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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 93 Godkännande av dagordning 

  

Beslut  

Kommunstyrelsen godkänner utsänd dagordning, inga tillägg och ändringar.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 94 Informationer och rapporter 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnade informationer och rapporter. 

Beskrivning av ärendet 

Följande informationer och rapporter lämnas: 

 Månadsrapport juli 2013 

 
 Kommunchefens rapport 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 95 Motion om samordningsfunktion på tillväxtförvaltningen 

 KS 2012/492, Au § 70 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen med att ge kommunledningsförvaltning-
en i uppdrag att komma med förslag till nytt ägardirektiv till Arenabolaget, att 
fungera som samordningsfunktion i linje med motionen.  

2. Kommunfullmäktige avslår motionen i fråga om att samordningsfunktionen ska 
tillsättas på tillväxtförvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 

Daniel Rönnbäck (M) föreslår i en motion, 2012-10-02, att en samordningsfunktion 
inrättas på tillväxtförvaltningen för att undvika att olika idrottsevenemang, kultur-
satsningar, handelsfrämjande aktiviteter med mera krockar. 

Tillväxtnämnden säger i sitt yttrade 2013-05-09, § 39, att förslaget är bra och att det 
finns mycket att tjäna på en organiserad samordning av de evenemang som anord-
nas inom kommunen. En möjlig lösning kunde vara att lägga samordningsfunktio-
nen på VD för Arenabolaget i Boden. Tillväxtnämnden föreslår att motionen bifalls 
på det sättet att fullmäktige genom ägardirektiv ger Arenabolaget i uppgift att fun-
gera som samordningsfunktion i linje med motionen. Nämnden föreslår att kom-
munfullmäktige avslår motionen i fråga om att samordningsfunktionen ska tillsättas 
på tillväxtförvaltningen. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 96 Motion om att utreda förutsättningar att bedriva närings-

livsarbetet i ett gemensamägt bolag 
 KS 2013/142, Au § 71 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att näringslivets organisationer just nu genom-
för en större organisationsförändring varför bildande av ett gemensamägt bolag 
i dagsläget vore att föregripa det arbete som pågår, samtidigt hänvisas det till 
den utredning som genomfördes 2005 där det i slutrapporten framgår att när-
ingslivsarbetet skulle kvarstå i kommunal förvaltning. 

2. Motionen är därmed besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Roger Bohman (C) föreslår i en motion, 2013-03-25, att en utredning genomförs 
om vilka förutsättningar som finns att tillsammans med det lokala näringslivet bilda 
ett gemensamt näringslivsbolag och vilka konsekvenser detta skulle medföra. 

Tillväxtnämnden föreslår 2013-05-08, § 40, att motionen avslås med hänvisning till 
att en utredning redan genomförts om bildande av ett näringslivsbolag. 

År 2005 genomfördes en utredning om att bilda ett näringslivsbolag. Utredningen 
bedrevs som ett projekt i samverkan mellan kommun och näringsliv. Styrgruppen 
bestod av politiker och tjänstemän och referensgruppen av representanter från Före-
tagarna, Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, Boden Turism, BOMB, Bodens 
Landsbygdsråd och Lantbrukarnas riksförbund Norrbotten. 

Projektgruppen föreslog i sin slutrapport att näringslivsutvecklingen skulle kvarstå i 
kommunal förvaltning, att organisationen skulle förstärkas med en företagslots, att 
näringslivsförvaltningen skulle organiseras i tre enheter/grupper fokuserade mot 
områdena operativ företagsutveckling, strategisk näringslivsutveckling och kompe-
tensutveckling, att ett utvecklingsråd, bestående av beslutsfattare från kommunen 
och företagare inrättas samt att projektformen utvecklas som verksamhetsform för 
att i samverkan kommun - näringsliv driva viktiga utvecklingsprojekt. 

Näringslivsstyrelsen beslutade 2005-09-07 § 33 om åtgärder med anledning av ut-
redningen. Tillväxtförvaltningen hänvisar till rapporten från 2005-03-21 och anser 
att en grundlig utredning redan har genomförts.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 96 Motion om att utreda förutsättningar att bedriva närings-

livsarbetet i ett gemensamägt bolag, forts 
 KS 2013/142, Au § 71 

Yttrande 

Daniel Rönnbäck (M) föreslår att motionen kan anses vara besvarad med följande: 
Näringslivets organisationer genomför för närvarande en större organisationsför-
ändring varför bildande av ett gemensamägt bolag i dagsläget vore att föregripa det 
arbete som pågår. Kommunstyrelsen hänvisar vidare till den utredning som genom-
fördes 2005 där det i slutrapporten framgår att näringslivsarbetet skulle kvarstå i 
kommunal förvaltning.  

Bosse Strömbäck (V) föreslår kommunstyrelsen beslutar enligt Daniel Rönnbäcks 
(M) förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Daniel Rönnbäcks (M) för-
slag att motionen är besvarad. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 97 Motion om mer resurser till barn i behov av särskilt stöd 

 KS 2012/329, Au § 72 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige överlämnar till utbildningsnämnden att utreda den ekono-
miska ramen för barn i behov av särskilt stöd. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

Beskrivning av ärendet 

Hendrik Andersson (FP) föreslår i en motion att Bodens kommun utreder utökade 
resurser för barn i behov av särskilt stöd, BIBAS för att gälla även andra funktions-
hinder, att kommunen utreder konsekvenserna av detta, att kommunen utreder vad 
kostnaden blir samt att kommunen därefter på lämpligt sätt genomför åtgärder base-
rat på de fakta som dessa utredningar genererar. 

Utbildningsförvaltningen säger i sitt yttrande 2013-05-30, § 67 att nämnden ställer 
sig positiv till att utreda frågan utifrån de förslag som motionen tar upp och föreslår 
att kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag att förutsättningslöst ut-
reda den ekonomiska ramen för barn i behov av särskilt stöd.   

Kommunledningsförvaltningen säger i sitt yttrande 2013-08-12, att anslaget för 
barn i behov av särskilt stöd inte kan ses isolerat utan måste analyseras i samman-
hang med övriga resurser. Kommunledningsförvaltningen anser vidare att det är 
självklart att utbildningsnämnden ständigt ser över sina resurser och hur de fördelas 
inom verksamheten så att de gör mest nytta. Kommunledningsförvaltningen har 
därför inga synpunkter på att utbildningsnämnden utreder hur de fördelar sina re-
surser. En sådan utredning kan utbildningsnämnden göra på eget initiativ, utan att 
fullmäktige ger nämnden ett särskilt uppdrag.  

Om utbildningsnämnden kommer fram till att de ekonomiska ramarna för vissa 
grupper av elever måste utökas måste detta i första hand prövas på så sätt nämnden 
överväger om det går att omfördela resurser inom nämndens befintliga driftbudget.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att fullmäktiges beslut formuleras på så sätt 
att fullmäktige överlämnar till utbildningsnämnden att utreda den ekonomiska ra-
men för barn med behov av särskilt stöd.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 98 Upphävande av regler för kulturstipendium 

 KS 2013/246, Au § 73 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige upphäver tidigare fastställda regler för kulturstipendium be-
slutade av KF 1996-09-09, § 163. 

Beskrivning av ärendet 

Tillväxtnämnden föreslår 2013-05-03, § 32, att kommunfullmäktige upphäver tidi-
gare fastställda regler för kulturstipendium beslutade av kommunfullmäktige  
1996-09-09, § 163. 

Tillväxtnämnden har genomfört en översyn av de regler och riktlinjer som finns 
inom nämndens verksamhetsområde för att få ett mer enhetligt innehåll som över-
ensstämmer med det uppdrag som tillväxtnämnden fått av fullmäktige. En samman-
ställning av dessa har gjorts för att få ett övergripande dokument där samtliga regler 
och riktlinjer återfinns, även vissa redaktionella justeringar har gjorts i dokumenten. 
Tillväxtnämndens regler och riktlinjer antogs av nämnden 2013-05-03, § 33. 

De gamla dokumenten måste upphävas. De riktlinjer och regler som finns är fast-
ställda av kultur- och fritidsnämnden och näringslivsstyrelsen, förutom ett som är 
fastställt av kommunfullmäktige – Regler för kulturstipendium, som kommunfull-
mäktige måste upphäva. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 99 Detaljplan; Bodsvedjan 1:14, del av, Lavettvägen-

Svedjevägen 
 KS 2013/249, Au § 74 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Bodsvedjan 
1:14, del av, Lavettvägen – Svedjevägen. 

Planens syfte är att öppna för fordonstrafik mellan Lavettvägen och Svedjevägen i 
Bodsvedjan. Idag är förbindelsen endast för gång- och cykeltrafik. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 100 Detaljplan; Svartbyn 1:128, del av, Södra Bränslan 

 KS 2013/131, Au § 75 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Svartbyn 
1:128, del av, Södra Bränslan. 

Planen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av hästgårdar inom området Södra 
Bränslan. Aktuellt planområde används idag framför allt för jordbruk men en trav-
hästanläggning har nyligen uppförts på området. Området som ligger i anslutning 
till viktiga anläggningar för hästnäringen är mycket lämpligt för en utveckling av 
hästverksamheten. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 101 Ändring av bolagsordning för Bodens Utveckling AB 

 KS 2010/348 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige ger Bodens Kommunföretag AB i uppdrag att kalla till en 
extra stämma för att förändra föremålet för Bodens Utveckling AB:s verksam-
het.  

2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändring i bolagsordningen för Bo-
dens Utveckling AB.   

Beskrivning av ärendet  

Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-06, § 56, att öppna Bodens Utveckling AB 
för verksamhet. Bolagsordning för BUAB antogs där föremålet för bolagets verk-
samhet är att initiera och driva utvecklingsfrågor i syfte att främja tillväxt i Bodens 
kommun.  

Tillväxtförvaltningen föreslår 2013-08-16, att föremålet för bolagets verksamhet 
ändras till följande: ”Bolaget skall initiera och driva utvecklingsfrågor i syfte att 
främja tillväxt i Bodens kommun. Bolaget ska vidare arbeta med företagsetable-
ringar, organisationsutveckling för företag, utbildningsverksamhet inom företags-
frågor, bedriva fastighetsförvaltning och uthyrning av lokaler samt äga aktier och 
andelar”. 

I övrigt är bolagsordningen oförändrad. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
 § 102  Analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning 

 KS 2013/351, Au § 76 

Beslut 

Kommunstyrelsen anvisar till kommunledningsförvaltningens driftram 75 000 kr ur 
kommunstyrelsens pott för oförutsedda utgifter för en analys av kommunens eko-
nomi och ekonomistyrning. 

Beskrivning av ärendet 

I samband med beredningen av förslag till strategisk plan för 2014-2016 så pekade 
planeringsförutsättningarna på ett framtida mycket besvärligt läge. Budgetbered-
ningen beslutade därför 2013-04-26, § 5, att anlita Sveriges kommuner och lands-
tings analysgrupp för att få stöd i den ekonomiska styrningen för att på så sätt före-
bygga framtida ekonomiska problem. 

Analysgruppen erbjuder ett aktivt stöd till kommuner i form av en objektiv analys 
av kommunens ekonomiska situation och verksamhetens kostnader samt gör en be-
dömning av förutsättningarna för de närmaste fem åren. I analysuppdraget som kos-
tar 75 tkr genomförs intervjuer med ledande politiker och tjänstemän samt en en-
kätundersökning bland de intervjuade. 

 

För genomförande 
kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 103 Yttrande över revisionsrapport om granskning av rädd-

ningstjänsten 
 KS 2012/628, Au § 77 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar räddnings- och beredskapsförvaltningens yttrande 
som svar till kommunrevisorerna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens revisorer har granskat om kommunstyrelsens styrning och uppföljning 
av räddningstjänstens förebyggande och operativa arbete är ändamålsenlig, med ut-
gångspunkt från Lagen om skydd mot olyckor. Tonvikt har lagts på den operativa 
delen. Revisorerna bedömning är att i det stora hela utför räddningstjänsten en 
betryggande verksamhet utifrån Lagen om skydd mot olyckor (LSO).  

Däremot pekar rapporten på några förbättringspunkter för verksamheten, det gäller 
främst rutiner för insatsrapportering och olycksutredningar samt tillsynsarbetet, där 
åtgärder och motiv för förebygganden till fastighetsägare och nyttjanderättshavare 
kan förtydligas och stärkas. Revisorerna anser också att övningar för brandmanna-
personalen kan göras mer frekventa under semesterperioderna och de saknar speci-
ellt riktade chefsutbildningar. 

Räddnings- och beredskapsförvaltningen säger i sitt yttrande att de dokumenterar 
övningsscheman efter genomförd övning och att styrkeledarna under våren har fått 
utbildning i hur man fyller i insatsrapporterna. Det finns planerade övningar för 
styrkeledarna under året samt att det genomförs gemensamma övningar för perso-
nalen i 5-kanten löpande ett antal gånger per år. 

Tydligare rutiner har utarbetats för olycksorsaksundersökningar. 

Vid tillsyn där det är befogat, med hänsyn till bristernas art, skrivs ett föreläggande. 

Granskningsrapporten är redovisad för all personal på räddnings- och beredskaps-
förvaltningen för att alla gemensamt ska förbättra de områden som rapporten visar 
på. 

 

För kännedom 
Kommunrevisorerna 
Räddnings- och beredskapsförvaltningen   
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 104 Fortsättning av projektet North Sweden European Office 

under 2014-2016 
 KS 2013/320, Au § 78 

Beslut  

1. Bodens kommun ställer sig bakom en fortsättning av projektet under perioden 
2014-2016.  

2. Finansiering sker inom Tillväxtnämndens befintliga ram. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunförbundet Norrbotten styrelse rekommenderar kommunerna i länet att ta 
ställning till en eventuell fortsättning av projektet North Sweden European Office 
(NSEO) från och med 2014.  

NSEO är Norrbottens och Västerbottens genensamma organisation med ansvar för 
att övervaka och tillvarata regionens intressen i EU-frågor. Verksamheten etablera-
des 1997 och förslaget är nu en förlängning på tre år.  

Finansieringen innebär för Bodens kommuns del ett belopp på 102 113 kronor per 
år för perioden 2014 – 2016. 

Näringslivsstyrelsen har sedan 2005 finansierat North Sweden European Office 
inom ram och förslaget är att fortsatt finansiering för projektet sker inom Tillväxt-
nämndens befintliga ram. 

 

För kännedom 
Tillväxtnämnden 
Kommunförbundet Norrbotten 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 105 Samverkansavtal mellan Norrbottens Läns Landsting och 

Bodens kommun om Havremagasinet 
 KS 2011/345, Au § 79 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till samverkansavtal för Havremagasinet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen anvisade 2011-06-13, § 104, 500 000 kr i tre år från och med 
2012 från EU-potten för att medfinansiera projektet ”Konstmuseet i Norr”. Medfi-
nansieringen avsåg Norrbottens Läns Landstings ansökan om medel från Europeis-
ka regionala utvecklingsfonden. 

Projektets totala kostnad beräknades till drygt 23 miljoner kronor. Konstmuseet i 
Norr består av tre delar, Havremagasinet i Boden och Resurscentrum för konst i Lu-
leå samt Länskonstmuseum med bas i Kiruna. Projektet har fokuserats på utveck-
ling av Havremagasinet och resurscentrum. 

Ett förslag till samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och Bodens 
kommun har upprättats för driften av verksamheten samt förhyrning av lokaler för 
Havremagasinet i Boden. 

Verksamheten bedrivs idag med tillfälligt bygglov till och med 2013-12-31. För 
fortsatt verksamhet 2014 krävs investeringar. Fortifikationsverket som fastighets-
ägare ansvarar för nödvändiga lokalanpassningar. 

Samverkansavtalet innebär att Landstinget och Bodens kommun gemensamt är an-
svariga för driften av verksamheten och att kommunen övertar hyresavtalet med 
Fortifikationsverket från och med 2014-01-01. Verksamhetens framtida inriktning 
och innehåll avstäms årligen mellan parterna. Samverkansavtalet gäller till och med 
2018-12-31. 

Driften av verksamheten samt förhyrningen av lokalerna finansieras gemensamt 
med fördelningen 60 % Landstinget och 40 % Bodens kommun. 

I strategiska planen för 2014 är 700 000 kr avsatta till tillväxtnämnden för Havre-
magasinet. 

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen)  
Tillväxtnämnden 
Norrbottens Läns Landsting 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 106 Delegationsbeslut och delgivningar 

  
Ekonomi 
Omdisponering av pengar i 2013 års budget, tekniska, (2013/278) 
Vattenavstängning pga obetalda avgifter (2013/341) 
 
Upphandling och anskaffningsbeslut 
Byte avloppspumpar i P2 Grubban (2013/2752) 
Papper, plast, städmaterial etc 2013 (2013/48) 
Redskapsbärare 2013 (2013/230) 
Standardarbetsplatser 2013 (2013/205) 
Vitvaror 2013 (2013/160) 
Leverans av gasflackar till Svedjan (2013/280) 
Trafikkunskap, maskinförarutbildning, maskinhyra 2013 (2013/211) 
 
Administration 
Antagning i hemvärnet (2013/64) 
 
Räddningstjänst  
Egen sotning beviljad: 
- Johan Zakrisson (2013/325) 
- Evert Öhman (2013/313) 
- Erik Brännström (2013/314) 
- Gerhard Lundgren (2013/316) 
- Göran samuelsson (2013/317) 
- Tomas Flodström (2013/302) 
- Arnold Bergdahl (2013/304) 
- Stefan Johansson (2013/305) 
- Kenneth Boström (2013/311) 
- Ulla-Britt Landén (2013/312) 
- Roger Nyström (2013/357) 
- Hans Lundberg  (2013/358) 
- Jan-Olov Isaksson (2013/359) 
- Göte Nilsson (2013/360) 
- Johahn Hult (2013/361) 
 
Vägar och trafik 
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter 2013 (2013/143) 
- Förbud att parkera på Almgatan 4-5/6 
- Begränsad hastighet på Edeforsvägen 8/6 
- Förbud mot genomfart Erikslundsgatan del av sommaren 2013 
- Förbud mot genomfart Grepvägen, del av sommaren 2013 
- Förbud mot trafik Idrottsgatan och Strandplan 25-28/7 
- Kyrkgata och Kungsgatan 27/6-31/12 
- Förbud mot fordonstrafik på Kiwivägen 24-25/7 
- Hastighetsbegränsning på travbaneleden 23-27/7 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 106 Delegationsbeslut och delgivningar forts. 

  
Vägar och trafik, forts 
Upplåtelse offentlig plats 2013 (2013/18) 
- Garnisonens dag Kvarnängen 1/6 
- Barnkarneval Kvarnängen 6/6 
- Tält, Specsavers 10/6 
- Sommarmarknad Strandplan/Brogatan 25-28/7 
- Tivoli Kvarnängen 15-22/7 
- Byggställning Drottninggatan 18, aug-okt 
- Försäljning av hamburgare Kungsgatan 33, 20-26/7 
- Löpartävling Garnisonsmilen 13/9 
Beslutsstatistik parkeringstillstånd för rörelsehindrade maj-juli (2013/61) 
Beslutsstatistik färdtjänst maj-juli (2013/62) 
 
Fastigheter och detaljplaner 
Uppdrag att ställa ut detaljplan Bodsvedjan 1:14, del av (2013/249) 
Lägenhetsarrende del av Svartbyn 1:128 (2013/334) 
 
Serveringstillstånd 
Tillfälliga serveringstillstånd; 
- Ruter Retro Café, 24-25/8 (2013/339) 
- Treehotel AB (2013/268) 
- Boden Bed & Breakfast, Havremagasinet (2013/259) 
- Boden Bed & Breakfast, Café Magasinet (2013/260) 
- Norrigården (2013/224) 
- Bodensia (2013/226) 
- Café létagé (2013/282) 
- Unbyns IF (2013/303) 
- Väg & städ, campingen (2013/321) 
- Väg & städ, O-ringen (2013/269) 
- Väg & städ, Far East parkering (2013/270) 

 

Delgivningar 

Kommunledningsförvaltningen; Yttrande till Förvaltningsrätten om laglig-
hetsprövning, Inventarier Hästkliniken (2013/207). 
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