viktiga framgångsfaktorer för att vara en 
attraktiv arbetsgivare. Dessa områden är Medarbetarskap och ledarskap, Jämställd-
het och mångfald, Hälsa och arbetsmiljö, Kompetens, Lön och villkor. Inom varje 
område beskrivs vad Bodens kommun erbjuder medarbetarna och vilka förvänt-
ningar Bodens kommun har på sina medarbetare. 

Personalkontoret föreslår att förslaget till HR-vision fastställs samt att tidigare be-
slutade riktlinjer för Personalpolitiska intentioner och riktlinjer för Personalstrategi 
upphävs. 

Beslutet om riktlinjer bedöms kunna fattas av kommunstyrelsen 

Enligt 5 § i kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen ha hand om frågor 
som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och 
har därvid bland annat att svara för utveckling och samordning av kommunens per-
sonalarbete. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att beslutet om ny 
HR-vision kan fattas av styrelsen, mot bakgrund av det som står i reglementet.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 78 HR-Vision; En del av Bodens kommuns varumärke som  

arbetsgivare, forts 
 KS 2012/280, Au § 51 

Tidigare riktlinjer har beslutats av kommunfullmäktige. Förslaget till kommunsty-
relsen är därför utformat som att styrelsen antar den nya versionen, under förutsätt-
ning att kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutade riktlinjer för Personalpoli-
tiska intentioner och Personalstrategi. 

Yrkanden 

Anna-Karin Nylund (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen (personalkontoret) 
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§ 79 Utökning av alkoholförbudsområde i lokala ordningsföre-

skrifterna under Kanondagarna 2012 
 KS 2011/363, Au § 52 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer tillägg 12 a § i de allmänna lokala ordningsföre-
skrifterna för Bodens kommun om utökat förbudsområde för förtäring av alkohol 
under Kanondagarna 2012, onsdag 27 juni kl 00.00 t.o.m. söndag 1 juli kl 24.00, 
enligt polismyndighetens förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Polismyndigheten i Norrbotten begär att alkoholförbudsområdet i Boden ska tillfäl-
ligt utökas med området kring Brännastrand och Kvarnängen som är populära 
strövområden för medborgare och barnfamiljer. Som skäl nämns det alkohol- och 
drogarbete som bedrivs. Ett utökat förbudsområde innebär att missbruket flyttas 
längre bort från området samt försvårar för ungdomar att komma i kontakt med 
missbruk av alkohol och droger när förbudet kan beivras.  

Tekniska förvaltningen har 2012-05-16 tagit fram ett förslag som innebär att för-
budsområdet utökas med Kvarnängen begränsat i nordlig riktning i höjd med Bro-
gatan och österut mot Bodträsket. I väster begränsas området av Hellgrensgatan. 
Vid Brännastrandsparken föreslås en förlängning i nordlig riktning till Rörviksga-
tan.  

Polismyndighetens begäran avser den tid då Kanondagarna genomförs 2012. För 
övrig tid anses befintligt förbudsområde vara tillräckligt. 

 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 80 Ombyggnad korsning Kungsgatan – Kyrkgatan  

 KS 2012/270, Tu § 22 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen i uppdrag att bygga om kors-
ningen Kungsgatan – Kyrkgatan samt del av Kyrkgatan till en total kostnad av 
9,8 Mkr, varav 8,0 Mkr utfaller 2012. 

2. Kommunfullmäktige utökar Ks-tekniska förvaltningens investeringsram med 
8,0 Mkr 2012. 

3. Kommunfullmäktige hänvisar pengar för 2013 till kommande arbete med stra-
tegiska planen. 

4. Kommunfullmäktige hänvisar 474 tkr för ökade kapitalkostnader till Ks-
tekniska förvaltningens driftbudget 2013 samt ytterligare 107 tkr i plan för  
2014 – 2015. 

5. Kommande beslut i lokala trafikföreskrifterna får reglera genomfartstrafiken på 
Kyrkgatan/Kunggatan. 

6. Kommunfullmäktige ger ks-tekniska förvaltningen i uppdrag att vid fortsatta 
arbete med visionen om hur centrumkärnan ska utformas ska ett brett samråd 
ske. 

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

Beskrivning av ärendet 

Under 2011 samt under våren 2012 har tekniska förvaltningen på uppdrag av kom-
munledningen utfört en översyn av korsningen Kungsgatan - Kyrkgatan samt tittat 
på en vision för busshållplatsen vid gamla Åhlens samt del av Kyrkgatan och 
Kungsgatan.  

I visionen är grundtanken att införa gågata eller gångfartsområde på dessa gator 
med undantag för behörig trafik. Kvarteret Cedern (gamla Åhlens) ägs och förvaltas 
idag av Wikstens Fastigheter AB. Dessa exploaterar nu området för handel och bo-
städer. Det nya affärskvarteret öppnas i maj 2013. 

Under hösten avser tekniska förvaltningen att utföra ombyggnation av korsningen 
Kungsgatan - Kyrkgatan samt del av Kyrkgatan. Ombyggnationen innebär att gåga-
tan integreras med del av Kyrkgatan framför det nya affärskvarteret samt att trafik-
signalerna i korsningen tas bort. Ombyggnationen är en första etapp av visionen för 
hur centrumkärnan skulle kunna utformas de kommande åren. 
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§ 80 Ombyggnad korsning Kungsgatan – Kyrkgatan, forts 

 KS 2012/270, Tu § 22 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår ytterligare en beslutspunkt som lyder ”kommande be-
slut i lokala trafikföreskrifterna får reglera genomfartstrafiken på Kyrkga-
tan/Kunggatan”, i övrigt enligt förslag från tekniska utskottets bredning. 

Johan Johansson (M) och Daniel Rönnbäck (M) föreslår att ärendet återremitteras 
då det är så dåligt berett att det från det utskickade underlaget inte går att uttolka 
vad ärendet handlar om, t.ex. framgår inte utformningen av ombyggnaden samt 
dess utbredning. Inga protokoll från samråd finns, de samråd som uppges ha skett 
har heller inte skett med alla berörda parter inom handel samt berörda fastighets-
ägare vilket borde ses som en självklarhet. Samråd med dessa bör omgående hållas. 
Handikapporganisationer/handikapprådet har ej delgetts möjlighet att komma med 
yttrande. Johan Johansson (M) föreslår att återremissen behandlas på ett extra 
kommunstyrelsemöte 18 juni kl 08.30. Boden Alliansen välkomnar vidare ett för-
slag innehållande ett gångfartsområde som möjliggör trafik i båda riktningarna 

Ajournering genomförs mellan kl 14.18-14.50. 

Yrkanden efter ajournering 

Inge Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige ger ks-tekniska förvaltningen i 
uppdrag att vid fortsatta arbete med visionen om hur centrumkärnan ska utformas 
ska ett brett samråd ske, i övrigt enligt Torbjörn Lidbergs (S) förslag. 

Ordförande ställer Torbjörn Lidbergs (S) m.fl yrkande mot Johan Johanssons (M) 
m.fl och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Torbjörn Lidbergs (S) m.fl. yr-
kande. 

 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 81 Kommunalisering av hemsjukvården 

 KS 2012/116, Au § 54 

Förslag till beslut 

1. Bodens kommun övertar ansvaret för hemsjukvården i Boden från Norrbottens 
läns landsting från och med 2013-01-01 enligt förslag 

2. Kommunen ansvarar för all hemsjukvård även för de externa utförarna av hem-
tjänst enligt lagen om valfrihet, enligt förslag 

3. Beslut om skattesats och budget hänskjuts till Strategisk plan 2013-2015. 

4. Kommunen hemställer, tillsammans med länets övriga kommuner och Norrbot-
tens läns landsting, till finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 § 
och 3 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning höjs med 
0,22 procentenheter för kommunerna och sänks med 0,22 procentenheter för 
landstinget. 

Beskrivning av ärendet 

Landstingsstyrelsen och Kommunförbundet Norrbottens styrelse har var för sig gett 
i uppdrag att utreda en överföring av hemsjukvården från landstinget till kommu-
nerna. Syftet med uppdraget är att få ett kommunalt huvudmannaskap för hemsjuk-
vården och en sammanhållen vård i hemmen. I uppdraget har ingått; reglering ge-
nom skatteväxling, kostnaderna vid överföringstillfället samt ingen framtida volym- 
och kostnadsutveckling. 

Förslaget till kommunaliseringen innebär att kommunerna tar över ansvaret för all 
hälso- och sjukvård i ordinärt boende för personer från 18 år och äldre, som utförs 
av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Tröskelprincipen ska gälla, 
det innebär att patienten i första hand ska ta sig till vårdcentral för vård. Kommunen 
ansvarar för den hälso- och sjukvård som ges i det egna hemmet till personer som 
på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte på egen hand 
eller med stöd av annan kan uppsöka vårdcentral. Erfarenheter från de län som ge-
nomfört kommunaliseringen är goda, då man inom kommunen ännu bättre än idag 
kan anpassa stöd och hjälpinsatser till individens olika behov. 

Ett samlat hemsjukvårdsansvar ökar säkerheten i informationsöverföring mellan 
den kommunala hälso- och sjukvården och hemtjänsten. 

Kommunförbundet Norrbotten behandlade 2012-04-26 slutrapporten om kommuna-
lisering av hemsjukvården och beslutade att rekommendera kommunernas fullmäk-
tige att anta förslaget till kommunalisering av hälso- och sjukvård i hemmen i en-
lighet med upprättat avtal och bilagd slutrapport. 

Överföringen planeras till 1 januari 2013 och den praktiska verksamhetsövergången 
till 1 februari 2013. 
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§ 81 Kommunalisering av hemsjukvården, forts 

 KS 2012/116, Au § 54 

Socialnämnden tillstyrker förslaget 2012-05-23, § 135, och säger också att för att 
åstadkomma en väl fungerande sammanhållen kommunal hälso- och sjukvård i or-
dinärt boende krävs anpassade lokaler där samverkan med hemtjänsten möjliggörs. 
När socialnämndens investeringsbudget fastställdes fanns inget underlag för den 
kommande hemsjukvården varför denna måste utökas för anpassningen av befintli-
ga lokaler. I skatteväxlingens 22 öre ingår även kostnader för lokaler vilket beräk-
nas täcka socialnämndens utökade lokalkostnader för hemsjukvården. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 82 Nya och ändrade reglementen till följd av bildandet av den 

nya tillväxtnämnden 
 KS 2012/282, Au § 55 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att den nya nämnden och förvaltningen från nam-
nen tillväxtnämnden och tillväxtförvaltningen.  

2. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till nytt reglemente för tillväxtnämn-
den. 

3. Kommunfullmäktige fastställer förslagen till ändringar av reglementet av ut-
bildningsnämnden. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att tillväxtnämnden träder i kraft den 1 augusti 
2012, då även kultur- och fritidsnämnden och näringslivsstyrelsen upphör. 
Kommunfullmäktige förlänger giltigheten för den tillfälliga utvecklingsnämn-
den till den 31 juli 2012. Flytten av verksamhet till socialnämnden och utbild-
ningsnämnden äger rum den 1 juli 2012. 

5. Tillväxtnämndens reglemente träder i kraft den 1 augusti 2012. 

6. Ändringen av utbildningsnämndens reglemente träder i kraft den 1 juli 2012. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-10, § 27, om en ny organisation för kultur- 
och fritidsnämnden och näringslivsstyrelsen. Omorganisationen innebär att en kul-
tur- och fritidsnämnden och näringslivsstyrelsen upphör och en ny nämnd bildas. 
Den nya nämnden övertar de flesta uppgifterna från kultur- och fritidsnämnden och 
näringslivsstyrelsen, förutom vissa uppgifter som flyttas till utbildningsnämnden 
respektive socialnämnden.  

Samtidigt bildades en nämnd med namnet tillfälliga utvecklingsnämnden. Den 
nämndens uppdrag är att anställa personal till den nya förvaltningen samt besluta i 
övriga frågor inför övertagandet av verksamhet från kultur- och fritidsnämnden och 
näringslivsstyrelsen. Den tillfälliga utvecklingsnämnden gäller under perioden från 
den 1 maj 2012 till den 30 juni 2012.  

Kommunfullmäktige uppdrog i beslutet 2012-04-10 till kommunstyrelsen att upp-
rätta förslag till reglemente för den nya nämnden som ska gälla från och med den 1 
juli 2012. Styrelsen skulle även lämna förslag till de justeringar av utbildnings-
nämnden och socialnämndens reglementen som blir följden av detta beslut. Förslag 
till nya reglementen finns i det här ärendet.  

Den tillfälliga utvecklingsnämnden föreslår i beslut 2012-05-23, § 4, att den nya 
nämnden och förvaltningen får namnet tillväxtnämnden och tillväxtförvaltningen. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 82 Nya och ändrade reglementen till följd av bildandet av den 

nya tillväxtnämnden, forts 
 KS 2012/282, Au § 55 

Det reglemente som gäller för socialnämnden är inte helt aktuellt när det gäller vil-
ka uppgifter som socialnämnden har. En närmare översyn bör göras av socialnämn-
dens uppgifter i reglementet. Socialförvaltningen håller på att införa ett kvalitets-
ledningssystem, där man bland annat kommer att ta upp frågan om en revidering av 
reglementet. Kansliet gör bedömningen att det är lämpligt att avvakta den översy-
nen innan fullmäktige gör ändringar i socialnämndens reglemente.  

När det gäller den aktuella flytten av verksamhet (hantering av lönebidragsfrågor, 
beredskapsarbeten och sysselsättningsprojekt) bedöms det för närvarande var till-
räckligt att kommunfullmäktige 2012-04-10, § 27, har beslutat att de frågorna förs 
över till socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet.  

Tillväxtnämnden bör träda i kraft den 1 augusti 2012 för att eventuella beslut ska 
kunna fattas under semesterperioden 

Fullmäktige beslutade i april att den nya tillväxtnämnden ska träda i kraft den 1 juli 
2012. Nämnden beräknas ha sitt första sammanträde i augusti månad 2012. Nämn-
den bör på sitt första sammanträde anta en delegationsordning, bland annat med en 
delegation till ordföranden att fatta beslut i så brådskande ärendet att nämndens 
sammanträde inte kan avvaktas.  

Det kan hända att det behöver fattas beslut under sommaren inte kan vänta till den 
nya nämndens nya sammanträde. Det föreslås därför att tillväxtnämnden i stället 
träder i kraft den 1 augusti 2012. Om det uppstår frågor som måste beslutas under 
juli kan de fattas enligt de delegationsordningar som gäller för näringslivsstyrelsen, 
kultur- och fritidsnämnden och den tillfälliga utvecklingsnämnden. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens 
förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 83 Ändring av bestämmelser om ekonomiska förmåner till för-

troendevalda till följd av bildandet av den nya tillväxtnämn-
den 

 KS 2012/282, Au § 56 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige upphäver arvodena till ordförande och vice ordförande i när-
ingslivsstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden och fastställer följande månads-
arvoden till den nya tillväxtnämnden: 
- Ordföranden: 50 % av inkomstbasbeloppet per månad. 
- 1:e vice ordförande: 30 % av inkomstbasbeloppet per månad. 
- 2:e vice ordförande: 30 % av inkomstbasbeloppet per månad. 

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

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-10, § 27, om en ny organisation för kultur- 
och fritidsnämnden och näringslivsstyrelsen. Omorganisationen innebär att en kul-
tur- och fritidsnämnden och näringslivsstyrelsen upphör och en ny nämnd bildas. 
Den nya nämnden övertar de flesta uppgifterna från kultur- och fritidsnämnden och 
näringslivsstyrelsen, förutom vissa uppgifter som flyttas till utbildningsnämnden 
respektive socialnämnden. Den nya nämnden föreslås heta tillväxtnämnden. 

Omorganisationen föranleder att bestämmelserna om ekonomiska förmåner måste 
justeras när det gäller arvoden till ordförande och vice ordförande i de aktuella 
nämnderna. Enligt de nuvarande reglerna har ordföranden i näringslivsstyrelsen ett 
arvode på 50 % av inkomstbasbeloppet per månad. Vice ordförande har ett arvode 
på 30 %. I kultur- och fritidsnämnden är motsvarande arvoden 20 respektive 5 %. 

Beredningens förslag är att ordföranden i den nya tillväxtnämnden ska ta över nu-
vurande näringslivsstyrelsens ordförandes arvode på 50 % av inkomstbasbeloppet 
per månad. 1:e och 2:e vice ordförande i tillväxtnämnden föreslås månadsarvoden 
på 30 % av inkomstbasbeloppet. 

Förslaget innebär att tillväxtnämndens ordförande omfattas av 2 § i reglerna för för-
troendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. 1:e och 
2:e vice ordförande omfattas av reglerna övriga förtroendevalda med månadsarvode 
i 4 §. Den väsentliga skillnaden är att förtroendevalda på heltid eller betydande del 
av heltid inte har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och andra förmåner. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 83 Ändring av bestämmelser om ekonomiska förmåner till för-

troendevalda till följd av bildandet av den nya tillväxtnämn-
den, forts 

 KS 2012/282, Au § 56 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens 
förslag. 

Johan Johansson (M) föreslår att beredningens förslag bifalls med undantag av in-
förandet av en 2:e vice ordförande samt arvoderingen för denne då Boden Alliansen 
ej ämnar ta sin presidieplats i anspråk. 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Torbjörn Lidbergs (S) förslag. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 84 Revidering av riktlinjer för styrning och uppföljning 

 KS 2010/137, Au § 57 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinjer för styrning och uppföljning 

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommun omsätter netto ca 1,4 mdkr per år och brutto närmare 1,9 mdkr per 
år. Mot bakgrund av de stora ekonomiska värden som flödar i kommunen och att 
det befintliga uppföljningssystemet inte fångat upp de stora förändringar som skett i 
ekonomin under det senaste året föreslår ks-ekonomikontoret att den ekonomiska 
uppföljningen ska förstärkas genom krav på månadsbokslut och samtidig årspro-
gnos. Det innebär att bokslut och årsprognos görs månadsvis på förvaltningarna för 
rapportering dels till egen nämnd men även till ekonomikontoret som sammanstäl-
ler en månadsrapport till kommunledning och kommunstyrelse. Syftet är att konti-
nuerligt följa ekonomin och därigenom få ett aktuellt beslutsunderlag för åtgärder 
och fortsatt planering men även att öka kvaliteten i de ekonomiska bedömningarna. 

Månadsrapporten ska innehålla periodiserat utfall samt en helårsprognos med en 
analys av läget liksom en investeringsprognos. För att uppnå aktualitet och snabb-
het i rapporteringen måste prognoserna lämnas in till ekonomikontoret innan de är 
nämndsbehandlade. Sedvanlig nämndsbehandling får då ske i efterskott. Månads-
rapporten kommer också att läggas direkt på kommunstyrelsens bord utan föregå-
ende behandling i arbetsutskottet. 

Månadsrapporten går ej vidare till kommunfullmäktige utan rapportering till full-
mäktige fullgörs via delårsrapporterna per april och augusti samt genom årsbokslu-
tet då månadsrapporten ersätts med dessa rapporter. Januari och juni föreslås bli 
uppföljningsfria. För juli föreslås att det i augusti till ekonomikontoret ska inlämnas 
en revidering av senaste årsprognos men att inget bokslut behöver genomföras. Till 
stöd för arbetet kommer kommunens nya IT-system Rodret att finnas tillgängligt.  

Förändringen föreslås införas stegvis p.g.a. systemstödet inte är fullt ut tillgängligt 
förrän sent 2012. Ekonomikontoret föreslår därför att rapportering av periodiserat 
utfall införs fr.o.m. 2013 men att ett utökat antal årsprognoser införs fr.o.m. hösten 
2012. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 85 Detaljplan; Del av Svartbyn 1:128 m.fl, Kårbacken 

 KS 2012/128, Au § 58 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för del av Svartbyn 
1:128 m.fl. Kårbacken, med syfte att ändra nuvarande markanvändningar till indu-
stri och kontor.  

Planområdet har tidigare nyttjats till militära verksamheter, men i takt med att för-
svaret avyttrat marken har det tillkommit nya detaljplaner i området avsedda för ci-
vilt ändamål. Idag är området planlagt för markanvändningarna nöjesfält, industri 
och kontor samt militärt ändamål. Större delen av planområdet ingår i riksintresset 
för kulturmiljön BD 74.  

Planområdet omfattas av cirka 51 hektar mark där delar av fastigheterna Svartbyn 
1:128, Boden 1:156 samt Boden 1:159 ingår.  

Planförslaget medger markanvändningen industri och kontor med en högsta bygg-
nadshöjd på 15 meter och exploateringsgraden 30 % av fastighetsarean, vilket möj-
liggör för etablering av volymkrävande byggnader.  

Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Polisflyget samt Bodens Paramotorklubb har lämnat in 
synpunkter som har blivit beaktade i det fortsatta planarbetet.    

Fortifikationsverket, Försvarsmakten högkvarteret och Skanova meddelande att de 
inte hade några erinranden om förslaget.  

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens 
förslag. 

 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 86 Revidering av riktlinjer för attest 

 KS 2009/786, Au § 59 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner revideringen av riktlinjer för attest. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomikontoret har 2012-05-21 lämnat förslag på revidering av riktlinjer för at-
test.  

Ekonomisystemet har uppdaterats och det är nu tekniskt möjligt att införa automat-
attest av elektroniskt inkomna leverantörsfakturor. För att detta ska kunna ske be-
hövs en revidering av riktlinjerna för attest. Ekonomikontoret föreslår också en re-
videring av attestreglerna för reseräkningar då reseräkningar anses ha en låg inne-
boende risk. De reviderade riktlinjerna innebär följande förändringar. 

– Återkommande, periodiska e-fakturor av belopp lägre än 200 tkr kan konteras och 
attesteras automatiskt i ekonomisystemet förutsatt att säkerhetsvillkoren är upp-
fyllda. 

– Reseräkningar anses ha en låg inneboende risk och behöver endast beslutatteste-
ras. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 87 Motion om kommunens nyttjande av samfällda vägar 

 KS 2012/164, Tu § 21 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.  

Beskrivning av ärendet 

Roger Bohman (C) begär i en motion till kommunfullmäktige svar på ett antal  
frågor om kommunens nyttjande av samfällda vägar.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att deras tolkning av motionen är att 
man med samfällda vägar menar statsbidragsberättigade enskilda vägar. Tekniska 
förvaltningens lämnar följande svar på frågorna.  

A. För skolskjuts och annan kommunal service som boende drar nytta av ska inte 
kommunen ha andelstal enligt uppgift från Lantmäteriet. Enligt uppgift från 
kommunens samhällsbyggnadskontor är det endast i två vägsamfälligheter av 
totalt 64 som kommunen inte har några andelstal där kommunen är fastighets-
ägare eller har anläggningar. 

B. Det är inte planerat något möte så länge kommunstyrelsens beslut § 194/2011 är 
överprövat i förvaltningsrätten. 

C. Kommunen kommer inte att begära några nya förrättningar. Däremot kommer 
kommunen, i de fall en lantmäteriförrättning begärs, på samma villkor som öv-
riga delägare betala sin andel av förrättningskostnaden. 

D. Enligt uppgift från Lantmäteriet så kan man inte ge ett fast pris på den här typen 
av förrättning. Förrättningskostnaden varierar från fall till fall beroende vad 
som behöver göras. Lantmäteriet uppskattar att en ny förrättning kostar mellan 
2000 – 4000 kronor per fastighet om det inte råder några oenigheter. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-06-11 

Sid 

22 (40) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 88 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 

 KS 2012/40 

Förslag till beslut 

Skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till respektive 
kommun. 

Beskrivning av ärendet 

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

Kansli och informationskontoret föreslår att skolhälsovårdsjournaler enligt upprät-
tat underlag får avhändigas till respektive kommun. Underlaget omfattar 1 elev. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 89 Strategisk plan och budget 2013-2015 

 KS 2012/186 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer budgetberedningens förslag till strategisk plan 
2013-2015 enligt §§ 8 – 27 med följande tillägg/ändring: 

 ks-kommunledningsförvaltningens driftram utökas med 125 tkr från och med 
2013 innebärande att det budgeterade resultatet och likvida medel försämras 
med motsvarande belopp. 

 inriktningarna till socialnämnden kompletteras enligt förslag nedan: 

-  Vården och omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättningar ska 
i grunden präglas av principen om alla människors lika och okränkbara värde.  

-  Vård och omsorg ska kännetecknas av kontinuitet och självbestämmande. Att få sina 
grundläggande behov tillgodosedda i form av näringsriktig kost, känna trygghet i 
gemenskap med andra. Få uppskattning och ha möjlighet till självförverkligande 
med en anpassad sysselsättning.  

-  Vård och omsorg ska vara lättillgängligt i en miljö som ständigt utvecklas av-
seende kompetens, rättsäkerhet och jämlikhet, särskilt ska beaktas frågor gäl-
lande andras kultur 

-  Vård och omsorg ska prioriteras när det gäller utsatta barn, barn som bevittnat 
våld och våld i nära relationer 

 ändring i § 10 om inriktning och uppdrag; Organisationsöversyn av socialför-
valtningen, redovisas januari 2014. 

Reservationer från Johan Johansson (M), Johan Johansson (M), Åke Eltoft (M), 
Göran Ahlman (M), Daniel Rönnbäck (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sund-
ström (NS) och Anders Pettersson (KD). 

Beskrivning av ärendet 

Den strategiska planen innehåller fullmäktiges styrning av nämnderna och bola-
gen/stiftelsen samt resurstilldelning till nämnderna. Utvecklingsplanen som anger 
visionen för år 2020 samt vad som är viktigt för att nå utveckling och framgång lig-
ger till grund för den strategiska planen som innehåller nedanstående delar: 

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

 
§ 89 Strategisk plan och budget 2013-2015, forts 

 KS 2012/186 

2. Kommungemensamma serviceförklaringar 

3. Inriktningar och uppdrag till nämnderna 

4. Ägardirektiv till bolagen samt inriktning till Stiftelsen 

5. Budget för 2013-2015 
- Ekonomisk driftram per nämnd samt investeringsram för samtliga nämnder 
/styrelser 
- Resultat-, kassaflödes- och balansbudget 

Med utgångspunkt från den strategiska planen ska nämnderna samt bola-
gen/stiftelsen ta fram verksamhetsplaner. De är en återrapportering till fullmäktige 
av hur man planerar att uppnå uppdraget från den strategiska planen.  

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

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetbered-
ningens förslag med tillägg i inriktningar till socialnämnden enligt förslag samt en 
ändring i § 10 om inriktning och uppdrag; Organisationsöversyn av socialförvalt-
ningen, redovisas januari 2014. 

Johan Johansson (M) överlämnar Boden Alliansens gemensamma förslag till stra-
tegisk plan 2013-2015 och föreslår att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer Torbjörn Lidbergs (S) och Johan Johanssons (M) m.fl. förslag 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Torbjörn Lidberg (S) 
förslag. 

 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 90 Delårsrapport januari-april 2012 

 KS 2012/271 

Beslut  

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporterna för ks-kommunlednings-
förvaltningen, ks-räddnings- och beredskapsförvaltningen samt ks-tekniska förvalt-
ningen.  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten. 

2. Utbildningsnämndens investeringsram minskas med 1 000 tkr. 

3. KS-räddnings- och beredskapsförvaltningens investeringsram minskas med  
880 tkr. 

4. För deltagande i mässorna ”Det goda livet” och ”Seniormässan” tillskjuts 450 
tkr ur kommunfullmäktiges oförutsedda till KS-kommunledningsförvaltningen. 

5. Omfördelning av budget från kultur- och fritidsförvaltningen och näringslivs-
styrelsen sker genom att utfallet per 30 juni för respektive verksamhet avräknas 
från årsbudgeten och att återstående årsbudget vid detta tillfälle överförs till 
tillväxtförvaltningen, utbildningsförvaltningen respektive socialförvaltningen. 

6. För framtagande av skogsbruksplan inom KS-tekniska förvaltningen tillskjuts 
300 tkr ur kommunfullmäktiges oförutsedda. 

7. Till socialnämnden tillskjuts 12 590 tkr för 2012 för HVB-placeringar och för-
sörjningsstöd, som finansieras genom en försämring av det budgeterade resulta-
tet för 2012. 

8. Kommunfullmäktige uppmanar alla styrelser och nämnder att få ekonomi i ba-
lans. 

Beskrivning av ärendet 

I delårsrapporten efter april månad redovisas ett negativt resultat för perioden med -
2,3 mkr vilket är 15,9 mkr sämre än budget. För helåret prognostiseras ett negativt 
resultat med 10,9 mkr vilket är 25,7 mkr sämre än budgeterat. Styrelser och nämn-
der beräknar ett underskott jämfört med budget för helåret på  
-43,4 mkr. Socialnämnden och utbildningsnämnden prognostiserar underskott på 
35,0 respektive 8,6 mkr. Finansieringsverksamheten har för perioden ett underskott 
på -16,4 mkr vilket beror på ökning av semesterlöneskulden med drygt 21,5 mkr. 
Ökningstakten för semesterlöneskulden är hög under årets första månader innan 
sommarsemestrarna börjar tas ut. För helåret prognostiseras ett överskott för finan-
sieringsverksamheten med 17,7 mkr.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 90 Delårsrapport januari-april 2012, forts 

 KS 2012/271 

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-april var 5,28 %, vilket är något hög-
re än för samma period 2011 då sjukfrånvaron var 5,22 %. Andelen långtidsfrånva-
ro uppgick till 34,3 % vilket är något lägre än för motsvarande period föregående 
år. Med långtidsfrånvaro menas sammanhängande frånvaro längre än 60 dagar.  

Befolkningsutvecklingen har varit negativ under perioden. Bodens befolkning har 
minskat med 38 personer och uppgick vid periodens slut till 27 605 personer.  

Kommunen nettoinvesteringarna för perioden uppgick till 40,3 mkr vilket innebär 
ett överskott jämfört med budget på 9,0 mkr. För helåret beräknas investeringarna 
uppgå till 135,3 mkr dvs 13,7 mkr lägre än budgeterat. 

Socialnämnden bedömer att HVB-placeringar och försörjningsstöd kommer att 
överskrida budgeten med 12 596 tkr och KS-tekniska förvaltningen prognostiserar 
ett underskott för lokalbanken med 2 600 tkr. Med anledning av att socialnämnden 
fått tillskott för 2013-2015 för HVB-placeringar och försörjningsstöd föreslås 
nämnden få ett tillskott till budgeten 2012 med 12 590 tkr. Ekonomikontoret avser 
att återkomma i bokslutet 2012 med ett förslag om att hantera lokalbanken i sär-
skild ordning.  

Som en del i arbetet med att se över investeringsbehoven föreslås i denna delårs-
rapport en neddragning av investeringsbudgeten för 2012 med 1 000 tkr för utbild-
ningsnämnden och 880 tkr för KS-räddnings- och beredskapsförvaltningen.  

KS-tekniska förvaltningen begär i delårsrapporten att 300 tkr tillskjuts att användas 
till en ny skogsbruksplan. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens 
förslag. 

Johan Johansson (M) föreslår att kommunfullmäktige uppmanar alla styrelser och 
nämnder att få ekonomi i balans, i övrig enligt beredningens förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Johan Johanssons (M) för-
slag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-06-11 

Sid 

27 (40) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 91 Förvärv av fastigheten Mullvaden 6, Snabelhuset 

 KS 20127162 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheten Mullvaden 6 (Snabelhuset) 
av Kulturfastigheter i Boden AB, för 950 000 kronor.  

2. Kommunfullmäktige godkänner i övrigt villkoren i villkorat köpekontrakt och 
uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna nödvändiga handling-
ar. 

Bosse Strömbäck (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. 

Reservationer från Johan Johansson (M), Åke Eltoft (M), Göran Ahlman (M), Da-
niel Rönnbäck (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS) och Anders 
Pettersson (KD). 

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. 



Kommunstyrelsen Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 91 Förvärv av fastigheten Mullvaden 6, Snabelhuset, forts 

 KS 2012/162 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2012-05-21, § 56 genom en minoritets 
återremiss där motiveringen bland annat var att belysa behovet av ett förvärv när 
det finns tomma kommunala lokaler i området. Hur förvärvet ska finansieras och 
hur det påverkar andra ungdoms- samt kultursatsningar. I motiveringen står det 
också att kultur- och fritidsnämnden bör få yttra sig.  

I förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 finns 250 000 kr avsatta till Till-
växtnämnden för utökade driftkostnader för planerat förvärv av Mullvaden 6, Sna-
belhuset. 

Tekniska förvaltningen har 2012-05-30 lämnat kompletterande underlag till status-
besiktning utförd av Grontmij samt kommentar till minoritetsåterremissen och för-
tydligande av nyttjandeförutsättningar för Mullvaden 6. 

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder 2012-06-12 och kommer att lämna ett 
yttrande i ärendet. Yttrande kommer att skickas ut i samband med kallelsen till 
kommunfullmäktige. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens 
förslag. 

Johan Johansson (M) föreslår att kommunen fortsätter med de direkta och indirekta 
hyresavtal gällande Mullvaden 6 som kommunen redan i dagsläget är engagerade i 
när det gäller lokaler för ungdomsprojektet samt hyresbidrag för Qultur och media-
föreningen. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslu-
tar enligt Torbjörn Lidbergs (S) förslag. 

 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 92 Utbildningsnämnden med begäran om förlängd utrednings-

tid för uppdraget att kartlägga säker skolväg för elever i 
kommunen 

 KS 2012/181 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden förlängd utredningstid för uppdraget 
att kartlägga säker skolväg för elever i kommunen till och med 2012-12-31. 

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsnämnden fick av kommunfullmäktige 2011-06-20, § 72, i Strategisk 
plan och budget 2012-2014, i uppdrag att kartlägga säker skolväg för elever i kom-
munen. Utredningen ska presenteras senast juni 2012. 

Utbildningsnämnden har nu 2012-05-524, § 55, begärt förlängd utredningstid till 
och med 2012-12-31 med anledning av uppdragets omfattning. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

 



Kommunstyrelsen Protokoll 
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2012-06-11 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 93 Delägarskap i Futureco AB, ett nytt Kompetens-, Utveck-

lings- och Forskningsbolag 
 KS 2012/309 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen blir delägare i Futureco AB med 
en ägarandel på 14 % och köper 100 aktier till ett värde av 1 000 kr per aktie, 
totalt 100 000 kr och detta ska finansieras via likvida medel. 

2. Kommunfullmäktige godkänner aktieägaravtalet för Futureco AB. 

3. Kommunfullmäktige anvisar 1 025 tkr i utvecklingsbidrag och medlemsavgift 
för 2012 ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter till tillväxt-
nämnden.  

4. Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2013 finansieras utvecklingsbi-
draget och medlemsavgiften ur tillväxtnämndens budgetram. 

5. Kommunfullmäktige utser Torbjörn Lidberg (S) och Olle Lindström (M) till 
styrelseledamöter till och med 2014-12-31 

Beskrivning av ärendet 

Ärendet gäller att Bodens kommun blir delägare i ett företag som heter Futureco 
AB, som är ett nytt Kompetens-, Utvecklings- och Forskningsbolag. Bolaget utgör 
en del i kommunens tidigare beslut att satsa 20 miljoner kronor för att bedriva pro-
jekt NWI – North Waste Infrastructure. (f.d. Miljötekniskt centrum). 

Kommunen har tagit initiativet och företagen Harads Arctic Heat, Berglunds Rost-
fria, Swebo Bioenergy, Svalget Återvinning, BDX och Ragn-Sells har med mycket 
stort intresse och praktiskt engagemang, samverkat och i samarbete lagt in sina ut-
vecklingsprojekt och deklarerat att de vill bilda Futureco ett kompetens-, utveck-
lings- och forskningsbolag i Boden.  

Parterna, som alla bedriver verksamhet inom Bodens kommun inom miljöteknik-
området, har identifierat ett behov av utökade utvecklingsinsatser inom miljötek-
nikområdet för att kunna utveckla sina respektive affärsverksamheter. De har emel-
lertid var för sig inte tillräckliga resurser för en sådan utökning av utvecklingsinsat-
serna och har därför överenskommit att bilda ett aktiebolag som kan fungera som 
en gemensam plattform för utvecklingsinsatser, nationellt och internationellt, inom 
miljöteknikområdet. 

Parterna är överens om att syftet med Bolaget är att bidra till en positiv utveckling 
för parternas respektive affärsverksamheter och inte primärt att skapa värde i Bola-
get.  

 



Kommunstyrelsen Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 93 Delägarskap i Futureco AB, ett nytt Kompetens-, Utveck-

lings- och Forskningsbolag, forts 
 KS 2012/309 

Bolaget ska uteslutande bedriva verksamhet i form teknikutveckling inom miljö-
teknikområdet. Avsikten är att verksamheten ska bedrivas i nära samarbete med i 
första hand parterna, men även externa intressenter såsom forsknings- och utbild-
ningsinstitutioner. 

Den budgeterade utvecklingen både genom Futurecos verksamhet och delägarföre-
tags planer med nya produkter och processer bedöms inom två till tre år uppgå till 
100 nya arbetstillfällen d.v.s. skatteintäkter på 350 tkr x 0,325 x 100 personer = 
11,375 Mkr + motsvarande skatteutjämning.  

Bolagets aktiekapital uppgår till 700 000 kronor fördelat på 700 aktier. Envar av 
parterna ska därav teckna sig för och Bolaget ska även tilldela var och en av parter-
na 100 aktier. Parterna ska för varje aktie som de tecknar betala kontant 1 000 kr 
senast 2012-06-30. 

Alla delägare ska på första arbetsdagen på verksamhetsåret/ kalenderåret betala en 
årlig serviceavgift på 25 000 kronor exklusive moms. Bodens Kommun ska också 
betala ett forsknings- och utvecklingsbidrag till bolaget med 1 Mkr. Skyldigheterna 
att betala serviceavgift och forsknings- och utvecklingsstöd gäller under tre (3) år 
räknat från den dag när avtalet börjar gälla. 

Parterna ska i förhållande till sitt aktieägande i Bolaget på Bolagets begäran ingå 
borgen som för egen skuld för ett eller flera av Bolagets lån till ett sammanlagt 
högsta belopp om 700 000 kronor. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 94 Riktlinjer för chefs- och ledarskap 

 KS 2012/281, Au § 60 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen fastställer förslaget till Riktlinjer för chefs- och ledarskap 

2. Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslutad Policy för ledare fastställda av  
KS 2000-01-24, § 31 

Beskrivning av ärendet 

Personalkontoret har upprättat ett förslag till riktlinjer för chefs- och ledarskap då 
nuvarande riktlinjer har omarbetats och kompletterats. 

Riktlinjerna gäller för chefer som har ett sammantaget ansvar för verksamhet, eko-
nomi och personal. Chefen har två roller i sitt chefsuppdrag. Chefskap är en formell 
position, ett uppdrag. Ledarskap är en relation som utvecklas i samspel med medar-
betarna. 

Riktlinjerna utgår från kommunens HR-vision (som KF föreslås anta 2012-06-18) 
och perspektivet medarbetare i den strategiska planen. Den beskriver chefsuppdra-
get, chefens roll och ansvar inom olika profilområden.  

Personalkontoret föreslår att förslaget till riktlinjer för chefs- och ledarskap fast-
ställs samt att tidigare beslutad Policy för ledare upphävs. 

 

För kännedom 
Samtliga förvaltningar  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 95 Revidering av teckningsrätten inom ekonomikontoret  

 KS 2010/242, Au § 61 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föreslagen teckningsrätt och rätt att underteckna avtal, 
andra handlingar och skrivelser inom ekonomikontoret.  

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunstyrelsens reglemente § 24 skall avtal, andra handlingar och skrivel-
ser, som beslutas av kommunstyrelsen, undertecknas av ordföranden eller vid för-
fall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av styrelsens sekreterare eller 
annan anställd som styrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen skall även i övrigt be-
sluta om vem som skall underteckna handlingar. 

På grund av personalomsättning inom ekonomikontoret föreslås en revidering av 
teckningsrätten inom kontoret. Revideringen framgår av bilagda förslag.  

 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 96 Motion till ungdomsfullmäktige om rökfria entréer 

 KS 2011/764, Tu § 24 

Beslut 

Kommunstyrelsen bifaller motionen om rökfria entréer i skolor. 

Beskrivning av ärendet 

Amelia Morath föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att rökning ska förbju-
das framför entréer. 

Tekniska förvaltningen kan tillsammans med skolledningen se till att rökning inte 
sker i närheten av entréer till skolorna. Genom att skylta om rökförbud och att pla-
cera ut askkorgar på särskilda platser kan problemen lösas.  

Ett generellt rökförbud eller rökförbud på speciella platser ute i centrum är däremot 
svårare att åstadkomma.  

 

För kännedom 
Amelia Morath 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 97 Medborgarförslag om en ny klocka och en digital termome-

ter på Medborgarplatsen 
 KS 2012/147, Tu § 25 

Beslut 

Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget om en ny klocka och en digital ter-
mometer på Medborgarplatsen. 

Beskrivning av ärendet 

Ann-Sofie Lövkvist har lämnat in ett medborgarförslag om en ny klocka och en di-
gital termometer på Medborgarplatsen. 

Tekniska förvaltningen har på uppdrag av kommunledningen gjort en översyn av 
korsningen Kungsgatan – Kyrkgatan samt tittat på en vision för busshållplatsen vid 
före detta Åhléns samt del av Kyrkgatan och Kungsgatan.  

Under hösten avser tekniska förvaltningen att bygga om korsningen Kungsgatan – 
Kyrkgatan samt del av Kyrkgatan. I samband med det arbetet avser man att placera 
ut den klocka som tidigare stått på Medborgarplatsen och samtidigt sätta upp en ny 
digital klocka/termometer på lämpligt ställe. 

 

För kännedom 
Ann-Sofie Lövkvist 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  
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§ 98 Medborgarförslag om fler hundtoaletter 

 KS 2012/154, Tu § 26 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om fler hundtoaletter. 

Beskrivning av ärendet 

Monika Öyen har lämnat in ett medborgarförslag om att man sätter ut fler hundtoa-
letter. 

Tekniska förvaltningen har under våren 2010 tecknat ett avtal med en leverantör om 
tio nya hundtoaletter samt 25 hundpåsautomater. Avtalet är reklamfinansierat och 
det innebär att leverantören tillhandahåller hundtoaletterna samt automaterna och 
påsarna. Kommunen bekostar tömning och påfyllning av påsar. 

De nya hundtoaletterna har placerats ut och ersatt några av de gamla. Det har också 
placerats ut ett par nya längs de mest frekventa hundgångstråken. 

Av ekonomiska skäl kan tekniska förvaltningen inte sätta ut några fler hundtoalet-
ter.  

 

För kännedom 
Monika Öyen 
Tekniska förvaltningen  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 99 Tekniska förvaltningen, lokal beredskapsplan för extraordi-

nära händelser 
 KS 2012/204, Tu § 27 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer tekniska förvaltningens lokala beredskapsplan för  
extraordinära händelser. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har reviderat den lokala beredskapsplanen för extraordinära 
händelser. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige § 91/2011 ska varje nämnd/styrelse ta fram pla-
ner för extraordinära händelser som bygger på den antagna risk- och sårbarhetsana-
lysen. 

Antagna planer sammanställs sedan till en gemensam plan för extraordinära händel-
ser till kommunfullmäktige senast hösten 2012. 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Säkerhetsgruppen 
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§ 100 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning; Till-

stånd enl alkohollagen 
 KS 2010/508 

Beslut 

1. Delegation 9:1 får följande lydelse: Tillfälligt serveringtillstånd till allmänheten 
och tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang. 

2. Delegationen 9:2 om tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap ändras så 
att även kommunchefen finns med som delegat. 

3. Delegationen 9:4 om utvidgat tillstånd avseende serveringsyta, avseende ser-
vering av dryck med högre alkoholhalt än gällande tillstånd samt ansökan från 
konkursförvaltare ändras så att även kommunchefen finns med som delegat. 

Beskrivning av ärendet 

Riksdagen beslutade den 1 december 2010 att anta regeringens förslag till en ny al-
kohollag. Den nya alkohollagen har trätt i kraft den 1 januari 2011. Därför behöver 
kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras.  

Kansli och informationskontoret föreslår att kommunstyrelsens delegationsordning 
revideras så att 9:1 får en ny lydelse på grund av att provsmakningstillstånd även 
kan ansökas. 

Kansli och informationskontoret föreslår även att punkt 9:2 och 9:4 ändras så att 
även kommunchefen finns med som delegat. Detta för att verksamheten ska kunna 
fortgå vid tidpunkter då ordinarie beslutsfattare och ersättaren är frånvarande. Kom-
munchefen har enligt gällande delegationsordning rätt att vidaredelegera dessa be-
slut till en annan tjänsteman. 

 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen (kansliet)  
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§ 101 Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige;  

Utvärdering inrättande av ett samhällsbyggnadskontor 
 KS 2012/203 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen antar vad som här sagts som riktlinjer för det fortsatta för-
ändringsarbetet.  

2. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att under hösten återkomma med för-
slag till ny organisation för samhällsbyggnadskontoret. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-10 § 56 att inrätta ett samhällsbyggnads-
kontor. Beslutet grundades på en utredning ”Hur forma ett samhällsbyggnadskon-
tor”. I samband med revidering av kommunens strategiska plan 2011 fick kommun-
styrelsen i uppdrag att utvärdera inrättandet av samhällsbyggnadskontoret och före-
slå eventuella förändringar. KPMG fick därefter ett uppdrag att utföra en sådan ut-
värdering. 

KPMGs utvärdering, daterad 2012-03-09, visar att inrättandet av ett sammanhållet 
kontor har genomförts på ett bra sätt. De flesta av de mål som kommunfullmäktige 
fastslog i sitt beslut har uppfyllts. 

Samhällsbyggnadschefen ser nu ett ändringsbehov av samordningen av administra-
tion och kundmottagning där en samordning kan ge ekonomiskt positiva effekter 
liksom att kundfokus kan öka. Ett annat ändringsbehov är samhällsbyggnadsche-
fens arbetssituation som inte är hållbar. Med nuvarande organisation kan inte aktiv 
arbetsledning bedrivas om samtidigt ett långsiktigt och strategiskt arbete ska kunna 
utföras. 

Samhällsbyggnadschefen föreslår, som första steg i översynen av kontorets organi-
sation och arbetssätt, att kommunstyrelsen antar det som samhällsbyggnadskontoret 
föreslår till riktlinjer för det fortsatta förändringsarbetet. Vidare föreslås att kom-
munstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att i under hösten återkommer 
med förslag till ny organisation för samhällsbyggnadskontoret. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (samhällsbyggnadskontoret)  
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§ 102 Delegationsbeslut och delgivningar 

  
Ekonomi 
Omfördelning av budget färdtjänst-gatudrift (2012/252) 
Avskrivning utestående fordringar, Au 2012-05-28, § 62 (2012/244) 
 
Upphandling och anskaffningsbeslut 
Transport Skoltaxi och handikappbuss, Au 2012-05-28, § 66 (2012/157) 
Skolbuss 2012 (2012/178) 
Avfallskärl 2012-2012 (2012/249) 
Behållare för glas (2012/250) 
Gruppdistribution 2012, Boden Bild och Miljöalmanacka (2012/86) 
 
Räddningstjänst 
Ansökan att få sota själv; 
- Matz Hermansson och My Hed (2012/242) 
- Mårten Öyen (2012/246) 
- Tore Engström (2012/256) 
 
Vägar och trafik 
Upplåtelse av offentlig plats (2012/4) 
- Maraton Luleå-Boden 
- Byggställning Fabriksgatan 3  
- Uteservering Oregano 
- Uteservering Ming Palace 
- Uteservering, Brännastrand 
- Kulturnatta Bodens Handel  
- Avslag - Klädinsamlingscontainer  
- Kyrka på stan  
- Folknykterhetens dag 17 maj 
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter (2012/96);  
- Förbud mot trafik Kungsgatan / Kyrkgatan 27/4 – 7/5, 8/5 – 30/6 
- Förbud parkera Prästgatan 27/4 – 15/7  
- Fordonstrafik förbjuden Grepvägen 7/5 – 30/6 
- Fordonstrafik förbjuden Lundagårdsgatan  21/5 – 3/6 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade April (2012/2) 
Färdtjänst december 2011 (2012/3) 
 
Fastigheter och detaljplaner 
Försäljning av Sävast 23:289 (2012/269) 
Försäljning av Sävast 23:68 (2008/469) 
 
Serveringstillstånd 
Harads Camping (2012/188) 
Ahlmans Kök & Catering, Golfrestaurangen (2012/198) 
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