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§ 88 Information 

Följande information lämnas: 

Information om konflikt mellan Brandmännens riksforhund och Sveriges 
kommuner och landsting (Personalchef Maria Lundgren) 

Utdragsbestyrkande l Expedierat 
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§ 89 Delgivningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av delgivningarna under perioden 
2015-05-20-2015-06-10 till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande l Expedierat 
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Delgivning 
Utskriftsdatum: 2015-06-23 Utskriven av: Ingelina Edström 

Diareenhet: 

Riktning: 

Datum: 

Notering: 

Handlingsid 

Datum 

Ärendenummer 

2015.919 

2015-05-22 

2015/107 

2015.1088 

2015-06-10 

2015/308 

2015.1089 

2015-06-1 o 
2015/309 

Kommunstyrelsen 

Alla 

2015-05-20 - 2015-06-1 o 
Delges kf 

1/U/K Beskrivning 

Avsändare/Mottagare 

Ärendemening 

Ansvarig 

Avdelning 

Ej verställda beslut och insatser, Sol och LSS Maria Lindgren 
2045-03-31 

Ej verkställda beslut och instanser 3 och 4 
kvartalet 2014 

Ny ledamoUersättare för ledamot i Ingelina Edström 
kommunfullmäktige efter Jan-Olov Bäcklund (S) 

Länsstyrelsen Kansliet 

Avsäger uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige: Jan-Olov Bäcklund (S) 

Ny ledamoUersättare för ledamot i Ingelina Edström 
kommunfullmäktige efter Gamilla Svanberg 

Länsstyrelsen Kansliet 

Avsäger uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige samt ersättare i 
utbildningsnämnden: Gamilla Svanberg (S) 
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§ 90 Motion från Rasmus Joneland (V) om frågestund i 
kommunfullmäktige 
KS 2015/210 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår förslaget att införa en frågestund i 
kommunfullmäktige, med hänvisning till dels att det redan finns möjlighet 
för fullmäktiges ledamöter att ställa frågor och dels att den nyligen 
genomförda förändringen att ta bort den tidigare spontana frågestunden bör 
utvärderas innan ytterligare förändringar görs. 

Reservationer 
Olle Lindström (M), Henrik Lindqvist (M), Knut Larsson (M), Maria von 
Schantz (M), Daniel Rönnbäck (M), Linda Isaksson (M), Egon Palo (M), Bo 
Hultin (M), Henrik Wikström (M), Åke Eltoft (M), Eberth Gustavsson (M), 
Hans B Nilsson (M), Göran Ahlman (M), Bosse Strömbäck (V), Inger 
V estman-Arvesen (V), Rasmus Joneland (V), Bo Englund (V), Lili-Marie 
Lundström (C), Christer Fjellström (SD), Göran Åström (SD), Robert Lund 
(SD), Bemt Drugge (SD), Susanne Ström (SD) och Arne Gustafsson (SD) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Rasmus Joneland (V) föreslår i motion att en frågestund ska införas i 
dagordningen på fullmäktige. Enligt förslaget ska förhandsanmälan göras till 
fullmäktiges presidium senast en timme före frågestunden. Det är också 
möjligt att anmäla sig i fullmäktige. Varje partigrupp har rätt att föranmäla 
en prioriterad frågalanmäla sig i fullmäktige. Frågeställaren kan normalt 
räkna med att få ordet för en fråga och sedan en följdfråga eller kommentar 
om längst en minut vardera. Kommunalrådet/ordföringar i nämnder och 
bolag får en minut och normalt även ett avslutande inlägg om längst en 
minut. Tjänstgörande presidium/ordförande avgör talarordningen under 
debatten. Frågeställaren talar från talarstolen och kommunalrådet/ordföringar 
i nämnder och bolag talar också från talarstolen. 

Ledamöter i kommunfullmäktige får ställa interpellationer och frågor 

Ledamöter i kommunfullmäktige har enligt kommunallagen rätt att ställa 
interpellationer och frågor. En fråga ska ha ett bestämt innehåll. Den får vara 
försedd med en kort inledande förklaring. När en fråga besvaras, får bara den 
som ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen. 

I fullmäktiges arbetsordning finns kompletterande regler om frågor. Där står 
bland annat att en fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 
Den ges in till styrelsens kansli senast fyra dagar före det sammanträde vid 

Utdragsbestyrkande l Expedierat 
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vilket ledamoten avser att ställa den. En fråga bör tillställas samtliga 
ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 

Rasmus Jonelands förslag liknar i stort de regler som redan gäller för frågor 

Det förslag som Rasmus Janeland lämnar liknar till stora delar det som redan 
gäller frågor. skillnaderna består i att frågorna enligt motionen ska kunna 
lämnas in en timme före sammanträdet eller under fullmäktige i stället för 
fyra dagar innan, och att det inte bör tillställas ledamöterna före 
sammanträdet. Vidare föreslår Rasmus Janeland en begräsning av hur långa 
inläggen från frågeställaren och den som svarar får vara. 

Kommunfullmäktige i Bodens kommun har tidigare haft en stående punkt 
med en spontan frågestund, men i stort sett de regler som Rasmus Janeland 
förelås. Den spontana frågestunden togs bort från och med den l april 2015 i 
samband med att fullmäktige antog en ny arbetsordning. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges 
beslut. 

Yrkande och beslutsgång 
Rasmus Janeland (V), Olle Lindström (M) och Bosse Strömbäck (V) yrkar 
bifall till motionen. 

Inge Andersson (S) och Catarina Ask (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och motionens förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

För kännedom 
Rasmus J o neJand (V) 

Utdragsbestyrkande l Expedierat Sigffl ~ 
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§ 91 Uppdrag att ta upprätta en biblioteksplan för Bodens 
kommun 
KS 2015/277 

Beslut 
Kommunfullmäktige uppdrar till kultur-, fritids- och ungdomsnämnden att 
tillsammans med utbildningsnämnden arbeta fram ett förslag till 
biblioteksplan för Bodens kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden föreslår att 2015-04-29, § 20 att 
kommunfullmäktige ska ge nämnden i uppdrag att tillsammans med 
utbildningsnämnden arbeta fram ett förslag till biblioteksplan för Bodens 
kommun. 

Av ärendet framgår att enligt bibliotekslagen (20 13:80 l)§ ska anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet En statlig 
myndighet - i nuläget Kungliga biblioteket - ska tillsammans med de 
regionala och kommunala biblioteksverksamheterna följa upp planerna. 

En biblioteksplan kan sammanfattas på följande sätt: 

L Alla kommuner och landsting ska ha en politisk antagen biblioteksplan 

2. Biblioteksplanen är en separat handling 

3. Kommunala biblioteksplaner bör innehålla folkbibliotek, skolbibliotek 
och medieförsörjning mellan andra kommunala institutioner eller 
biblioteksverksarnheter. 

4. Samarbeten på kommunal och regional nivå med andra bibliotekstyper bör 
vara beskrivna både i de kommunala och tandstingskommunala 
biblioteksplanerna. 

5. Biblioteksplanerna bör ge närmare besked om verksamhetens inriktning 
och omfattning på sådan nivå att medborgarens förutsättningar att påverka 
huvudmannens överväganden gynnas. 

6. Biblioteksplanerna bör vara uppföljningsbara och kopplade till 
biblioteksplanen. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges 
beslut. 

För genomrörande 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden 

Utdragsbestyrkande l Expedierat 
Signlb J--
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§ 92 Uppdrag att upprätta en kulturstrategi för Bodens 
kommun 
KS 2015/276 

Beslut 
l. Kommunfullmäktige uppdrar till kultur-, fritids- och ungdomsnämnden 

att upprätta en kulturstrategi för Bodens kommun. 

2. Planen omfattar perioden 2016- 2020 och beskriver hur kulturlivet i 
kommunen kan växa och utvecklas. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden föreslår att 2015-04-29, § 21 att 
kommunfullmäktige ska ge nämnden i uppdrag att upprätta en kulturstrategi 
för Bodens kommun. 

Kulturstrategin beskiver vilka satsningar och prioriteringar som görs för att 
bygga en stabilare infrastruktur som ger möjligheter för alla i kommunen att 
ta del av och delta i ett brett kulturutbud av hög kvalitet inom alla 
kulturområden. strategin beskriver också hur kommunen kan exempelvis 
uppnå följande mål: 
l. Årets kulturkommun 
2. Årets museum 
3. Årets bokbuss (oktober 2014) 
4. Årets bibliotek 
5. Årets mestjämställda kulturkommun 

I december 2009 tog riksdagen beslut om den nationella kulturpolitiken och 
nya kulturpolitiska mål formulerades. 2011 infördes 
kultursamverkansmodellen för fördelning av statliga medel till 
kulturverksamhet i hela landet. För att ta del av de statliga medlen är varje 
landsting/region tvungen att i samverkan med kommunerna ta fram en 
kulturplan för respektive län/region. Norrbotten har i två omgångar tagit 
fram en regional plan. Med tanke på den regionala kulturplanen och de nya 
nationella kulturpolitiska målen är det fördelaktigt för Boden att arbeta fram 
en kommunal kulturstrategi som tar avstamp i de egna prioriteringar men 
som också tar hänsyn till de regionala och nationella prioriteringarna. En 
kommunal strategi skulle innebära en tydligare röst i relation mellan stat och 
lansting och skulle underlätta dialogen med våra medborgare. Planen är 
också en förutsättning för att Boden till exempel ska kunna bli årets 
kulturkommun. 

Arbetet med strategin ska ledas av kulturchefen tillsamman med 
kulturutvecklaren, museichefen och bibliotekschefen. I referensgruppen 
ingår utvalda föreningar, kulturarbetare och politiker. Ett förslag presenteras 
våren 2016. 

Utdragsbestyrkande l Expedierat Signatur 
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges 
beslut. 

Yrkande 
Hendrik Andersson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

För genomförande 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden 

Utdragsbestyrkande l Expedierat Signatur 
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§ 93 Antagande av detaljplan för Boden 57:36 och 57:53, 
före detta regementsom rådet A8 
KS 2014/423 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en ny detaljplan för ett område i det 
före detta regementsområdet A8 för att möjliggöra ny industri- och 
kontorsbebyggelse på fastigheterna Boden 57:36 och 57:53 genom att utöka 
de befintliga byggrättema inom aktuella fastigheter. 

Kommunstyrelsens ordförande har genom sin delegation gett 
Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan pröva 
lämpligheten i att planlägga aktuellt område i det före detta 
regementsområdet A8 för ändamålen industri och kontor och därtill utöka 
befintliga byggrätter. Aktuellt planområde är sedan tidigare planlagt för 
industri och kontor. 

Samhällsbyggnadskontoret har i enlighet med plan- och bygglagens regler 
för normalt planförfarande, upprättat, samrått samt ställt ut detaljplanen med 
tillhörande handlingar för granskning. 

Under tiden för samråd inkom skrivelser från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, 
Vattenfall Eldistibution AB, Skanova, Tekniska förvaltningen/VA
avdelningen och Tekniska förvaltningen!gatuavdelningen. 

Länsstyrelsen framförde i sitt samrådsyttrande att planområdet ligger inom 
riksintresse för kulturmiljövården samt byggnadsminnet A8 och vikten av att 
detta belyses i tillräcklig omfattning. Länsstyrelsen ansåg att en vidare 
bedömning av hur nytillkommande exploatering påverkar området behövdes. 
Kommunen hade till samrådet i planbeskrivningen sammanställt text och 
bilder kring byggnadsminnets och riksintressets syften, områdets 
uppbyggnad med kärnvärden där byggnadernas utseende och användning 
hade presenterats och kategoriserats. Detta för att ge underlag till en väl 
genomtänkt detaljplan som ska kunna genomföras utan att orsaka påtaglig 
skada på riskintresset och byggnadsminnet. Kommunen menade att detta 
underlag var tillräckligt men kompletterade, i enlighet med kommentar från 
Länsstyrelsen, till granskningen planbestämmelserna med text om 
hänvisning till planbeskrivningen för att ge ett bra stöd i kommande 
bygglovshantering gällande utformning av nytillkommande bebyggelse. 

Utdragsbestyrkande l Expedierat 
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Vattenfall Eldistribution AB har lämnat en skrivelse i vilken de framför att 
de har ledningar som går genom planområdet och anger vilka skyddsavstånd 
som gäller för dessa. Kommunen hade i planförslaget redan tagit hänsyn till 
dessa skyddsavstånd och förlagt ett ledningsområde över desamma. 

Tekniska förvaltningen meddelade under samrådet att det inom planområdet 
ligger en huvudvattenledning där byggrätt är förlagd varvid planförslaget till 
granskningen reviderades genom tillförsel av ett så kallat u-område över 
ledningen för att säkerställa att inga byggnader placeras ovan densamma. 

Skanova, Lantmäteriet och Tekniska förvaltningen/gatuavdelningen 
meddelade att de inte hade någon erinran på planförslaget 

Under tiden för granskning inkom tre skrivelser varvid två utan synpunkter, 
en från Länsstyrelsen samt en från Tekniska förvaltningen/gatuavdelningen. 
Den tredje skrivelsen inkom från en boende i Bodsvedjan som framförde att 
vid godkännande av bygghandlingar för uppförande av industrifastigheter 
borde anges att störande ljud från exempelvis fläktar ska begränsas. 
Bemötande av denna skrivelse har gjorts i granskningsutlåtandet och 
föranleder ingen ändring i detaljplanen. 

Till antagande kvarstår inga synpunkter. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges 
beslut. 

För kännedom 
Kommunstyrelsen/samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrkande l Expedierat Signatur 
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Sammanträdesdatum 

2015-06-15 

Kommunfullmäktige 

§94 Antagande av detaljplan för Sävast 23:11, del av 
Brännan, Sävastön 
KS 2010/544 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en ny detaljplan för ett område på 
Sävastön för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse. Planområdet omfattar ett 
cirka 42 hektar stort land- och vattenområde och medger 71 tomter för 
friliggande hus, parhus, radhus och kedjehus. 

Samhällsbyggnadskontoret har i enlighet med plan- och bygglagens regler 
för normalt planförfarande, upprättat, samrått samt ställt ut detaljplanen med 
tillhörande handlingar för granskning. 

Kommunen gjorde år 2010 ett program för aktuellt planområde och 
samrådde kring detta. Under programsamrådet inkom många synpunkter 
kring hur förslaget var utformat och framförallt kring hur den mark som 
föreslogs för bostäder ianspråktog stora delar av det befintliga skogsområdet 
som användes frekvent av närboende, besökare, förskolan och skolan. 

2015-02-23 fick Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag av kommunstyrelsens 
ordförande att upprätta detaljplanehandlingar och samråda kring dessa. 

Ett samrådsmöte hölls på SKAPA 2015-03-12 till vilket elva personer kom. 

Under samrådet inkom skrivelser från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, 
Trafikverket, Skanova, Tekniska förvaltningen/gatuavdelningen, Tekniska 
förvaltningen/VA-avdelningen samt fem skrivelser från närboende. 

Länsstyrelsen framförde synpunkt om att området kan omfattas av 
naturvärden och då främst området vid älven. Med anledning av denna 
synpunkt beställde kommunen en naturvärdesbedömning för planområdet 
som underlag till granskningsskedet Naturvärdesbedömningen kom att 
utgöra en faktor till att småbåtshamnen till granskningen fick ett ändrat läge. 

I stort handlade inkomna skrivelser från närboende om att antalet tomter 
borde minskas i den del som ligger närmast skogen och området vid 
Kanotvägen för att möjliggöra bevarandet av ett större rekreationsområde. 
Boende längs Södra Maranvägen meddelade att de motsatte sig planförslaget 
då detta skulle innebära att ny bebyggelse skulle hamna nära deras fastighet 
och hänvisade till den avgränsning på planområdet som kommunen 
presenterade under programsamrådet Till viss del tillgodosågs delar av från 
närboende inkomna synpunkter till granskningsskedet då fyra tomter i 

Utdragsbestyrkande l Expedierat 
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området närmast skogen togs bort och några övriga juteringar på 
planförslaget gjordes. 

Reviderad detaljplan ställdes därefter ut för granskning i enlighet med beslut 
från kommunstyrelsens ordförande. 

Under granskningen inkom skrivelser från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, 
Tekniska förvaltningen/gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen/VA
avdelningen samt från tre närboenden. 

Länsstyrelsen meddelade i sitt granskningsyttrande att de inte har sådana 
invändningar på planförslaget som skulle kunna leda till att beslutet att anta 
detaljplanen behöver prövas. 

Tekniska förvaltningen/VA-avdelningen meddelade att en 
huvudvattenledning gick genom delar av planområdet vilket kom att 
föranleda att planförslaget ändrades något efter granskningen för att 
säkerställa att ledningarna låg inom allmän platsmark 

Närboende på Kanotvägen lämnade en skrivelse om att deras synpunkter 
från samrådet kvarstår. 

Boende på storgärdsvägen lämnade en skrivelse i vilken denne framför att 
angöring till det nya området borde möjliggöras från Svängleden via skogen 
för att minska trafiken för de boende på Storgärdsvägen. Denna synpunkt har 
inte föranlett någon ändring i planförslaget utan angöring sker som i tidigare 
utställda forslag från Övägen då kommunen anser att en gata genom skogen 
skulle innebära ett för stort intrång i det rekreativa området. 

Till antagande kvarstår synpunkter i enlighet med granskningsutlåtandet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges 
beslut. 

Yrkande 
Inge Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

För kännedom 
Kommunstyrelsen/samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrkande l Expedierat 
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Kommunfullmäktige 

§ 95 Antagande av detaljplan för Boden 57:12, Värmeverket 
KS 2014/495 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ändring genom tillägg till detaljplan 
för Värmeverket i Boden för att möjliggöra utbyggnad av anläggningen med 
en ny panna. Utbyggnaden sker inom befintligt verksamhetsområde. 

Det finns, enligt bestämmelser i gällande detaljplan, en byggrätt som 
inrymmer den nya värmepannan. Gällande bestämmelser som reglerar 
högsta byggnadshöjd till35meter samt högsta byggnadshöjd för skorsten 
(inom två små, välavgränsade områden) till60 meter utgör dock betydande 
begränsning för utbyggnad av verksamheten. F ör att säkerställa att det finns 
flexibilitet vid val av pannleverantör behöver detaljplanen ändras i avseende 
på högsta byggnadshöjd (från 35meter till45 meter), tillägg av ytterligare 
ett egenskapsområde för skorsten, reglering av skyddsplantering samt 
möjliggörande av komplementbyggnader i områdets nordöstra del. 

Kommunstyrelsens ordförande har genom sin delegation 2014-10-20 gett 
Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att genom ändring av detaljplan 
möjliggöra utbyggnad av värmeverksanläggningen inom fasigheten BODEN 
57:12. 

Samhällsbyggnadskontoret har i enlighet med plan- och bygglagens regler 
för normalt planförfarande, upprättat samt ställt ut detaljplanen med 
tillhörande handlingar för samråd respektive granskning. 

Under tiden för samråd inkom synpunkter från Länsstyrelsen, Trafikverket, 
Försvarsmakten och LFV. Synpunkterna rörde i huvudsak att planförslaget, 
som möjliggör uppförande av ytterligare ett högt objekt (i form av en 
skorsten), riskerar att påverka riksintresset för totalförsvaret. Detta eftersom 
planområdet är beläget inom stoppområde för höga objekt, tillhörande 
riksintresse för totalförsvarets militära del -Luleå/Kallax flottilj flygplats. 
stoppområdet innebär restriktioner för objekt högre än 45 meter på den 
aktuella platsen. 

Bodens kommun har efter Försvarsmaktens inrådan låtit LFV ta fram en 
flyghinderanalys för att se om uppförande av nytt högt objekt kan medföra 
problem för Försvarsmaktens operativa och taktiska flygning inom 
Luleå/Kallax flottiljflygplats. 

Under tiden för granskning har Försvarsmakten i yttrande 2015-05-20 
meddelat att "Försvarsmaktens flygande förband har tagit del av denna 
flyghinderanalys och har inget att erinra". 

Utdragsbestyrkande l Expedierat 
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Länsstyrelsen har i granskningsyttrande 2015-05-26 meddelat att "Mot 
bakgrund av den genomförda flyghinderanalysen samt de samråd kommunen 
genomfört med F örsvarsmakten anser Länsstyrelsen inte att ett 
genomförande av planförslaget kan innebära en påtaglig skada på aktuella 
riksintressen.". 

Inför antagande av detaljplanen kvarstår inga synpunkter. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges 
beslut. 

Yrkande 
Kenneth Backgård (NS) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

För kännedom 
Kommunstyrelsen/samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrkande l Expedierat 
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§ 96 Riktlinjer för markanvisning i Bodens kommun 
KS 2015/315 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för markanvisning. 

Beskrivning av ärendet 
Riktlinjer för markanvisning beskriver de rutiner som kommunen ska 
tillämpa vid markanvisningar av kommunens mark. Enligt lagen om 
riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) ska kommuner 
som genomför markanvisningar anta riktlinjer för detta. En niarkanvisning är 
en ensamrätt (en option) för en byggherre/exploatör att under en begränsad 
tidsperiod, under givna villkor, förhandla med kommunen om överlåtelse 
eller upplåtelse av ett avgränsat kommunägt markområde för bebyggande. 

Markanvisningen regleras i ett markanvisningsavtal/reservationsavtal. Om 
villkoren i markanvisningsavtalet uppfylls ger det rätt för 
byggherren/exploatören att förvärva eller få tomträtt på marken. 
Samhällsbyggnadskontorets förslag till riktlinjer innehåller: 

• Kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelse eller upplåtelse 
av mark för bebyggande 

• Handläggningsrutiner 

• Grundläggande villkor för markanvisning 

• Principer för prissättning 

Riktlinjen ska säkerställa att alla byggherrar/exploatörer och andra 
intressenter hanteras på ett likvärdigt sätt samt tydliggöra förutsättningar för 
kommunens regler för markanvisning. 

Beslut i kommunstyrelsen 2015-06-08: Kommunstyrelsen kompletterar sin 
delegationsordning med en ny punkt 8:5a om markanvisning. Anvisningar 
upp till l 00 prisbasbelopp delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott och 
anvisningar upp till 25 prisbasbelopp delegeras till sarnhällsbyggnadschefen. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges 
beslut. 

För kännedom 
Kommunstyrelsen/samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrkande l Expedierat 
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§ 97 Prismodell för industritomtmark 
KS 2015/312 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar prismodellen för industritomtmark såsom 
riktvärden för kommunala försäljningar av industrimark. 

Beskrivning av ärendet 
Bodens kornmun har en policy att mark ska överlåtas till ett pris som 
motsvarar marknadsvärdet, enligt Kornmunfullmäktiges beslut 2003-09-08, 
§162. 

Samhällsbyggnadskontoret ser ett behov av en uttalad prisnivå som gäller för 
respektive område, med möjlighet till justeringar från fall till fall. 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag på prismodell för 
industritorntmark, se bilaga. Förslaget innebär i grunden att 
industritomtmarken säljs till priser som bygger på en självkostnadsprincip. 
Anpassning skall dock kunna ske för de förutsättningar som gäller för varje 
enskilt fall, t ex läge. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kornmunfullmäktiges 
beslut. 

För kännedom 
Kommunstyrelsen/samhällsbyggnadskontoret 

Utdragsbestyrkande l Expedierat 
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§ 98 Revidering av tematiskt tillägg till vindbruksplan 
KS 2015/313 

Beslut 
Ärendet återremitteras med motivet att det inte är genomfört något 
remissförvarande med företag, branschorganisationer och rennäring. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2011-11-07 vindbruksplan för Bodens kommun, 
vilken utgör ett tematiskt tillägg till Bodens kommuns översiktsplan. 
Vindbruksplanen pekar ut fyra utredningsområden där etablering av 
storskalig vindkraft kan vara möjlig. 

Ett vindkraftföretag har visat intresse för vindkraftetablering inom ett 
område på Haradskölen, ca 7 km öster om Harads och ca 3 km söder om 
Gullträsk . Området är ca 40 kvadratkilometer och sammanfaller i huvudsak 
med det område som fanns med 20 11 i samrådshandlingen till gällande 
vindbruksplan. Området har goda vindförhållanden, det genomkorsas av 
skogsbilvägar och det finns tillgång till befintligt regionnät för elanslutning. 
I närheten av området finns naturreservaten Björnbergsbranten och 
Svanahuvudet och inom området finns naturreservatet stor-Klöverhuvudet I 
mitten av området finns några svackor med våtmark klass 2, samt 
sumpskogar. I områdets närhet finns en kungsörnslokal, som är känd sedan 
början av 1960-talet. 

Haradskölen består av en höjdrygg präglad av skogsbruk (högsta höjd 400 
m.ö.h). Vid Svanisträsk, öster om området, ligger Camp Svanis. storklintens 
skidanläggning ligger söder om området och Tree Hotel i Harads finns väster 
om området. skoterkörning är frekvent förekommande. 

En aktualisering av vindbruksplanen är motiverad med hänvisning till att: 

l. vindkraftsintresset stärkts inom två områden (Haradskölen och 
Björnberget), bland annat genom att nya vindmätningar visar på bättre 
vindförhållanden än beräknat samt att möjligheter till nätanslutning visat sig 
vara gynnsammare än tidigare. 

2. vindkrafttekniken gått framåt med större och effektivare vindkraftverk 

3. Kommunen nu arbetar med aktualisering av övriga delar av den 
kommunövergripande översiktsplanen. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja arbetet med 
att revidera och aktualisera gällande vindbruksplan för Bodens kommun som 
en del av arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen. 

UtdragsbestyrKande l Ex-pedierat 
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Yrkanden och beslutsgång 
Inge Andersson (S), Catarina Ask (MP), Ingemar Karlsson (S), Anders 
Pettersson (KD) och Kenneth Backgård (NS) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Robert Lund (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Olle Lindström (M) yrkar i första hand på återremiss med motivet: Det är 
inte genomfört något remissförfarande med företag, branschorganisationer 
och rennäringen. I andra hand yrkar han på avslag. Daniel Rönnbäck (M), 
Bosse Strömbäck (V), Lili-Marie Lundström (C), Rasmus Joneland (V), 
Egon Palo (M) och Maria von Schantz (M) yrkar bifall till Olle Lindströms 
(M) förslag. 

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och 
finner att ärendet ska avgöras idag. Votering begärs med utfallet 25 röster för 
kommunstyrelsens förslag och 24 röster för Olle Lindströms (M) yrkande. 
Hur var och en röstat framgår av bilagd närvarolista. Ärendet återremitteras 
enligt bestämmelsen om minoritetsåterremiss. 

För genomförande 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande l Expedierat Sig~ ()-
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§ 99 Revisorernas äskande om tilläggsbudget för 2015 
KS 2014/82 

Beslut 
Kommunstyrelsen bifaller revisorernas äskande av 300 000 kronor i 
tilläggsanslag i 20 15 års budget. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens revisorer beslutade 2015-01-20 § 3 att begära ett tilläggsanslag 
i 2015 års budget på 457 900 kronor för tillkommande kostnader med 
anledning av att revisionsgruppen utökats till åtta ledamöter. De skulle även 
återkomma med ytterligare begäran om det skulle bli fler revisorer. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-20 § 44 beslutades att 
kommunrevisionens begäran om tilläggsbudget ska behandlas vid ett senare 
tillfälle. Vid samma sammanträde§ 59 valdes en nionde kommunrevisor. 

Kommunens revisorer har nu analyserat sina kostnader och hur dessa kan 
minskas. Ny beräkning visar att ett budgettillägg på 300 000 kronor kan 
täcka den kostnadsökning som uppstår när antalet ledamöter utökats från fem 
till nio. Detta förutsätter dock en restriktivitet vad gäller utbildning, minskat 
deltagande i granskningar, färre antal fördjupade granskningar av 
sakkunniga och att inget extra granskningsbehov uppstår under året. 

Kostnaderna för kommunens revisorer utgörs i huvudsak av arvoden och 
ersättningar till de förtroendevalda samt av ersättning till revisorernas 
sakkunniga för biträde till de förtroendevalda revisorernas granskningar. 

Kommunens revisorer beslutade 2015-05-21 § 15 att äska om ett tillägg till 
2015 års budget på 300 000 kronor för fyra tillkommande revisorer och en 
revisionsgrupp om totalt nio ledamöter. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning bereds frågor om revisorernas 
budget av fullmäktiges presidium. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen överlämnar kommunrevisionens begäran om 
tilläggsbudget till fullmäktiges presidium för beredning. 

Yrkande 
Göran Ahlman (M) föreslår bifall till revisorernas äskande av 300 000 
kronor i tilläggsanslag i 2015 års budget. 

För kännedom 
Kommunrevisorerna 
Kommunstyrelsen/ ekonomikontoret 
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§ 100 strategisk plan 2016-2018 
KS 2015/212 

Beslut 
l. Kommunfullmäktige fastställer budgetberedningens förslag till strategisk 
plan för 2016-2018 enligt§§ 6-29. Utvecklingsområdet En trivsam växande 
småstad kompletteras med följande målindikatorer: 

• Fjärrvärmeförbrukning (normalårskorrigerad) i fastigheter, kWhlkvm. 
Utfall2014 153,3 mål2016 133,3 mål2017 131,3 och mål2018 129,3. 

• Biogasens andel av total bränsleförbrukning i kommunala fordon, 
inklusive lokaltrafiken. Utfall 2014 11 %, mål 2016 13 %, mål 2017 14,5 
%och mål2018 16%. 

2. Kommunledningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen får i 
uppdrag att redovisa åtgärder för att minska kommunens höga arbetslöshet, 
senastjanuari 2016. 

3. Budget för kommunrevisionen 

Budget för 2016: 2020 000 kronor 

Budget för 20 l 7: 2063 000 kronor 

Budget för 2018: 2091 000 kronor 

Reservationer 
Olle Lindström (M), Knut Larsson (M), Maria von Schantz (M), Daniel 
Rönnbäck (M), Egon Palo (M), Bo Hultin (M), Henrik Wikström (M), Åke 
Eltoft (M), Eberth Gustavsson (M), Hans B Nilsson (M), Göran Ahlman 
(M), Bosse Strömbäck (V), Inger V estman-Arvesen (V), Inga-Lill Engström 
-Öhman (V), Bo Englund (V), Lili-Marie Lundström (C), Christer 
Fjellström (SD), Göran Åström (SD), Robert Lund (SD), Bernt Drugge (SD), 
Susanne Ström (SD) och Arne Gustafsson (SD) reserverar sig till förmån för 
respektive partis yrkanden. 

Beskrivning av ärendet 
Den strategiska planen innehåller fullmäktiges styrning av nämnderna och 
bolagen/stiftelsen samt resurstilldelningen till nämnderna. 
Utvecklingsplanen, som anger visionen för år 2025 samt vad som är viktigt 
för att nå utveckling och framgång, ligger till grund för den strategiska 
planen. strategisk plan 2016-2018 innehåller nedanstående delar: 

l. Planeringsförutsättningar 

2. Kommunövergripande styrkort med 

Kommungemensamma utvecklingsområden 
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Målindikatorer som mäter måluppfyllelsen för kommunen som helhet 

3. Nämndernas verksamhetsnära styrkort med 

Egna beskrivningar av utvecklingsområdena och de målindikatorer 
som mäter nämndens måluppfyllelse 

Uppdragen från fullmäktige 

4. Gemensamma serviceförklaringar 

5. Ägardirektiv till bolagen och inriktning till stiftelsen 

6. Ekonomisk översikt 

7. Budget för 2016-2018 

- Resultat-, kassaflödes-och balansbudget med noter 

- Ekonomisk ram per nämnd för drift respektive investering samt de 
justeringar som görs av driftramarna. 

8. Uppföljningsplan 2015-2016 

Med utgångspunkt från den strategiska planen ska nämnderna samt 
bolagen/stiftelsen ta fram verksamhetsplaner som en återrapportering till 
fullmäktige av hur man planerar att uppnå uppdraget från strategiska planen. 

Uppföljning av den strategiska planen och verksamhetsplanerna sker löpande 
under året i månads- och delårsrapporter samt i årsredovisningen. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer budgetberedningens förslag till strategisk 
plan för 2016-2018 enligt§§ 6-29. Utvecklingsområdet En trivsam växande 
småstad kompletteras med följande målindikatorer: 

• Fjärrvärmeförbrukning (normalårskorrigerad) i fastigheter, 
kWhlkvm. Utfall2014 153,3 mål2016 133,3 mål2017 131,3 och 
mål2018 129,3. 

• Biogasens andel av total bränsleförbrukning i kommunala fordon, 
inklusive lokaltrafiken. Utfall 2014 11 %, mål 2016 13 %, mål 20 l 7 
14,5% och mål2018 16 %. 

Yrkanden och beslutsgång 
Inge Andersson (S), Kenneth Backgård (NS), Catarina Ask (MP), Hendrik 
Andersson (FP) och Anders Pettersson, Beatrice Öman (S) och Britt-Marie 
Loggert-Andren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Olle Lindström (M) yrkar: 

§ 7 Kommunövergripande styrkort 

Utdragsbestyrkande l Expedierat 
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Kommunfu Il mäktige 

• Under prioriterade utvecklingsområden föreslår vi att utökat 
samarbete med Luleå kommun skall tillföras. 

§ 9 Uppdrag till nämnder/styrelser 

I majoritetens förslag skall ett antal utredningsuppdrag utgå, utan att 
uppdragen redovisats. 

Olle Lindström (M) yrkar att följande uppdrag kvarstår/tillkommer: 

• En både kort- och långsiktig tillväxtstrategi arbetas fram och 
redovisas i kommunfullmäktige. 

• Lämpliga samverkansområden med Luleå kommun utreds och 
redovisas under 2016. 

• Utifrån skogsbruksplanen redovisa hur kommunen som aktiv 
skogsägare bedriver verksamheten. 

• Kommunledningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen får 
i uppdrag att redovisa åtgärder för att minska kommunens höga 
arbetslöshet, senastjanuari 20 16. 

• Fastighetsnämnden får i uppdrag att projektera och bygga om för 
utbildningsförvaltningens lokaler på Björknäsgymnasiet 

§ 16 Ks-tekniska förvaltningens driftram 

• Tekniska förvaltningen tillförs 500 tkr för subventionerade busskort 
till pensionärer i likhet med det för ungdomar. 

§ 22 Kultur-Fritids-och Ungdomsnämndens driftram 

• Nämnden tillförs 300 tkr per år för verksamhetsstöd till 
pensionärsorganisationerna. 

§ 27 Investeringsramar för nämnder/styrelser 

• På grund av det ökade bostads- villabyggandet på Sävastön bör en 
beredskapsplan aktualiseras. Äldreboende, förskola, skola och övrig 
infrastruktur måste gå hand i hand med byggandet. 

• Under förutsättning att Trafikverket får ökade infrastrukturanslag till 
trafikleder bör kommunen hålla planeringen för Nylandsleden 
levande. 

Sid 21 strategiska planen, kommunens prioriterade utvecklingsområden. 

Förutom de uppräknade prioriterade områdena yrkar Olle Lindström (M) på 
följande tillägg: Nära samverkan med Luleå kommun, särskilt gällande den 
fysiska planeringen. 

Föreslagna ökade driftskostnader får regleras i kommunens resultat. 

Utdragsbestyrkande l Expedierat 
Sigle r 
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Olle Lindström (M) yrkar även bifall till Lili-Marie Lundströms (C) yrkande 
i kommunstyrelsen om att medel tillförs för fårdigställande/komplettering av 
kulturområdet Laxholmen i Edefors och till Bosse Strömbäcks (V) yrkande i 
kommunstyrelsen om att återgå till 16 platser inom förskolan från och med 
terminsstarten 2016. 

Maria von Schantz (M) yrkar bifall till Olle Lindströms (M) yrkanden. 

Bemt Drugge (SD) yrkar: 

§ 9 Uppdrag till styrelser och nämnder 

• Köp härproducerad och önskvärt ekologisk mat. Det borde vara en 
självklarhet att gynna lokala producenter och leverantörer. 

• Tillagningskök till alla äldreboenden. Boende delaktiga i 
matlagningen. 

• Slopa bokmässan 2016. Låt pengama istället gå till socialnämnden. 

• Åtgärder för att minska arbetslösheten i kommunen. Tillsätt en 
utredning som ska vara klar senast 2016. 

§ 11 Ägardirektiv till bolag och inriktning till stiftelsen 

• Låt namnet "Skapa" finnas kvar istället för kostsam namnändring. 

Övrigt 

• Halvera partistödet 

• Slopa HBTQ certifiering. Hänsyn ska tas till alla. sexuellläggning är 
en privatsak. 

• På grund av att ett integrationsråd ska bildas tycker vi att 
befattningen integrationssamordnare ska avvecklas, istället anställa 
en drogsamordnare. 

Bemt Drugge (SD) yrkar även bifall till Olle Lindströms (M) yrkande om att 
kommunledningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen får i 
uppdrag att redovisa åtgärder för att minska kommunens höga arbetslöshet, 
senastjanuari 2016. 

Bosse Strömbäck (V) yrkar: 

• Att fullmäktige beslutar att återgå till 16 platser inom förskolan 
fr.o.m. terminsstarten 2016. 

• Att heltid skall vara en rättighet. Uppdrag till förvaltningarna att 
tillsammans med personalkontoret under 2015 inventera områden 
som lämpar sig väl för uppstart, sex timmars arbetsdag med fulllön 
kan vara lämpligt att samordna med försöksområdena. 

• Att delade turer avskaffas fr.o.m. 119 2016. 

Utdragsbestyrkande l Expedierat 
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• Att införa avgiftsfri kollektivtrafik fr.o.m. 1/8 2016. 

• Att det införs en vegetarisk dag i veckan inom kommunens 
kostverksamhet 

• Att undersöka möjligheten att på Björknäsgymnasiets tak placera 
solenergipanel som utöver energivinst ska kunna ingå i skolans 
pedagogiska arbete med frågor kring energiomställning. 

Bosse Strömbäck (V) yrkar även bifall till Olle Lindströms (M) yrkanden 
och till Lili-Marie Lundströms (C) yrkande om att medel tillförs för 
fårdigställande/komplettering av kulturområdet Laxholmen i Edefors. 

Bo Englund (V) yrkar bifall till Bosse Strömbäcks (V) yrkanden. 

Lili-Marie Lundström (C) yrkar: 

• Att medel tillförs för fårdigställande/komplettering av kulturområdet 
Laxholmen i Edefors. 

• Ge socialnämnden i uppdrag att se över möjligheterna till LOV
alternativ i särskilt boende. 

• Att medel tillförs kultur och fritid till en föreningskonsulent för att 
fungera som utvecklare och stöd för föreningslivet och möjliggöra att 
fler anläggningar blir föreningsdrivna och att de som finns får del av 
de bidragssystem som finns. 

Lili-Marie Lundström (C) yrkar även bifall till Olle Lindströms (M) 
yrkanden och till Bosse Strömbäcks (V) yrkanden om att återgå till 16 
platser inom förskolan och att undersöka möjligheten att på 
Björknäsgymnasiets tak placera solenergipaneL 

Inge Andersson (S) yrkar avslag på Olle Lindströms yrkande om att utöka 
samarbetet med Luleå kommun under prioriterade utvecklingsområden, att 
en kort- och långsiktig tillväxtstrategi arbetas fram och redovisas i 
kommunfullmäktige, att tekniska förvaltningen tillförs 500 000 kronor för 
subventionerade busskort till pensionärer, att kultur-, fritids och 
ungdomsnämnden ska tillföras 300 000 kronor per år för verksamhetsstöd till 
pensionärsorganisationerna, att en beredskapsplan ska aktualiseras på 
Sävastön, att planeringen för Nylandsleden ska hållas levande om 
Trafikverket får ökade infrastrukturanslag till trafikleder. Han yrkar bifall till 
att kommunledningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen får i 
uppdrag att redovisa åtgärder för att minska kommunens höga arbetslöshet, 
senastjanuari 2016. 

Inge Andersson yrkar avslag på alla Bosse Strömbäcks (V) yrkanden utom 
det om solenergipaneler på Björknäsgynasiets tak. Han yrkar även avslag på 
alla Lili-Marie Lundströms (C) och Bernt Drogges (SD) yrkanden. 

Utdragsbestyrkande l Expedierat 
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Anders Pettersson (KD) yrkar avslag på Olle Lindströms (M) yrkande om 
beredskapsplan på Sävastön och till Bosse Strömbäcks (V) yrkande om 
solcellspaneler på Björknäsgymnasiets tak och 16 platser i förskolan. 

Hendrik Andersson (FP) yrkar avslag på Lili-Marie Lundströms (C) yrkande 
om en föreningskonsulent, Olle Lindströms (M) yrkande om 
subventionerade busskort till pensionärer, Bosse Strömbäcks (V) yrkande 
om avgiftsfri kollektivtrafik, Bemt Drugges (SD) yrkanden om att avveckla 
integrationssamordnaren samt slopa HBTQ-certifieringen och bokmässan. 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag som ett grundförslag 
och frågar om kommunfullmäktige bifaller förslaget. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Därefter läser 
ordföranden upp Olle Lindströms (M), Bosse Strömbäcks (V), Lili-Marie 
Lundströms (C) och Bemt Drugges (SD) yrkanden vart och ett för sig som 
tilläggsyrkanden och frågar på vart och ett av yrkandena om 
kommunfullmäktige bifaller eller avslår. 

Ordföranden finner att samtliga Olle Lindströms (M) yrkanden avslås utom 
yrkandet om att kommunledningsförvaltningen och 
arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att redovisa åtgärder för att 
minska kommunens höga arbetslöshet senastjanuari 2016 som bifalls. 

Ordföranden finner att samtliga av Bosse Strömbäcks (V) yrkanden avslås. 
Votering begärs avseende två av yrkandena. Yrkandet om heltid som 
rättighet avslås med 37 röster mot 10. Yrkandet om avskaffandet av delade 
turer avslås med 29 röster mot l O. Åtta ledamöter avstår från att rösta. Hur 
var och en av ledamöterna röstat framgår av bilagd närvaro- och 
omröstningslista. 

Ordföranden finner att samtliga yrkanden av Lili-Marie Lundström (C) och 
Bemt Drugge (SD) avslås. 

Göran Ahlman (M) yrkar att kommumevisionens budget för 2016-2018 blir: 

Ursprungsäskande för 2015 : 1660 000 kronor 
Tilläggsbudget: 300 000 kronor 

1960 000 kronor 

Budget för 2016: 2020 000 kronor 

Budget för 2017: 2063 000 kronor 

Budget för 2018: 2091 000 kronor 

Ordföranden finner att Göran Ahlmans (M) yrkande bifalls. 

För genomiörande/kännedom 
Samtliga nämnder, bolag/stiftelsen 

Utdragsbestyrkande l Expedierat 
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§ 101 Nedsättning av aktiekapital i Boden 
Kommunfastigheter AB 
KS 2015/342 

Beslut 
l. Kommunfullmäktige beslutar om nedsättning av aktiekapitalet i Bodens 

Kommunfastigheter AB till l 00 000 kronor. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att frigjort kapital ska återbetalas till 
kommunen. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till ny bolagsordning. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att ge styrelsen i Boden Kommunföretag 
AB i uppdrag att verkställa förändringarna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-07 § 42 att överföra kommunens 
fastighetsförvaltning till det kommunala bolaget Boden Kommunfastigheter 
AB. Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 § 72 att stärka bolagets 
finansiella ställning genom att utöka aktiekapitalet från O, l mkr till l O mkr, 
vilket finansierades genom att kommunen gav moderbolaget Boden 
Kommunföretag AB ränte-och amorteringsfria lån som nyttjades till en 
kontantemission i bolaget. Beslut om nyemission togs av bolagsstämman den 
12 augusti 2014. I november 2014 § 118, beslutade kommunfullmäktige att 
fastighetsförvaltningen skulle kvarstå i kommunen organiserat under en egen 
nämnd och att bolaget därmed skulle läggas vilande. Kommunfullmäktige 
gav moderbolaget i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för detta. 

Då verksamheten i Bodens Kommunfastigheter AB nu är avvecklad har 
bolaget inte längre behov av ett så stort ägarkapital. Styrelsen i moderbolaget 
föreslår därför att aktiekapitalet i Bodens Kommunfastigheter AB sätts ner 
med 9,9 mkr till 0,1 mkr och att nedsättningen återbetalas till kommunen 
genom amortering av utställda lån. Förslaget innebär även att Bodens 
Kommunfastigheter AB:s bolagsordning måste ändras. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges 
beslut. 

För genomförande 
Bodens kommunfastigheter AB, Boden Kommunföretag AB 
Kommunstyrelsen/ ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande l Expedierat 
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§ 102 Begäran om tillskott på 2,8 miljoner kronor till 
investeringsbudget för anpassning av ytor i 
Hildursborgs idrottsanläggning till handikappanpassad 
kampsportlokal 

KS 2015/336 

Beslut 
Kommunfullmäktige tillskjuter 2,8 miljoner kronor till kultur-, fritids- och 
ungdomsnämnden som investeringsbudget för anpassning av ytor i 
Bildursborgs idrottsanläggning till handikappanpassad kampsportslokaL 

Beskrivning av ärendet 
Boden Bushidoklubb samt fåreningen ABCD Budokai hyr lokaler av 
kommunen vid Prästholmsskolan. Utbildningsförvaltningen har sagt upp 
hyresavtalet med föreningarna från och med sommaren 2015 då lokalerna 
behövs för skolverksamhet Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen och 
den tidigare fritidsenheten under tillväxtförvaltningen har i dialog med 
föreningarna samt fastighetsförvaltningen sökt alternativa lösningar. 

Utgångspunkten har varit att hitta alternativa lokaler utanför det kommunala 
fastighetsbeståndet, men verksamhetens karaktär och de speciella krav som 
ställs på lokalemas utformning har gjort att ny lokal inte hittats. Speciellt 
ABCD Budokais verksamhet som fokuserar på kampsportsträning för 
personer med fysiska funktionshinder kräver särskild anpassning. 

En lösning är att använda idag oanvända ytor i Bildursborg och anpassa 
dessa till de krav som föreningamas verksamhet kräver. Förslaget innebär att 
bygga om nuvarande matsal och köksdel till en handikappanpassad 
kampsportlokal samt använda kapprummet i nedre plan för att skapa en ny 
teori- och cafelokal. Investeringskostnaden för dessa orobyggnationer har 
uppskattats av fastighetsförvaltningen till 2,8 miljoner kronor. Den ökade 
internhyran på grund av orobyggnationerna är beräknad till 183 000 kronor. 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden uppskattar att dessa kostnadsökningar 
kan hanteras inom nuvarande budgetramar. De bedömer även att fler 
kampsportföreningar kommer använda lokalen som blir välanvänd. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges 
beslut. 

För genomiörande 
Kultur-, fritids och ungdomsnämnden, kommunstyrelsen/ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande l Expedierat Signatu~. If 
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Kommunfullmäktige 

§ 103 Nya motioner 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionerna till kommunstyrelsen. 

l. Motion från Robert Lund (SD) Vindkraft i Boden (2015/313) 

Motion från Egon Palo (M) och Bo Englund (V) om heltid inom socialtjänsten 
2. (2015/370). 

Utdragsbestyrkande l Expedierat 
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§ 104 Nya medborgarförslag 

l. Öppning i staketet utanför Prästholmsskolan och anläggning av asfalterad 
gångväg till busshållplats (2015/314) 
Inlämnat av: Harald Hallen 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

2. Upprättande av en skötselplan ror stadsnära miljöer (2015/307) 
Inlämnat av: Jan-Ola Moberg 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

3. Gratis wi-fi på korttidsboenden (2015/338) 
Inlämnat av: Marie Elisabeth Lundgren 
Beslut: Fullmäktige överlåter till socialnämnden att besluta i ärendet. 

4. Utökning av badmintonplaner i Sandenhallen (2015/340) 
Inlämnat av: Niklas Hemphälä 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kultur-, fritids- och ungdomsnämnden att besluta i 
ärendet. 

5. Utredning av rorutsättningar ror satsning att skapa ett sportotek (2015/349) 
Inlämnat av: LeifNordström 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kultur-, fritids- och ungdomsnämnden att besluta i 
ärendet. 

6. Utegym-ett projekt i hälsans tecken (2015/350) 
Inlämnat av: LeifNordström 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kultur-, fritids- och ungdomsnämnden att besluta i 
ärendet. 

För kännedom 
Respektive förslagsställare 
Kommunstyrelsen (punkt l och 2) 
Socialnämnden (punkt 3) 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden (punkt 4-6) 

Utdragsbestyrkande l Expedierat 
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Kommunfullmäktige 

§ 105 Ny interpellation 

Kommunfullmäktige beslutar att foljande interpellation rar ställas: 

• Interpellation från Daniel Rönnbäck (M) till kommunalrådet Inge 
Andersson (S) om framtagandet av en "Masterplan" för 
utvecklingsarbetet i Bodens kommun (2015/369). 

Utdragsbestyrkande l Expedierat 
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