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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 107 Godkännande av dagordning 

  

Beslut  

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

Kompletteringar  

 Nytt 0-alternativ, Förändring av Boden centrum – trafiklösning 

Nya ärenden 

 Yttrande till Norrbottens Läns Landsting över Norrbottens Kulturplan 2014-
2016 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 108 Informationer och rapporter 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnade informationer och rapporter. 

 Erik Bergström, SVEA-fastigheter, redovisade lite om bolaget samt varför 
de vill sälja sitt fastighetsinnehav i Boden 

 Rune Karlberg, Tyréns, redovisar ”Bussen i Boden”, alternativ till trafiklös-
ning centrum 

 Information från förvaltningarna om Delårsrapporten augusti  

 Månadsrapport augusti  

 Kommunchefens rapport 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 109 Ansvarsfrihet för Kollektivtrafikmyndigheten i  

Norrbotten år 2012 
 KS 2010/815, Au § 91 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för verksamhetsåret 2012 och fö-
reslår att Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten beviljas ansvarsfrihet för 2012. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Boden godkände 2011-12-19, § 169, förbundsordning med 
tillhörande samarbetsavtal och bilagor för bildandet av ett kommunalförbund, 
Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet. 

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har lämnat årsredovisning och revisions-
berättelse för år 2012. Av handlingarna framgår bland annat att Kollektivtrafiken 
utgör en viktig del i den infrastruktur som är nödvändig för att Norrbotten ska kun-
na bibehålla den starka tillväxt och möta den expansion som finns i länet idag, 
framförallt inom gruvnäringen, turism- och IT sektorn. Det är av största vikt att 
gemensamt upprätta och planera för en kollektivtrafik som på alla sätt kan möta de 
krav och möjligheter som finns i ett så stort län som Norrbotten. Regionala tåg 
satsningar, nya och utvecklade produkter och linjer samt en allmän kollektivtrafik 
som blir anpassad och tillgänglig för alla i vårt samhälle, är några av de viktiga för-
utsättningar som myndigheten måste jobba för. 

Myndigheten har gjort ett bra resultat 2012. Till viss del beror det på att myndighe-
ten har varit i en uppbyggnadsfas samt att ambitionen har varit att samnyttja resur-
ser och system med vårt bolag, länstrafiken i Norrbotten AB, för bästa kostnadsef-
fektivitet. Sammantaget har myndigheten god ekonomisk hushållning. 

Revisionen bedömer att verksamheten under år 2012 i stort bedrivits på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att bolagets in-
terna kontroll varit tillräcklig. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för år 2012. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 110 Ramförändring tillväxtnämnden 

 KS 2013/175, Au § 92 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige anvisar, från och med 2014, 1 900 tkr ur resultatet till till-
växtnämnden för att återställa tidigare neddragning avseende planerad flytt av 
Lärcentrum. Reglering 2014 sker via tilläggsbudget och justeringar från och 
med 2015 i kommande strategisk plan.  

2. Kommunfullmäktige ger budgetberedningen i uppdrag att i kommande strate-
gisk plan inarbeta effekterna av planerad flytt av Lärcentrum till Sandenskolan i 
syfte att återställa det budgeterade resultatet.  

3. Kommunfullmäktige omfördelar, från och med 2014, 571 tkr från kommunsty-
relsens kommunledningsförvaltning till tillväxtnämnden med anledning av för-
ändrad placering av ekonomtjänst. Reglering 2014 sker via tilläggsbudget och 
justeringar från och med 2015 i kommande strategisk plan. 

Bakgrund 

För att effektivisera ledning och administration beslutade kommunfullmäktige 
2012-04-10, § 27, om en ny organisation för kultur- och fritidsnämnden och när-
ingslivsstyrelsen. Den nya organisationen innebar att nämnderna slogs ihop till en 
ny nämnd med tillhörande förvaltning. I samband med den nya organisationen flyt-
tades Lärcentrum, Feriearbeten för ungdomar, Uppdragsutbildning IT samt Integra-
tionsenheten till utbildningsnämnden. Lönebidragsfrågor, beredskapsarbeten samt 
sysselsättningsprojekten flyttades till socialnämnden. Ekonomen för den nya för-
valtningen placerades på kommunledningsförvaltningens ekonomikontor. Kom-
munfullmäktige har därefter 2013-05-06, § 55, beslutat att samordna arbetsmark-
nadsåtgärderna under tillväxtförvaltningen från 1 juni 2013 samt att flytta över hela 
budgeten från socialnämnden till tillväxtnämnden.  

I strategisk plan 2013-2015 beräknades besparingseffekten av den nya organisatio-
nen bli 2 012 tkr för 2013 och ytterligare 2 180 tkr för 2014, d v s totalt 4 192 tkr. 
Samtliga budgetjusteringar förutom neddragning med anledning av minskad led-
ning/administration inom vuxenutbildningen samt minskad budget för feriearbeten 
har verkställts inom tillväxtnämndens driftram.  

En av de beräknade besparingsåtgärderna var att flytta Lärcentrum till Björknässko-
lan. Därmed skulle hyreskostnaderna minska med 1 900 tkr från och med 2014. I 
strategisk plan 2013-2015 är budget för hyra av Lärcentrum överflyttad till utbild-
ningsnämnden samtidigt som effektiviseringskravet på 1 900 tkr lades på tillväxt-
nämnden. Konsekvensen är att tillväxtnämnden har fått sin ram minskad två gång-
er. Ekonomikontoret föreslår att tillväxtnämndens driftram utökas med 1 900 tkr för 
att återställa den neddragning som skett av ramen. Det budgeterade resultatet på-
verkas negativt med motsvarande belopp. För 2014 försämras resultatet från 16 102 
tkr till 14 202 tkr. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 110 Ramförändring tillväxtnämnden, forts 

 KS 2013/175, Au § 92 

Avsikten är nu att Lärcentrum inte ska vara i Björknässkolan utan ska flytta till 
Sandenskolan vid årsskiftet 2014/2015. Eventuell effekt på utbildningsnämndens 
driftram finns inte beräknad eftersom det är i dagsläget inte klart hur stora ytor som 
Lärcentrum kommer att ta i anspråk på Sandenskolan. Den planerade förändringen 
innebär att kommunen minskar sina externa hyreskostnader samtidigt som kom-
munstyrelsens tekniska förvaltning får intäkter för en lokal som annars hade be-
lastat lokalbanken. I strategisk plan 2013-2015 utökades budgeten för lokalbanken 
med 2 300 tkr för 2013 samt med ytterligare 500 tkr från och med 2014 bland annat 
på grund av att Sandenskolan skulle belasta lokalbanken. Föreslås att budgetbered-
ningen får uppdrag att i kommande strategisk plan inarbeta effekterna av planerad 
flytt av Lärcentrum till Sandenskolan i syfte att återställa det budgeterade resultatet.  

I och med att ekonomen för tillväxtförvaltningen placerades på kommunlednings-
förvaltningens ekonomikontor genomfördes i strategisk plan 2013-2015 en budget-
justering på 554 tkr (2013 års prisnivå) mellan tillväxtnämnden och kommunstyrel-
sens kommunledningsförvaltning. Efter samråd mellan ekonomichefen och förvalt-
ningschefen för tillväxtförvaltningen föreslås att ekonomen nu placeras inom till-
växtförvaltningen och att 571 tkr omfördelas från kommunstyrelsens kommunled-
ningsförvaltning till tillväxtnämnden från och med 2014.  
 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 111 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2014 
 KS 2013/387, Au § 93 

Beslut   

Kommunstyrelsen fastställer förslaget till sammanträdesdagar i kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till sammanträdesdagar i fullmäktige.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har, tillsammans med representanter från kommun-
fullmäktige presidium, tagit fram ett förslag till tidplan för sammanträdesdagar i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige för år 
2014. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 112 Förändring av Boden centrum - trafiklösning 

 KS 2012/270, Au § 94 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige antar 0-alternativet, punkt 1, som lösning för trafiken i centra-
la Boden.  

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

Beskrivning av ärendet 

Bodens Kommuns centrum är under förändring. Ett nytt centrumtorg färdigställdes 
under hösten 2011 och under 2013 har gångfartsområde utformats på Kyrkgatan 
längs entrén förbi det nya köpkvarteret 43:an. 

Tekniska förvaltningen och Tillväxtförvaltningen har på uppdrag av kommunled-
ningen tagit fram ett förslag till centrumlösning för trafik. 

Förändringen av infrastrukturen och trafik i centrum är känsligt och berör många  
inom näringslivet samt medborgarna. Information och dialog med näringslivet har 
skett vid ett flertal möten och ett informationsmöte har skett med eventuellt berörd 
fastighetsägare och boende i ett kvarter. 

Medborgarna har under juli-augusti 2013 haft möjlighet att tycka till, samt lämna 
synpunkter om de två föreslagna alternativen A och B. Alternativ B fick 64,19 % av 
rösterna och alternativ A fick 35,81 %. 

Huvudsyftet med uppdraget var att utifrån de framtagna lösningsalternativen av inf-
rastrukturen i Bodens centrum utreda möjligheten till eventuell biltrafik längs 
Kungsgatan. Man skulle även studera ett alternativ för eventuell biltrafik på Kungs-
gatan genom centrum. 

För- och nackdelar med biltrafik eller inte längs Kungsgatan skulle enligt uppdraget 
tydligt belysas. Utöver detta skulle det utredas om dubbelriktad trafik längs Kyrk-
gatan kan genomföras i någon form. 

Beredningens förslag 

Kommunfullmäktige antar alternativ B som lösning för trafiken i centrala Boden, 
då den lösningen i utredningen framstått som det alternativ som bäst uppfyller an-
givna prioriteringar samt bedöms vara den mest långsiktiga och trafiksäkra lösning-
en.  Förslaget innebär att dubbelriktad trafik längs Kyrkgatan kan genomföras, 
lämpligen med lokal trafikförordning och säsongsreglering vinter/sommar. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 112 Förändring av Boden centrum - trafiklösning 

 KS 2012/270, Au § 94 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att det nya 0-alternativet med punkt 1, blir lösningen 
för trafiken i centrala Boden, det vill säga bara bussar på Kungsgatan mellan Kyrk-
gatan och Hellgrensgatan. 

Kenneth Backgård (NS) och Olle Lindström (M) föreslår att Resecentrum priorite-
ras i det nya 0-alternativet med punkt 2, det vill säga dubbelriktad biltrafik på 
Kyrkgatan, samt att Kungsgatan öppnas för enkelriktad biltrafik från Kungsbron 
mot Hotell Bodensia.  

Mötet ajournerades mellan kl 15.45-15.55 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Torbjörn Lidbergs (S) och Kenneth Backgårds (NS) med fleras 
förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Torbjörn Lid-
berg (S) förslag. 

Alliansen, via Olle Lindström (M), lämnar in ett särskilt yttrande. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 113 Tilläggsbudget investeringar; Räddnings- och beredskaps-

förvaltningen   
 KS 2013/389, Au § 95 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner tilläggsbudget för investering på 300 000 kr till 
Räddnings – och beredskapsförvaltningen avseende andningsskyddsutrustning. 

Beskrivning av ärendet 

På grund av den stora besparingen som förvaltningen haft under åren då vi har 
tvingats vara återhålls samma med drift och underhåll. Ett akut behov har nu upp-
stått gällande andningsskyddsutrustningen som genast måste uppgraderas. 

Utrustning används bland annat till att göra livräddande insatser, utan fungerande 
andningsskydd kan inte personalen utföra detta. 

 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 114 Ny fastighetsorganisation 

 KS 2013/99, Au § 96 

Beslut 

Kommunstyrelsen tillsätter en politisk styrgrupp och en tjänstemannaberedning. 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till avsiktsförklaring (”Letter of intent”) 
avseende ny fastighetsorganisation 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att fullfölja utredningen, att 
uppta förhandlingar om bolagsordning och nödvändiga avtal samt i övrigt bere-
da ärendet med målsättningen att beslut om ny fastighetsorganisation ska kunna 
fattas av kommunfullmäktige senast 2013-12-31. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering får ske genom att Bodens Kom-
munföretag AB får uppta lån i Kommuninvest mot kommunal borgen och under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om godkännande av den nya fas-
tighetsorganisationen. 

4. Kommunfullmäktige anvisar 1 500 000 kr ur kommunfullmäktiges konto för 
oförutsedda utgifter, för finansiering av utredningen. 

Reservationer från Johan Johansson (M), Göran Ahlman (M), Olle Lindström (M), 
Daniel Rönnbäck (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS) och An-
ders Pettersson (KD) till förmån för Kenneth Backgårds (NS) med fleras yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

I utredningen har Bodens kommun och Sveafastigheters bestånd varit aktuella och 
de förfogar över nästan 120 000 m2 tillsammans. Förutom det egna fastighetsinne-
havet har kommunen i sin roll som hyresgäst betydande gemensamma intressen 
med Sveafastigheter med avseende på äldreboenden, Boden Arena samt Kvarteret 
Oxeln. 

I januari 2013 redovisade ett konsultföretag på kommunens uppdrag en idéskiss till 
en lösning som skulle kunna erbjuda en högre effektivitet och kvalitet i den samla-
de fastighetsverksamheten. Utgångspunkten för detta arbete var en granskning som 
omfattade lokaler för egen och annan verksamhet, ägda av kommunen, lokaler för 
kommunal verksamhet, ägda av extern part med långa avtal (Sveafastigheter), bo-
städer och lokaler som ägs av Stiftelsen BodenBo samt bostäder för boende med 
kommunal service. Lokaler som disponeras av Boden Energi AB respektive vissa 
lokaler med kortare avtal har däremot inte omfattas av granskningen. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 114 Ny fastighetsorganisation, forts 

 KS 2013/99, Au § 96 

Konsultrapporten utmynnade i rekommendationen att kommunen bör även fortsätt-
ningsvis vara en aktiv ägare men samtidigt söka samverkan med en eller flera ex-
terna parter. Denna lösning bedömdes optimera kommunens behov av att långsik-
tigt tillvarata sina intressen i de fastigheter som disponeras av kommunen.  

Samverkan mellan kommunen och extern part borde utgå från ett så jämstarkt för-
hållande som möjlighet, något som ansågs skapa de bästa incitamenten för en ratio-
nell och effektiv verksamhet. 

Mot bakgrund av idéskissen har företrädare för parterna diskuterat olika tänkbara 
samverkansmodeller. Samtalen har utmynnat i ett förslag till principiell lösning 
med följande utformning. 

 Kommunen och Sveafastigheter bildar ett gemensamt fastighetsbolag (”Gemen-
samma Bolaget”; GB). 

 Sveafastigheter säljer aktierna i Äldrevårdsfastigheter i Boden AB, AEVS Opal 
AB samt AEVS Timjan AB till GB. Aktieöverlåtelsen sker till marknadspris ef-
ter extern värdering och mot kontant betalning.  

 Kommunens fastigheter säljs till GB till marknadsvärde efter extern värdering. 
Betalning sker i from av en räntebärande revers 

Den föreslagna nya fastighetsstrukturen är av komplex natur och förutsätter ett om-
fattande, detaljerat och relativt resurskrävande arbete.  

Ett förslag till gemensam avsiktsförklaring (”Letter of intent”) har tagits fram. I den 
framgår bland annat att parterna är överens om att verka för den principiella lösning 
som redovisas, att parterna gemensamt ansvarar för framtagande av nödvändiga 
underlag för upprättande av bolagsordning och erforderliga avtal. 

Den 3 september överlämnade PWC en rapport – sammanfattning av PWCs råd-
givning i fastighetsprojektet. Rapporten sammanfattar följande: 

 Det utgör inga legala hinder att tillsammans med en privat aktör äga ett bolag. 

 En förutsättning för finansiering via Kommuninvest är att upplåning sker via 
kommunen eller ett av kommunen ägt bolag. 

 Ur ett kommunalrättsligt och stadsstödsperpektiv kan det vara möjligt att 
genomföra projektet på det sätt som planerats. 

 Kommunen kommer att ha utnyttjat största delen av låneutrymmet hos kommu-
ninvest efter den initiala transaktionen. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 114 Ny fastighetsorganisation, forts 

 KS 2013/99, Au § 96 

PWC lyfter fram ett antal utmaningar som kommunen har att värdera i det fortsatta 
arbetet. Bland annat att kommunen kan utmanas utifrån kommunrättslig synvinkel 
eller utifrån regler om stadsstöd, att kommunen kan begränsas för möjligheterna till 
vidare upplåning från Kommuninvest, samt att den ekonomiska kalkylen skall stäl-
las mot eventuella framtida risker. 

Kommunledningen föreslår att det fortsatta arbetet med fastighetsutredningen orga-
niseras genom att en politisk styrgrupp tillsätts med kommunalrådet som ordföran-
de och därutöver två ledamöter från oppositionen och två från majoriteten. Vidare 
tillsätts en tjänstemannaberedning med kommunchefen som ansvarig. 

Yrkanden 

Kenneth Backgård (NS) och Olle Lindström (M) föreslår att ärendet avslås och att 
kommunfullmäktige tillsätter en politisk styrgrupp som inom ramen för 100 procen-
tigt kommunalt ägande utreder kommunens fastighetsförvaltning. 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att arbetsutskottets förslag bifalls. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Kenneth Backgårds (NS) med fleras och arbetsutskottets för-
slag mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 

Ordföranden frågar sen om kommunstyrelsen bifaller Kenneth Backgårds (NS) med 
fleras tilläggsyrkande, om en politisk styrgrupp som inom ramen för 100 procentigt 
kommunalt ägande utreder kommunens fastighetsförvaltning, och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

 
 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 115 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 

 KS 2013/212 

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 10 elever. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 116 Utökning av 2013 års investeringsbudget för VA-serviser 

 KS 2013/396, Tu § 31 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige tillför 2 500 tkr på konto 1362001 i 2013 års budget för att  
anlägga VA-serviser. 

Beskrivning av ärendet 

I 2013 års investeringsbudget finns 2 000 tkr för att anlägga nya VA-serviser. Un-
der året har VA-ledningar inklusive en avloppspumpstation anlagts som kostar cir-
ka 500 tkr för att möjliggöra anslutning av vatten och avlopp till bostad och större 
stall på det nya planområdet Södra Bränslan. 

Vidare har cirka 650 meter VA-ledningar inklusive tre avloppspumpstationer an-
lagts till fritidsområdet i norra delen av sjön Vitträsket i Sörbyn. Eftersom sjön är 
byns dricksvattentäkt så har dess vattenkvalitet nu säkerställts med sanering av av-
loppsutsläpp från cirka tio bostäder varav några även nyttjas som åretruntboende. 
Detta har kostat cirka 2 000 tkr. 

Etableringen av PON:s serviceanläggning vid norra infarten till Bodsvedjan medför 
att cirka 450 meter VA-ledningar måste anläggas och det kostar cirka 1 000 tkr.  

Ett 20-tal VA-serviser kommer också att anläggas under året, främst till fritidsfas-
tigheter men även för VA-anslutning av Willys etablering i kvarteret Svalan. 

Detta innebär att ytterligare 2 500 tkr måste tillföras konto 1362001. 

Kapitalkostnad från investeringen ska belasta VA-kollektivet. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-09-30 

Sid 

16 (27) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 117 Utökning av 2013 års investeringsbudget för maskinutrust-

ning till VA-verken 
 KS 2013/397, Tu § 32 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tillför 1 500 tkr på konto 1363002 i 2013 års budget för ma-
skinutrustning till VA-verken. 

Beskrivning av ärendet 

I 2013 års investeringsbudget finns 1 000 tkr för att byta ut maskinutrustning i de 
olika VA-verken. 

Under året har två UV-anläggningar installerats i Pagla vattenverk för att trygga 
dricksvattenförsörjningen i centralorten med omgivningar. Detta kostade 900 tkr. 
Förvaltningen har fått 150 tkr från riskfonden för åtgärden.  

I Svedjanverket har en utsliten centrifug för avvattning av utrötat slam bytts ut mot 
en mindre energikrävande silbandspress, kostnad 800 tkr. Blåsmaskin och kom-
pressor har bytts ut för att få säkrare kapacitet och minska energibehovet, kostnad 
400 tkr. 

För att säkerställa att den stora avloppspumpstationen i Björkelund klarar ökad be-
lastning, främst vid snösmältning och nederbörd har större dränkbara pumpar till en 
kostnad av 400 tkr installerats. 

Detta innebär att ytterligare 1 500 tkr måste tillföras konto 1363002. 

Kapitalkostnad från investeringen ska belasta VA-kollektivet. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 118 Utökning av 2013 års investeringsbudget för ombyggnad av 

gator och VA 
 KS 2013/398, Tu § 33 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige tillför 1 300 tkr på konto1142124 Grepvägen, samt 221 tkr på 
konto 1142127 Erikslundsgatan. 

Beskrivning av ärendet 

Bland investeringarna för ombyggnad av gator och VA finns projekt som följt med 
från föregående år och som har kostat mer på grund av svårframkomlig mark, och 
det gäller Erikslundsgatan, delen Allégatan – Jägargatan, Källgatan - Gammelängs-
gatan 

Det finns också projekt som pågått under flera år och som av anständighetsskäl mot 
de boende måste få avslutas, Grepvägen, delen Raspvägen – Knivgränd.  

 
 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 119 Delårsrapport augusti 2013 

 KS 2013/394 

Beslut 

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

Förslag till beslut i kommunfullmäktige   

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten i sin helhet  

2. Nämnder och styrelser med prognostiserade underskott uppmanas att genomfö-
ra nödvändiga åtgärder för att anpassa verksamheterna till budgeterad nivå 

Beskrivning av ärendet 

I delårsrapporten efter augusti månad redovisas ett positivt resultat med + 41,0 mkr 
vilket är 21,9 mkr bättre än budget för perioden. För helåret prognostiseras ett posi-
tivt resultat med 31,6 mkr vilket är 2,9 mkr bättre än årsbudget.  

Helårsprognosen för styrelser och nämnder beräknas bli 14,0 mkr sämre än budge-
terat. Det är främst socialnämnden och tillväxtnämnden som prognostiserar stora 
underskott, - 15,9 mkr respektive -2,6 mkr.  

Finansieringsverksamhetens överskott beräknas bli 17,0 mkr. Högre kostnader för 
pensioner vägs upp av en ej budgeterat återbetalning av AFA-premier på 31,9 mkr. 
För perioden har finansieringsverksamheten ett överskott på 22,5 mkr vilket till stor 
del beror på minskning av semesterlöneskulden. Ökningstakten för semesterlöne-
skulden är hög under årets första månader för att sedan minska kraftigt när som-
marsemestrarna tas ut. Skulden ökar igen under hösten när nya semesterdagar tjänas 
in. Semesterlöneskulden vid årets slut beräknas ligga på samma nivå som vid före-
gående bokslut. 

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-augusti var 5,1 %, vilket är något 
högre än för samma period 2012 då sjukfrånvaron var 4,8  %. Andelen långtids-
frånvaro uppgick till 38,8 % vilket är högre än för motsvarande period föregående 
år, då den var 34,6 % Med långtidsfrånvaro menas sammanhängande frånvaro läng-
re än 60 dagar.  

Befolkningsutvecklingen har varit positiv under perioden. Bodens befolkning har 
sedan årsskiftet ökat med 199 personer och uppgick vid augustis utgång till 27 797 
personer.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 119 Delårsrapport augusti 2013, forts 

 KS 2013/394 

Nettoinvesteringarna för perioden uppgår till 64,6 mkr och beräknas uppgå till 
148,8 mkr för helåret. Investeringsbudgeten för året är 145,1 mkr och prognosen vi-
sar därmed att investeringsbudgeten för nämnder och styrelser kommer att 
överskidas med 3,6 mkr.  

Kommunledningen har utifrån den senaste prognosen som rapporterades i augusti 
och den försämring som där redovisades från framförallt socialförvaltningen men 
även från utbildningsförvaltningen begärt att alla nämnder som i delårsrapporten 
prognostiserar underskott även ska bilägga en handlingsplan för att anpassa verk-
samheten till budgeterad nivå. Dessa handlingsplaner biläggs delårsrapporten. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

För kännedom  
Kommunledningsförvaltningen 
Räddnings- och beredskapsförvaltningen  
tekniska förvaltningen  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 120 Medborgarförslag om Unbyns utveckling 

 KS 2012/470, Au § 97 

Beslut 

Medborgarförslaget är härmed besvarat. 

Beskrivning av ärendet 

Jonas Larsson har lämnat in ett medborgarförslag där han uppmärksammar kom-
munen på den utvecklingspotential som finns i Unbyn och ger förslag på hur man 
kan skapa nya bostadstomter. 

Samhällsbyggnadskontoret säger i sitt yttrande 2013-09-04, att kommunen ser goda 
utvecklingsmöjligheter i Unbyn tack vare närheten till både Boden och Luleå. Un-
der den senare tiden har efterfrågan på bostadstomter belägna söder om Bodens tät-
ort på den norra sidan av Lule älv ökat. Det faktum att Unbyn ligger mellan Boden 
och Luleå anser samhällsbyggnadskontoret bidra till att byn har goda utvecklings-
möjligheter där bland annat ny bostadsbebyggelse kan vara ett led i arbetet med att 
utveckla byn.   

Samhällsbyggnadskontoret ställer sig positiv till en fortsatt utveckling av Unbyn. 
Utmaningen ligger i att kommunen har ett begränsat markinnehav i och i anslutning 
till Unbyn. Nuläget är dock att kommunen saknar byggbara tomter. Under ett stort 
antal år har diskussioner tidvis förts mellan kommunen och fastighetsägare angåen-
de möjligheter att skapa nya bostadstomter i Unbyn. Samhällsbyggnadskontoret an-
ser att ett naturligt steg i byns fortsatta utveckling kan vara att skapa nya bostads-
tomter, som ger förutsättningar för en befolkningsökning, vilket i sin tur ger möj-
ligheter för ett större underlag till exempelvis förskola, skola och närliv i byn. Man 
avser därför att fortsätta detta arbete i nära dialog med Unbyns utvecklingsgrupp 
och berörda markägare.  

På samhällsbyggnadskontoret pågår ett arbete med att hitta lämpliga områden för 
bebyggelse nära vatten, såkallade LIS-områden. Eventuellt kan Unbyn komma att 
ingå i detta arbete om intresse finns från byn. 

 

För kännedom 
Jonas Larsson 
Samhällsbyggnadskontoret   
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 121 Överklagan om återbetalning av löneskatt 

 KS 2013/388, Au § 98 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen fastställer ekonomikontorets förslag till överklagande av 
2008 och 2009 års taxering avseende underlag för särskild löneskatt samt upp-
drar till ekonomichefen att underteckna överklagandet. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till ekonomichefen att fortsättningsvis företräda 
kommunen i målet hos Förvaltningsrätten. 

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommun har i likhet med övriga kommuner i landet fått en återbetalning av 
premierna för Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) samt Avgiftsbefrielseförsäk-
ring för åren 2007 och 2008. Återbetalningen som skedde under 2012 uppgick för 
Bodens kommun till 32 839 tkr. Bodens kommun har tagit upp dessa belopp i de-
klarationen för respektive år och därmed betalat 24,26 % i löneskatt på hela belop-
pet. 

I samband med att dessa AFA-premier återbetalades har Skatteverket fått frågan om 
kommuner och landsting har möjlighet att återfå löneskatten. Skattverket har dock 
gjort bedömningen att den inte kan återbetalas. Sveriges kommuner och landsting 
hjälper därför att antal kommuner att överklaga Skatteverkets beslut till Förvalt-
ningsrätten samt har tagit fram en processmall som stöd för övriga kommuner. Be-
gäran om rättelse avseende återbetalning för år 2007 måste ske i år och rättelse av-
seende återbetalning för 2008 under nästa år.  

Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen fastställer bilagt förslag till över-
klagande av 2008 och 2009 års taxering samt att överklagandet får undertecknas av 
ekonomichefen. Vidare föreslås att ekonomichefen fortsättningsvis får företräda 
kommunen i det aktuella målet. 

 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 122 Revidering av teckningsrätt inom ekonomikontoret  

 KS 2010/242, Au § 99 

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

För att kunna teckna kommunens deklarationer, plus- och bankgiron, avtal och öv-
riga handlingar inom ekonomikontoret krävs ett beslut från kommunstyrelsen om 
vem som är behörig att underteckna handlingar. Ekonomikontorets teckningsrätter 
är senast beslutade av Ks 2013-04-29 § 57, men nu så krävs en revidering.  

För att uppnå ett smidigare arbetsflöde så ska inackorderingstillägg utanordnas di-
rekt från utbildningsförvaltningen, via fil från förvaltningens verksamhetssystem. 
Hittills så har detta knappats in manuellt på ekonomikontoret. Liksom tidigare så 
bokförs detta på kommunens huvudplusgiro av ekonomikontoret efter underlag från 
utbildningsförvaltningen.  

 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret)  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 123 Medborgarförslag om att förbjuda rök- och parfymlukt på 

lokaltrafiken 
 KS 2013/309, Tu § 34 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår förslaget om att förbjuda rök- och parfymlukt på lokaltra-
fiken då man inte har möjlighet att helt förbjuda rökning och att använda parfym. 

Beskrivning av ärendet 

Axel Sandberg har lämnat in ett medborgarförslag om att förbjuda busschaufförerna 
på lokaltrafiken att röka utanför bussarna och att använda parfym. 

Tekniska förvaltningen i samarbete med entreprenören på lokaltrafiken har som 
riktlinje att rökning inte ska ske i närheten av bussarna samt att man ska vara re-
striktiv med att använda parfym på arbetet. Det är också rökförbud vid väderskyd-
den för bussarna. Kommunen har dock ingen möjlighet att helt förbjuda rökning el-
ler att använda parfym, varken för chaufförer eller resenärer. 

 

 

För kännedom 
Axel Sandberg 
Tekniska förvaltningen  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 124 Medborgarförslag om busskur/väderskydd på lokaltrafikens 

hållplatser 
 KS 2013/310, Tu § 35 

Beslut 

Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget om busskur/väderskydd på lokaltra-
fikens hållplatser anses vara uppfyllt i och med pågående arbete med att byta ut och 
ställa upp nya väderskydd när det finns pengar till detta. 

Beskrivning av ärendet 

Axel Sandberg har lämnat in ett medborgarförslag om att man ska sätta upp 
busskur/väderskydd vid busshållplatser där det inte finns. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att man byter ut och ställer upp nya vä-
derskydd eftersom på lokaltrafikens hållplatser. Antalet skiljer sig från år till år be-
roende på hur mycket pengar som finns. Förvaltningen försöker att på så många 
ställen som möjligt kunna ha väderskydd för resenärerna. 

 
 

För kännedom 
Axel Sandberg 
Tekniska förvaltningen  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 125 Medborgarförslag om att göra Brogatan och Strandplan till 

huvudled 
 KS 2013/116, Tu § 36 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att göra Brogatan och Strandplan 
till huvudled. 

Beskrivning av ärendet 

Lars Karsikko har lämnat in ett medborgarförslag om att göra Brogatan och Strand-
plan till huvudled. Han anger att på grund av att Bodens centrum till stor del är 
stängt för fordonstrafik har trafiken ökat efter Strandplan och Brogatan och han 
upplever att man inte följer högerregeln. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att grundbestämmelserna i Trafikför-
ordningen säger att man som trafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet som 
krävs med hänsyn till omständigheterna för att undvika trafikolyckor. En trafikant 
ska även följa anvisningar för trafiken som meddelas genom ett vägmärke enligt 
vägmärkesförordningen. 

Kommunen tittar för närvarande på lösningar för trafiken i centrum och innan be-
slut tas om trafiklösningen och ombyggnader av gator bör man inte införa huvudled 
på dessa gator. 

 

För kännedom 
Lars Karsikko 
Tekniska förvaltningen  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 126 Yttrande till Norrbottens Läns Landsting över Norrbottens 

Kulturplan 2014-2016 
 KS 2013/417 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar tillväxtförvaltningens yttrande som svar till Norrbot-
tens Läns Landsting. 

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommun har från Norrbottens Läns Landsting fått förslag till Kulturplan 
2014-2016 för remissyttrande. 

Norrbottens kulturplan är ett resultat av en snart fyraårig process med årliga kom-
munbesök i länets alla 14 kommuner, möten med kulturansvariga vid 5-6 tillfällen 
per år, 13 arbetsgruppers arbeten med uppdrag utifrån målformuleringar i nuvaran-
de kulturplan, dialogmöten med företrädare för alla konstområden, för folkbild-
ningen och för de nationella minoriteterna.  

Tillväxtnämnden behandlade remissen 2013-09-20, § 59, och gav där sin vidgade 
beredning i uppdrag att lämna förslag till yttrande. Beredningen anser att de sex 
övergripande målen tillsammans med de tillhörande formulerade åtgärderna bildar 
en bra grund för en fortsatt utveckling av kulturlivet i Norrbotten. 

Tillväxtnämndens vidgade beredning anser vidare att det har varit en bra process 
vid framtagandet av planen där kommunala företrädare har ingått i arbetsgruppen 
och föreslår att kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget. 
 

 

För kännedom 
Norrbottens Läns Landsting 
Tillväxtnämnden 

 
. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 127 Delegationsbeslut och delgivningar 

  
Räddningstjänst  
Sota, rengöra själv  
- Kjell Boström (2013/371) 
- Roland Hedman (2013/369) 
- Carin Hellsten (2013/370) 
- Lennart Mattsson (2013/400) 
 
Vägar och trafik 
Upplåtelse av offentlig plats 2013 (2013/18) 
- Kulturnatta Medborgarplatsen, Gågatan 2013-08-29 
- Byggställningar, container stadsparken aug-okt 
- Hästfestival och karneval 9-14 sept 
 
Tillfällig lokal trafikföreskrift 2013 (2013/143) 
- Förbud fordonstrafik Hellgrensgatan aug-nov 
- Parkering Kungsgatan 
- Förbud fordonstrafik Idrottsgatan 22-25 aug 
 
Fastigheter och detaljplaner 
Uppdrag; Detaljplan Boden 1:161, 162, Rotorvägen (2013/375) 
 
Serveringstillstånd 
Tillståndsbevis; PHG Franchise AB, Hotel Bodensia (2013/226) 
Tillståndsbevis; Väg och Städ, restaurang Far East (2009/711) 
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