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Beslutande Torbjörn Lidberg (S), Johan Johansson (M), Anna-Karin Nylund (S), 

Rigmor Åström (M), Inge Andersson (S), Göran Ahlman (M), Lena 
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(C) 

Övriga Kommunchef Håkan Hansi, kommunsekreterare Carola Fridh och 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 84 Godkännande av dagordning 

  

Beslut 

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

Förslag 

Ordföranden föreslår att tidigare utsänd dagordning med följande tillägg och  
ändringar godkänns: 

Ärende som utgår: 

 Utvecklingsplan 2009-2020. 

Nya ärenden  

 Förstudie för bildandet av säljbolag Datacenter 

 Nya biljettavgifter för lokaltrafiken 

 Medfinansiering av projektet ”Konstmuseet i Norr” 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 85 Informationer och rapporter 

  

1. Torbjörn Almqvist, teknisk chef ger information om ärendet om de nya biljett-
avgifter på lokaltrafiken. 

2. Kommunchefens rapport 

3. Finansiell rapport maj 2011 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 86 Reglemente för kommunens revisorer 

 KS 2006/814, Au § 40 

Förslag till beslut  

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

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

Beskrivning av ärendet 

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

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

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

Bodens kommun 
 KS 2011/211, Au § 41 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige avstyrker motionen. 

Reservationer från Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), Göran Ahlman (M), 
Daniel Rönnbäck (M), Bo Lindström (M) och Anders Pettersson (KD). 

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

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

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

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

Då det till hösten blir två år sedan kartläggning av kringtid genomfördes så kan finnas 
skäl att på nytt göra dessa för att fastställa kringtiden inför beräkning av ny ersättnings-
nivå 2012. Frågan om differentierad ersättningsnivå vad gäller tätort respektive lands-
bygd kan då aktualiseras om behov finns. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

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

Bodens kommun, forts 
 KS 2011/211, Au § 41 

Yrkande 

Johan Johansson (M) föreslår att motionen bifalls. 

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

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 88 Förändrad avgift vid korttidsvistelse enligt Socialtjänstla-

gen 
 KS 2011/341, Au § 42 

Förslag till beslut  

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

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

Beskrivning av ärendet 

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

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

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 89 Nya avtal om medlemsansvar i Kommuninvest 

 KS 2011/319, Au § 43 

Förslag till beslut  

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

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

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

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

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

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

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

 
§ 89 Nya avtal om medlemsansvar i Kommuninvest, forts 

 KS 2011/319, Au § 43 

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

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

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

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 90 Bildandet av en Kollektivtrafikmyndighet 

 KS 2010/815, Au § 44 

Förslag till beslut  

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

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 91 Borgen till de kommunala bolagen och stiftelsen 

 KS 2011/351, Au § 45 

Förslag till beslut  

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

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

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

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

Beskrivning av ärendet 

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

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 92 Barn- och utbildningsnämnden med begäran om pengar för 

att köpa arbetskläder till pedagoger inom förskolan 
 KS 2011/53, Au § 46 

Förslag till beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

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

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 93 Utökning av alkoholförbudsområde i lokala ordningsföre-

skrifter under Boden Alive 2011 
 KS 2011/363, Au § 47 

Förslag till beslut  

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

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

Beskrivning av ärendet 

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

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

Kommunfullmäktige beslutade om en motsvarande utökning av området under Bo-
den Alive 2011. Kansliet föreslår att fullmäktige beslutar om en utökning i enlighet 
med polismyndighetens begäran. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 94 Driftkostnader och investeringsutgifter Hästcentrum 

 KS 2010/763, Au § 48 

Förslag till beslut   

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

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

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

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

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-06-13 

Sid 

15 (31) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 95 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler  

 KS 2011/85 

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 2 elever. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 96 Detaljplan för Kv Svalan 1, Lulevägen - Järpgatan 

 KS 2010/543 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 

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

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

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 97 Strategisk plan och budget 2012-2014 

 KS 2011/380 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige fastställer budgetberedningens förslag till strategisk plan 
2012-2014 enligt §§ 7 - 33. 

Reservationer från Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), Göran Ahlman (M), 
Daniel Rönnbäck (M), Bo Lindström (M), Anders Sundström (NS) och Anders Pet-
tersson (KD). 

Beskrivning av ärendet 

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

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

2. Kommungemensamma serviceförklaringar 

3. Inriktning och uppdrag till nämnderna 

4. Ägardirektiv till bolagen samt inriktning till Stiftelsen 

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

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

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

Yrkanden 

Ordförande föreslår en ajournering vilket också beslutades. Ajournering mellan 
klockan 14.20-14.50. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 97 Strategisk plan och budget 2012-2014, forts 

 KS 2011/380 

Yrkanden efter ajournering 

Johan Johansson (M) överlämnar ett förslag till Strategisk plan och budget 2012-
2014 från Alliansens partier (Moderaterna, Norrbottens Sjukvårdsparti, Kristdemo-
kraterna, Folkpartiet och Centerpartiet) och föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget. 

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

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 98 Förstudie för bildandet av marknadsbolag Datalagrings-

center 
 KS 2011/408 

Förslag till beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

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

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

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

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

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

center, forts 
 KS 2011/408 

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

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

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 99 Nya biljettavgifter för lokaltrafiken 

 KS 2011/258 

Förslag till beslut 

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

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

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

Reservationer från Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), Göran Ahlman (M), 
Daniel Rönnbäck (M), Bo Lindström (M), Anders Sundström (NS) och Anders Pet-
tersson (KD). 

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

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

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



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-06-13 

Sid 

22 (31) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 99 Nya biljettavgifter för lokaltrafiken, forts 

 KS 2011/258 

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

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

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår  

1. Kommunfullmäktige beslutar att ungdomskorten på 50 kr ska vara kvar. 

2. Förslaget till nya biljettavgifter fastställs och avgifterna gäller från 1 juli 2011. 
Kategorin ungdomar 20-25 stryks. 

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

Ordförande ställer beredningens förslag till beslut (som är samma som kommunsty-
relsen föreslog 2011-05-09, § 71) mot Johan Johanssons (M) förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 

Votering begärs och ska genomföras. Den som röstar för beredningens förslag rös-
tar JA och den som röstar för Johan Johanssons (M) förslag röstar NEJ. 

Torbjörn Lidberg (S), Anna-Karin Nylund (S), Inge Andersson (S), Lena Nilsson 
(S), Urban Sundbom (S), Bosse Strömbäck (V) och Inger Vestman Arvesen (V) 
röstar JA. 

Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), Göran Ahlman (M), Daniel Rönnbäck 
(M), Anders Sundström (NS), Anders Pettersson (KD) och Bo Lindström (M) rös-
tar NEJ. 

Catarina Ask (MP) avstår från att rösta. 

Då 7 st röstade JA och 7 st röstade NEJ är det ordföranden som har utslagsrösten 
och ordförande finner att kommunstyrelsen röstar enligt beredningens förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 100 Yttrande över medborgarförslag om att byta tjänster för 

kommunanställda i Boden och Luleå för att minska pend-
lande 

 KS 2011/102, Au § 49 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Brita Eliasson föreslår i ett medborgarförslag att Boden och Luleå kommun går i 
bräschen för ett nytänkande. Låt alla kommunanställda som vill, byta tjänster med 
varandra i respektive kommun. 

Personalkontoret avslår förslaget och säger i sitt yttrande 2011-05-04 att det natur-
ligtvis skulle innebär positiva effekter med ett minskat pendlande både för individ, 
miljö m.m. Men att det finns en hel del svårigheter med att införa ett system där 
medarbetare i olika kommuner kan "byta" jobb med varandra. 

Personalkontoret säger också att kommunerna är olika juridiska personer, organisa-
tion och verksamhet är inte uppbyggda på samma sätt, det finns olika behov av 
kompetenser. Vid varje rekrytering gör arbetsgivaren en seriös prövning av vilken 
kompetens som efterfrågas.  

Rent arbetsrättsligt finns det mycket att ta hänsyn till vad gäller omplaceringar, fö-
reträdesrätter m.m. I en arbetsbristsituation är som regel anställningstiden avgöran-
de för hur turordningen ser ut. Det är bara anställningstiden hos den nuvarande ar-
betsgivaren som räknas. Det kan medföra att en medarbetare som bytt arbetsgivare 
får ett mycket sämre turordningsläge. 

Medarbetare som vill arbeta hos en annan arbetsgivare måste själva aktivt ta kon-
takt och söka arbete där man vill jobba. Respektive arbetsgivare rekryterar sedan 
medarbetare till de jobb som finns. 

 

För kännedom 
Brita Eliasson 
Kommunledningsförvaltningen (personalkontoret) 
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§ 101 Trångfors IF och Bodens BK fotboll med begäran om bidrag 

till genomförandet av Fotbollsskolan 2011 
 KS 2011/299, Au § 50 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen bifaller ansökan. 

2. Kommunstyrelsen anvisar 23 000 kronor ur kommunstyrelsens konto för oför-
utsedda utgifter. 

Beskrivning av ärendet 

Trångfors IF och Bodens BK fotboll ansöker om 23 000 kronor i stöd till genomfö-
randet av Fotbollsskolan sommaren 2011. Fotbollsskolan sysselsätter ca 150-200 
barn från åk 1-5 samt ca 15 feriearbetande ungdomar som instruktörer under första 
veckan på sommarlovet. 

Det sökta bidraget ska täcka kostnader för planhyror, annonsering och för utbild-
ningen till ungdomsledare. Med tanke på de senaste skriverierna om de allt ökande 
drogproblemen bland ungdomar i Boden, så tycker föreningarna att det är av största 
vikt att alla tillsammans, kommunen och föreningarna, gör allt som kan för att ge 
ungdomar en meningsfull fritid med idrott som förtecken. Fotbollsskola syftar mot 
att leda våra unga flickor och pojkar in på idrottens bana, att tycka det är roligt att 
röra på sig, finna kamratskap. I fotbollsskolan har Bodens största pojk- och flickfö-
rening gått samman i syfte att ge ungdomarna en trevlig vecka med bollen i cent-
rum. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Trångfors IF 
Bodens BK fotboll 
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§ 102 Kommunstyrelsens delegationsordning 

 KS 2010/508, Au § 51 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen gör följande ändringar i sin delegationsordning. 

a.  I punkterna 4:1, 9:2, 9:4 och 9:5 ändras ersättaren från kommunsekreterare 
till kommunjurist. 

b.  Den tidigare 9:6 om dispens från kravet på kassaregister utgår. 

c.  Följande nya strecksatser / punkter införs: 

3:1 Anta anbud och teckna avtal för varor, tjänster och entreprenader 
Ny strecksats: - över 300 pbb Delegat: Arbetsutskottet  

9:6 Ändring av villkor om ordningsvakter i beslut om serveringstillstånd. 
Delegat: Alkoholhandläggare med kommunjurist som ersättare. Obligato-
riskt samråd med polismyndigheten. 

9:7 Övriga beslut i frågor om serveringstillstånd. 
Delegat: Arbetsutskottet. 

2. Delegationen 9:2 om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten ändras under 
veckorna 28 och 29 under 2011 till kommunchef. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter om serveringstillstånd. Kommun-
styrelsen fattar också beslut om vissa upphandlingar. I det här ärendet föreslås föl-
jande ändringar av vissa delegationer i dessa frågor.  

a.  I den tidigare gällande delegationsordningen finns kommunsekreteraren som er-
sättare i vissa beslut om serveringstillstånd samt utlämnade av allmänna hand-
lingar. Efter en ändring av befattningarna för vissa tjänstemän är den tidigare 
kommunsekreteraren nu kommunjurist. Förvaltningen föreslår att de delegatio-
ner där kommunsekreteraren står som ersättare ändras på så sätt att ersättaren i 
stället är kommunjurist.  

När det gäller delegationen 4:1 ändras lydelsen av själva ärendet, på grund av att 
sekretesslagen har ersatts av offentlighets- och sekretesslagen. Någon ändring i 
sak är inte avsedd. 
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§ 102 Kommunstyrelsens delegationsordning, forts 

 KS 2010/508, Au § 51 

b.  Ny punkt 9:6. I många tillstånd om serveringstillstånd finns ett villkor om anta-
let ordningsvakter. Ibland finns ett behov att ändra antalet vakter. Förvaltningen 
föreslår att alkoholhandläggaren får delegation på att ändra villkor i tillstånden 
om antalet ordningsvakter. En sådan ändring måste alltid föregås av ett samråd 
med polismyndigheten. 

c.  Ny strecksats i 3:1 samt ny punkt 9:7. I dag fattar kommunstyrelsen beslut i de 
frågor om serveringstillstånd och upphandlingar som inte är delegerade. Det 
gäller till exempel nya stadigvarande tillstånd till allmänheten och ingripande 
mot serveringstillstånd.  

Kommunstyrelsen är en stor nämnd med 15 ordinarie ledamöter och 15 ersätta-
re. I de fall kommunstyrelsen har återkallat ett serveringstillstånd eller meddelat 
en varning, så har ärendet först föredragit för partiernas gruppledare och därefter 
för hela kommunstyrelsen. Samma förfarande har tillämpats vid stora upphand-
lingar. Vid kommunstyrelsens sammanträde måste press och åhörare lämna 
sammanträdet, eftersom ärendena rör myndighetsutövning / sekretessuppgifter. 

Kommunledningsförvaltningen anser att det är mer ändamålsenligt att ärendena 
om serveringstillstånd och större upphandlingar beslutas av en mindre grupp. 
Det föreslås därför att arbetsutskottet ges delegation att besluta i övriga frågor 
om större upphandlingar och serveringstillstånd. 

d. Slutligen finns i förslaget en punkt 2, som handlar om att tillfälligt delegera be-
slut om tillfälliga serveringstillstånd till kommunchefen under två veckor i 
sommaren 2011. Under denna tid har både ordinarie beslutsfattare och ersätta-
ren semester. Kommunchefen har enligt gällande delegationsordning rätt att vi-
daredelegera dessa beslut till en annan tjänsteman. 

 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (kansli och informationskontoret) 
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§ 103 Ansökan om serveringstillstånd; Dasum Bowling AB, Golf-

restaurangen 
 KS 2011/307 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen beviljar Dasum Bowling AB stadigvarande tillstånd att till 
allmänheten och slutna sällskap servera starköl, vin och spritdrycker på Sävas-
töns Golfrestaurang; i restaurang och på uteterassen. 

2. Servering får ske dagligen mellan kl. 11.00 - 01.00 samt 4 ggr/år vid särskilda 
föranmälda evenemang mellan kl 11.00 - 03.00.  

3. Servering på uteserveringen får ske mellan 15 maj-15 september. 

Daniel Rönnbäck (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Dasum Bowling AB har ansökt om stadigvarande tillstånd att till allmänheten ser-
vera starköl, vin och spritdrycker på Sävastöns Golfrestaurang; i restaurang och på 
uteservering. Sökt serveringstid är kl.11.00-01.00 och till kl 03.00 fyra ggr/år. 

Sävastöns Golfrestaurang har som inriktning att erbjuda golfare samt andra gäster 
dagens lunch, à la carte, fika samt förfriskningar. Ett fåtal evenemang (t.ex. mode-
visning) i samband med golftävlingar kommer att erbjudas årligen. Öppettiderna är 
08.00-20.00 alla dagar samt särskilda tider vid beställningar och sittningar.  
Pub-kvällar med trubadur finns i planeringen. 

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

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (kansli och informationskontoret) 

För kännedom 
Dasum Bowling AB 
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§ 104 Medfinansiering till projektet ”Konstmuseet i Norr” 

 KS 2011/345 

Beslut 

Kommunstyrelsen anvisar 500 tkr för 2012, 500 tkr för 2013 och 500 tkr för 2014 
från EU-potten för att medfinansiera projektet ”Konstmuseet i Norr”. 

Beskrivning av ärendet 

Norrbottens läns landsting (NLL), Division kultur och utbildning ansöker om med-
finansiering till projekt Konstmuseet i Norr. NLL:s avsikt är att ansöka om medel 
från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Från Bodens kommun söks medfi-
nansiering med totalt 1,5 mkr fördelat på 500 tkr 2012, 500 tkr 2013 och 500 tkr 
2014. 

Projektet beräknas kosta 23,375 mkr. Konstmuseet i Norr kommer att bestå av tre 
delar, Havremagasinet i Boden och Resurscentrum för konst i Luleå samt läns-
konstmuseiverksamhet med bas i Kiruna. Projektet fokuserar på utveckling av Hav-
remagasinet och Resurscentrum.   

Målet är att uppnå en utveckling av infrastrukturen för konsten i länet och att öka 
tillgängligheten för länets innevånare att på olika sätt ta del av konst.  

I projektet ingår att etablera regionala funktioner för en pedagogisk konstverksam-
het, rådgivningsfunktion, en konsthall med kontinuerlig verksamhet och erbjuda 
kompetensutveckling mm. En gemensam samordning för alla tre delar i Konstmu-
seet i Norr kommer att ske genom en konstkonsulent. Respektive del Havremagasi-
net, Resurscentrum och Länsmuseet har egen personal. På Havremagasinet i Boden 
kommer framför allt samtidskonst att visas med tillhörande pedagogisk verksamhet. 
Havremagasinet är på väg att utvecklas till en viktig del i länets kulturturism, vilket 
ytterligare förstärks med resurscentrats förmedling av konstuppdrag och fortbild-
ning för konstnärer m.fl. 

I budgeten för projekt Konstmuseet i Norr ingår hyra för Havremagasinet i Boden 
till ett belopp under tre år på sammantaget 2,57 mkr vilket innefattar sanering av 
lokaler. Försvarsmakten äger Havremagasinet och idag är det inte klart hur framtida 
ägarförhållandet är löst alternativt om ett långsiktigt hyresförhållande ska upprättas.  
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§ 104 Medfinansiering till projektet ”Konstmuseet i Norr” 

 KS 2011/345 

Projektets finansieringsbudget är totalt 23,375 mkr. 

Finansieringsplan 
NLL    4,55  mkr 
Statens kulturråd   3,00  mkr 
Bodens kommun   1,50  mkr 
Luleå kommun   1,50  mkr 
Entréavgifter   1,225 mkr 
Uppdragsgivare   0,45  mkr 
Summa kontant medfin 12,825 mkr 
EU  10,55 mkr 
Totalt 23,375 mkr 

Näringslivsförvaltningen tillstyrker medfinansiering. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Norrbottens Läns Landsting 
Kultur- och fritidsnämnden  
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§ 105 Delegationsbeslut och delgivningar 

  
Personal 
Förhandlingsprotokoll februari 2011 (2011/20) 
Personalkontorets delegationslista mars-maj 2011 (2011/20) 
Huvudöverenskommelse HÖK 11 (2011/360) 
Löneöversyn 2011, Vårdförbundet och LSR (2011/359 
Avgångsvedelag A Larsson (2011/291) 
 
Ekonomi 
Fördelning av kommunledningsförvaltningen tilläggsbudget 2011 (2011/94) 
 
Upphandling och anskaffningsbeslut 
Färdtjänst/Riksfärdtjänst 2011-2014 (2011/11) 
Ombyggnad mark etapp 2 Brönjaskolan (2011/315) 
 
Administration 
Ansökan om antagning i hemvärnet Norrbottensgruppen (2011/79) 
 
Räddningstjänst 
Egen sotning Svartbjörsbyn 1:111 Petter Fredriksson (2011/309) 
Egen sotning Boden 1:154 Robin Jansson (2011/316) 
 
Vägar och trafik 
Upplåtelse av offentlig plats Bodensia (2011/292) 
Upplåtelse av offentlig plats Hornskroken IF (2011/293) 
Upplåtelse av offentlig plats filminspelning (2011/298) 
Upplåtelse av offentlig plats Svensk Handel (2011/371) 
Upplåtelse av offentlig plats Maureen Li Restaurang (2011/353) 
Upplåtelse av offentlig plats Vårdagen (2011/354) 
Upplåtelse av offentlig plats Kvarnängen Nationaldagen (2011/355) 
Upplåtelse av offentlig plats Hansson Café (2011/356) 
Statistik parkeringstillstånd för rörelsehindrade april 2011 (2011/320) 
Lokal trafikföreskrift; Drottninggatan – Sadelmakargatan (2011/321) 
Dispens från trafikföreskrift; Parkering av fordon (2011/323) 
Lokal trafikföreskrift; Sadelmakargatan maj 2011 (2011/324) 
Lokal trafikföreskrift; Kyrkgatan (2011/322) 
 
Fastigheter och detaljplaner 
Försäljning av Sävast 23:191 (2011/302) 
Arrende vid Återvinningen, Pilen 2, Blomdesign AB (2010/102) 
Försäljning av Torpgärdan 4:12 (2011/313) 
Försäljning av Sävast 23:225 (2011/340) 
Uppdrag att ställa ut plan för Kv Svalan 1, lulevägen – Järpgatan (2010/543) 
Upprätta och samordna plan för Boden 57:36, del av Slipvägen (2011/295) 
Upprätta och samordna plan för Boden 57:12, Värmeverket (2011/308) 
Upprätta och samordna vindbruksplan, tillägg till översiktsplanen (2010/658)  
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§ 105 Delegationsbeslut och delgivningar forts. 

  
Serveringstillstånd 
Återkallande av serveringstillstånd,del av, Opalen, Saga foajé (2005/546) 
Återkallande av serveringstillstånd pga ägarbyte, Golfrestaurangen (2008/373) 
Tillfälligt serveringstillstånd allmänheten Harads Camping (2006/980) 
 
Bidrag 
Bankettbidrag Haradsrevyn 10-årsjubileum (2011/288) 

 

Delgivningar 

Samhällsbyggnadskontoret; Svar på skrivelse om yrkan om inhibition av verkstäl-
lighet av KF beslut Sävast 12:75 (2008/488). 

Länsstyrelsen; Upphävande av lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsningar 
väg 97, väg 616, väg 383, väg 356, väg 813, väg 760, väg 763, väg 750, väg 682, 
väg 676 och väg 582 i Bodens kommun (2010/718-743). 
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