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§ 146 Rapporter 
  

- Kommunchefens rapport 

- Finansiell rapport oktober 2009  

- Rapport från tekniska utskottet 
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§ 147 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunsty-
relsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 2010 

 KS 2009/680, Au § 68 

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 i samråd med tekniska förvaltningen tagit fram 
ett förslag till tidplan för sammanträdesdagar i kommunfullmäktige, kommunstyrel-
sen och kommunstyrelsens arbetsutskott år 2010.  

Arbetsutskottet har 2009-10-26, § 68, fastställt sina sammanträdesdagar. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 148 Detaljplan för Sävast 23:11, del av, intill Golfbanan på Sä-
vastön  

 KS 2007/472, Au § 69 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen, med undantag av tre föreslagna tomter i 
enlighet med länsstyrelsens beslut 2009-09-22. 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplanen har upprättats för att kartlägga skred och rasrisker samt översväm-
ningsrisker, längs Lule älv, på del av Sävastön. Kommunen har anlitat en konsult 
för att utreda detta. Ett annat syfte med detaljplanen är att likställa detta område, 
med andra områden med likvärdig bebyggelse, enligt det beslut som kommunfull-
mäktige tog 2004-06-21. Beslutet innebar att byggnadsarean skulle höjas till 180 
kvm utan uppdelning på huvudbyggnader eller komplementbyggnader. 

Inom planområdet finns 22 bebyggda avstyckade tomter som alla är föreslagnaför 
friliggande bostäder i en våning, med den byggnadsarea som angivits ovan. 

Byggnadsarean för två av tomterna, Sävast 6:65 och 2:36 har getts en lägre bygg-
nadsarea p.g.a att dessa tomter ligger inom ett område med risk för översvämning. 

I detaljplanen föreslår kommunen att fem nya tomter skulle kunna tillskapas på Sä-
vastön. Dessa tomter ligger inom strandskyddsområde. Kommunen har ansökt om 
strandskyddsupphävande för de nya tomterna med åberopande av särskilda skäl.  

Länsstyrelsen beslutade 2009-07-22 att upphäva gällande strandskydd för planom-
rådet, med undantag av områdena mellan fastigheterna Sävast 2:37 och 2:39 (två 
tomtplatser) och mellan fastigheterna Sävast 4:57 och 4:60. Samhällsbyggnadskon-
toret föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen, med undantag för de tre 
tomter för vilka länsstyrelsen inte har upphävt strandskyddet. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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 § 149 Motion från Patrik Degerman (S) om rastplatser vid Råne 
Älv 

 KS 2008/784, Au § 70 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige konstaterar att motionärens förslag är tillgodosett genom 

den överenskommelse som träffats mellan Råne älvdals ekonomisk förening, 
näringslivsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

Beskrivning av ärendet 
Patrik Degerman (s) föreslår i en motion att toaletter, sophus och vindskydd åter-
placeras vid rastplatserna Korpforsen och Lassbyforsen. 

Kultur- och fritidsnämnden säger i yttrande 2008-12-02, § 85, att kultur- och fritids-
förvaltningen blivit tvungen att ta bort toaletter och sopbehållare från rastplatserna 
vid Råne älv sedan den nya renhållningsordningen börjat gälla. Kommunens kom-
posteringsanläggning är så utformad att latrintömning inte kunde göras via de kärl 
som var placerade i toaletterna. Kravet på sortering av avfallet på rastplatserna 
gjorde också att soprenhållning inte var praktisk eller ekonomisk möjlig att genom-
föra. Förvaltningen har istället upprättat ett avtal med RÅEK i Gunnarsbyn som 
sköter rastplatserna innebärande att man klipper gräs, plockar skräp och håller plat-
serna i ett gott skick i övrigt. 

Näringslivsstyrelsen avstyrker motionen i yttrande 2009-05-15, § 15, i avvaktan på 
en förstudie av rastplatserna som genomförs av Råek, Råne älvdals ekonomiskföre-
ning, på uppdrag av näringslivsförvaltningen och i samarbete med kultur- och fri-
tidsförvaltningen. 

Råek har lämnat ett förslag på restaurering och drift av rastplatserna. Enligt uppgift 
från näringslivsförvaltningen har det vid ett möte 2009-10-06 beslutats invester-
ingskostnaderna på 102 000 kr delas lika mellan kultur - och fritidsförvaltningen 
och näringslivsförvaltningen. Råek kommer att ansvara för genomförandet av inve-
steringen under hösten/våren 2009/2010. Kostnader för drift av anläggningarna be-
räknas uppgå till 63 788 kr/år och tas av kultur- och fritidsförvaltningen, som också 
tecknar avtal med en eller två lokala entreprenörer för den årliga driften av rastplat-
serna.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 150 Avgifter för förlorade och skadade färdbevis 
 KS 2009/657, Au § 71 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till avgifter för förlorade och skadade 

färdbevis. 

2. Avgifterna ska gälla från och med 2009-12-01. 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att förslaget till avgifter för förlorade och 
skadade färdbevis fastställs och ska gälla fr.o.m. 2009-11-01. 

För elever som har rätt till skolskjuts och åker med Länstrafikens bussar eller Bo-
dens lokaltrafik, får sina färdbevis via Länstrafiken i Överkalix. Korten är personli-
ga med elevens namn och födelsedatum påtryckta.  

Fr.o.m. höstterminen 2009 tar Länstrafiken ut en avgift av kommunerna för förlora-
de och skadade färdbevis. För skadade färdbevis gäller, om eleven själv orsakat 
synlig skada, samma avgiftsrutiner. Denna avgift ska betalas till Länstrafiken av 
kommunerna vid utgången av varje termin.  

Kostnaderna från länstrafiken är 50 kronor för grundskolans elever och 150 kronor 
för gymnasieskolornas elever. 

Förslag till avgifter: 
Förskoleklass – år 5 Första tillfället 0 kr, därefter 50 kr per kort 
År 6-9  50 kr per kort 
Gymnasieskolan  150 kr per kort 

Avgiften revideras därefter årligen efter Länstrafikens prislista för avgifter för för-
lorade eller skadade färdbevis. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 151 Omfördelning av ramar med anledning av förändrade in-
ternhyror för gymnastiklokaler 

 KS 2009/687, Au § 72 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige flyttar 3 826,6 tkr från barn- och utbildningsnämndens drift-
ram till kultur- och fritidsnämndens driftram från och med år 2010.  

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår 2009-10-13, § 51, att en omfördelning görs av 
budgeten mellan kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden, 
med anledning av en ändrad fördelning av internhyror. Budget och hyreskostnad 
fördelas mellan nämnderna utifrån nyttjandegraden. Det ekonomiska resultatet för 
nämnderna blir ett nollsummespel. 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig i sitt yttrande 2009-10-29, § 74, positiv 
till förslaget och föreslår att en uppföljning görs om ett år. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 152 Regleringar enligt budgetpropositionen 
 KS 2009/624, Au § 73 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige justerar nämnder/styrelsers driftramar med följande be-

lopp (tkr) till följd av förändrat åtagande enligt budgetpropositionen: 

 

2010 2011 2012
Ks-kommunledningsförvaltningen 27 27 27
Barn- och utbildningsnämnden 219 164 -1 716
Summa 246 191 -1 689

2. Kommunfullmäktige utökar budget för skatte- och utjämningsintäkter 2010 
med 20 606 tkr. 

3. Kommunfullmäktige utökar barn- och utbildningsnämndens driftram 2010 med 
7 500 tkr för att underlätta den pågående omstruktureringen av verksamheten 
samt ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att klara 
ekonomin inom tilldelade ramar från 2011 och framåt. 

4. Kommunfullmäktige utökar socialnämndens driftram 2010 med 2 500 tkr. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (S), Eivy Blomdahl (S), Patrik Degerman (S) 
och Anna-Karin Nylund (S).  

Beskrivning av ärendet 
I september presenterade regeringen 2010 års budgetproposition. Riksdagen kom-
mer att fatta beslut om budgetpropositionen i december. 

I propositionen föreslås bland annat ett antal regleringar enligt finansieringsprinci-
pen, d v s ändrat åtagande för kommunen kompenseras genom ändrat anslag för 
kommunalekonomisk utjämning. Därutöver föreslås regleringar av anslaget för nya 
skollagen samt ändringar inom gymnasieskolan. För Bodens del innebär reglering-
arna följande förändringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning (tkr): 

2010 2011 2012
Undervisning asylsökandes barn 137
Rektorsutbildning 27 27 27
Utvidgat barnvaccinationsprogram 55 55 55
Ändring skuldsaneringslagen* 27 27 27
Nya skollagen 82 163
Högre krav nya gymnasieskolan -1 961
Summa 246 191 -1 689

 
* Avser kommunstyrelsens verksamhetsområde. Övriga avser barn- och utbildningsnämnden.  
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§ 152 Regleringar enligt budgetpropositionen, forts 
 KS 2009/624, Au § 73 

Praxis är att nämnder/styrelsers driftramar justeras med motsvarande belopp som 
anslaget för kommunalekonomisk utjämning förändras. Reglering avseende 2010 
föreslås ske via tilläggsbudget och justeringar från och med 2011 i kommande stra-
tegisk plan.  

För att minska effekterna från den djupa lågkonjunkturen och påverka sysselsätt-
ningen i den offentliga sektorn föreslår Regeringen även att anslaget för kommu-
nalekonomisk utjämning 2010 tillförs 2,8 miljarder kronor som ett obundet tillskott 
samt att det tillfälliga konjunkturstödet utökas med 4,2 miljarder kronor. För Bo-
dens del innebär detta att skatte- och utjämningsintäkterna 2010 ökar med 20 606 
tkr. Budgeten föreslås utökas med samma belopp. 

Lågkonjunkturen medförde att det, i Strategisk plan 2010-2012, ställdes stora krav 
på rationalisering av verksamheten inom samtliga nämnder/styrelser För att inte 
kraven skulle bli allt för betungande budgeterades dessutom ett lågt positivt resultat 
(0,5 mkr), trots att målsättningen på lång sikt är knappt 28 mkr. I det budgeterade 
resultatet ingår även stora krav på effektivisering av administrationen och av den 
tekniska verksamheten genom konkurrensutsättning. Det är i dagsläget osäkert när 
ekonomisk effekt av dessa åtgärder uppnås, varför det krävs att det budgeterade re-
sultatet förbättras. 

Barn- och utbildningsnämnden har förutom det tillkommande rationaliseringskravet 
även krav på att anpassa verksamheten i takt med minskade resurser på grund av 
demografin samt av den fortsatta utökningen av fristående enheter. För att lindra ef-
fekterna föreslås att barn- och utbildningsnämndens driftram 2010 utökas med 
7 500 tkr. Nämnden måste snarast vidta åtgärder för att klara ekonomin inom tillde-
lade ramar från 2011 och framåt. 

I budgetpropositionen bedömer regeringen även att det ekonomiska biståndet 
kommer att öka kraftigt de kommande åren. Socialnämndens driftram 2010 föreslås 
därför utökas med 2 500 tkr. 

Kommunens budgeterade resultat för 2010-2012 blir efter ovanstående justeringar 
10 826 tkr, 140 tkr samt 7 187 tkr.  

Beredningen hade lämnat ett förslag som överensstämmer med kommunstyrelsens 
förslag, med undantag av punkt 4 som hade följande lydelse. Kommunfullmäktige 
utökar socialnämndens driftram 2010 med 2 500 tkr med anledning av att kostna-
derna för ekonomiskt bistånd förväntas öka. 

Arbetsutskottet lämnade ärendet utan yttrande. 
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§ 152 Regleringar enligt budgetpropositionen, forts 
 KS 2009/624, Au § 73 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (S) föreslår att kommunfullmäktige utökar barn- och utbildnings-
nämndens driftram med 10 miljoner kronor, samt att den tekniska verksamheten 
inte ska konkurrensutsättas. 

Kenneth Backgård (NS) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens 
förslag, med den ändringen att orden ”med anledning av att kostnaderna för eko-
nomiskt bistånd förväntas öka” i punkt 4 stryks. 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kenneth Backgårds (NS) förslag.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 153 Införande av lagen om valfrihetssystem, LOV 
 KS 2009/382, Au § 74 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att under 2010 införa valfri-
hetssystem i hemtjänsten enligt Lagen om valfrihet. 

2. Socialnämnden ska vara utförare vid ickevalsalternativ. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (S), Eivy Blomdahl (S), Patrik Degerman (S) 
och Anna-Karin Nylund (S), Bosse Strömbäck (V) och Gunnel Notelid (V).  

Beskrivning av ärendet 
Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla för de kommuner och 
landsting som vill konkurrenspröva verksamheter genom att överlåta valet av utfö-
rare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. 

Kommunstyrelsen föreslog 2009-09-07, § 112, att kommunfullmäktige skulle ge 
socialnämnden i uppdrag att under 2010 införa valfrihetssystem i hemtjänsten enligt 
lgen om valfrihet. Socialnämnden skulle vara utförare vid ickevalsalternativ. 

Kommunfullmäktige återremitterade 2009-09-14, § 111, ärendet för att förstudien 
skulle redovisas till socialnämnden samt att en konsekvensanalys skulle göras inför 
införandet av LOV. 

Socialnämnden har 2009-05-25, § 124, yttrat att den inte ser några hinder att införa 
ett valfrihetssystem inom hemtjänsten inom lagen om valfrihetssystem. 

Socialförvaltningen kompletterade 2009-10-05 ärendet med ytterligare underlag. 
Underlaget innehåller en skrivelse med bland annat en beskrivning av vilka förbe-
redelser socialförvaltningen har gjort, samt en bilaga med en konsekvensanalys.  

Kommunstyrelsen föreslog 2009-10-05 § 132, kommunfullmäktige skulle ge soci-
alnämnden i uppdrag att under 2010 införa valfrihetssystem i hemtjänsten enligt la-
gen om valfrihet. Socialnämnden skulle vara utförare vid ickevalsalternativ. Styrel-
sen beslutade också att förstudien skulle redovisas för socialnämndens ledamöter 
före nästa kommunfullmäktige.  

Socialnämnden har 2009-10-23, § 196, i ett nytt yttrande tillstyrkt kommunstyrel-
sens förslag att kommunfullmäktige ska ge socialnämnden i uppdrag att under 2010 
införa valfrihetssystem i hemtjänsten enligt lagen om valfrihet, samt att social-
nämnden ska vara utförare vid ickevalsalternativ.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat ett förslag som överensstämmer med 
kommunstyrelsens förslag. 
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§ 153 Införande av lagen om valfrihetssystem, LOV, forts 
 KS 2009/382, Au § 74 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (S) och Bosse Strömbäck (V) yrkar avslag till förslaget.  

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Torbjörn Lidberg (S) med fleras 
yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 154 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 
 KS 2009/70 

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.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 155 Godkännande av handlingsplan mot den organiserade 
brottsligheten 

 KS 2009/695, Au § 75 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner handlingsplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Polismyndigheten har tillsammans med kommunerna och andra statliga myndighe-
ter i Norrbotten gjort en handlingsplan mot den gemensamma brottsligheten.  

Av planen framgår att polisen och andra myndigheter till stora delar bekämpat den 
organiserade brottsligheten enskilt och inte tillsammans. Arbetssättet har inte varit 
tillräckligt effektivt. Organiserad brottslighet eller kriminella nätverk måste bekäm-
pas genom nätverk. Kommuner och statliga myndigheter kan skapa ett sådant till-
sammans. 

Enligt planen ska kommunen i sitt brottsförebyggande arbete bland ungdomar sär-
skilt uppmärksamma och motverka risker och tendenser till samröre med kriminella 
gäng eller annan organiserad brottslighet. Detta ska bland annat ske genom en nog-
grann prövning av vissa typer av ärenden, med inriktningen att inte stödja personer 
eller bolag som kan kopplas ihop med kriminella motorcykelgäng. 

Kommunledningsförvaltningen har samrått med övriga förvaltningsledningar om 
handlingsplanen. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner planen. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen  

För kännedom 
Polismyndigheten i Norrbottens län 
Samtliga styrelser och nämnder  
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§ 156 Godkännande av överenskommelse om samverkan för ökad 
trygghet i Bodens kommun 

 KS 2009/694, Au § 76 

Beslut  
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen och närpolisen har arbetat fram en gemensam åtgärdsplan för 2010-
2011. Den är framtagen utifrån en gemensam problembild och omfattar prioriterade 
åtgärder som harmonierar med parternas ordinarie handlings- och verksamhetspla-
ner.  

Utifrån en gemensam problembild har tre huvudområden för 2010 -2011 års verk-
samhet tagits fram. 

• Förebyggande arbete ungdomar 

• Trygghet offentlig miljö 

• Kommunikation 

I överenskommelsen redovisar kommunen och polisen gemensamma åtgärder och 
åtaganden inom dessa områden.  

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen 

För kännedom 
Polismyndigheten i Norrbottens län 
Samtliga styrelser och nämnder 
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§ 157 Överenskommelse med Migrationsverket om mottagande 
av ensamkommande barn 

 KS 2007/268, Au § 77 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal med Migrationsverket om mottagan-

de om ensamkommande barn. 

2. Verksamheten ska drivas av en extern utförare.  

3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att teckna avtal 
med Migrationsverket och med en extern utförare som ska driva boendet för de 
ensamkommande barnen.  

Reservationer från Torbjörn Lidberg (S), Eivy Blomdahl (S), Patrik Degerman (S) 
och Anna-Karin Nylund (S), Bosse Strömbäck (V), Gunnel Notelid (V) och Catari-
na Ask (MP).  

Beskrivning av ärendet 
Migrationsverket arbetar för att kommunen ska ordna platser för mottagande av 
asylsökande barn och unga. Bakgrunden är de senaste årens allt kraftigare ökning 
av barn och ungdomar utan föräldrar eller annan legal vårdnadshavare som kommer 
till Sverige för att söka asyl. Under årets första fyra månader har närmare 600 en-
samkommande barn och ungdomar ansökt om asyl. Konsekvenserna av detta är att 
platserna för mottagande inte på långt när räcker till i de kommuner som Migra-
tionsverket har överenskommelse med. 

Migrationsverket har tillsammans med kommunledningsförvaltningen tagit fram ett 
förslag till överenskommelse som innebär att Bodens kommun ska ta emot ensam-
kommande barn. Överenskommelsen gäller att hålla tio boendeplaster tillgängliga 
för ensamkommande barn, varav minst tre platser alltid ska vara tillgängliga för 
asylsökande barn. Överenskommelsen löper under 2 år och 3 månader för att däref-
ter löpa tillsvidare.  

Socialnämnden har tidigare 2007-12-05, § 289, föreslagit att Bodens kommun ska 
teckna avtal om mottagande av ensamkommande barn. Socialnämnden hänsköt till 
kommunstyrelsen frågan om verksamheten ska drivas av socialnämnden eller av en 
annan entreprenör/utförare. 

Arbetsutskottet har lämnat ett förslag som överensstämmer med kommunstyrelsens 
beslut. 
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§ 157 Överenskommelse med Migrationsverket om mottagande 
av ensamkommande barn, forts 

 KS 2007/268, Au § 77 

Yrkanden  
Torbjörn Lidberg (S), Bosse Strömbäck (V) och Catarina Ask (MP) föreslår i första 
hand att verksamheten ska drivas i egen regi och i andra hand att en upphandling 
ska genomföras enligt LOU. 

Ordföranden ställer arbetsutskottet förslag och Torbjörn Lidberg (S) med fleras yr-
kande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen  
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§ 158 Yttrande till kommunens revisorer om granskning av in-
ternkontroll 

 KS 2009/286, Au § 78 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av regle-

menten och delegationsordningar.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningens yttrande får ut-
göra kommunstyrelsens svar till revisorerna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunrevisorerna har genomfört en granskning av internkontroll med syfte att 
bedöma hur och på vilket sätt nämnder och styrelser tar ansvar för den interna kon-
trollen. Syftet var att undersöka vilka interna riktlinjer som är styrande för verk-
samheterna, på vilket sätt dessa efterlevs samt om dessa gynnar den interna kontrol-
len. Granskningen har genomförts genom enkäter till nämndernas ordinarie ledamö-
ter och ersättare samt dokument- och protokollsstudier. Granskningen presenterades 
för kommunstyrelsen på sammanträdet den 8 juni 2009. 

Kommunledningsförvaltningen lämnar följande svar på revisorernas synpunkter:  

Förvaltningen delar revisorernas uppfattning att det finns behov av att komplettera 
fullmäktiges styrning med riktlinjer inom internkontrollområdet. I strävan att mini-
mera antalet interna styrdokument har förvaltningen däremot för avsikt att revidera 
”Riktlinjer för styrning och uppföljning” och komplettera dessa med riktlinjer om 
internkontroll.  Tillsammans med förvaltningsorganisationen kommer därefter ge-
mensamma rutiner och arbetssätt att tas fram. Dessa kommer sedan att införas suc-
cessivt tillsammans med utbildningsinsatser. Utbildningen av nyvalda förtroende-
män kommer också att kompletteras med ett avsnitt om intern kontroll. 

Kommunledningsförvaltningen delar revisorernas uppfattning att sambanden mel-
lan styrdokumenten kan tydliggöras ytterligare. Förvaltningen har för avsikt att i 
kommande strategisk plan alternativt revidering av ”Riktlinjer för styrning och upp-
följning” tydliggöra sambanden mellan styrdokumenten ytterligare.  

Däremot anser förvaltningen att det redan finns riktlinjer för en tydlig dokument-
struktur. I strävan att hålla nere antalet styrdokument har ”Ramverk för styrning i 
Bodens kommun” arbetats in i ”Riktlinjer för styrning och uppföljning”. Av dessa 
riktlinjer framgår bland annat strukturen för fullmäktiges styrning av nämnder. Se-
dan riktlinjerna för en tydlig dokumentstruktur antogs har ett flertal styrdokument 
omarbetats och aktualiserats. Förvaltningen delar revisorernas uppfattning att det 
finns behov av en översyn av reglementen och delegationsordningar och har för  
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§ 158 Yttrande till kommunens revisorer om granskning av in-
ternkontroll, forts 

 KS 2009/286, Au § 78 

avsikt att påbörja ett sådant arbete. I denna översyn kommer revisorernas synpunk-
ter att beaktas. Översyn av övriga styrdokument fortsätter löpande. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen  

För kännedom 
Revisorerna 
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§ 159 Stöd till planeringsinsatser för vindkraft 
 KS 2009/692, Au § 79 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra planeringsinsatser för vindkraft i Bo-

dens kommun. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadskontoret att ansöka om plane-
ringsstöd för vindkraft hos Boverket. 

3. Kommunstyrelsen anslår som motfinansiering 150 000 kronor i två år, totalt 
300 000 till ändamålet. 

4. Medel anvisas inom ramen för avsatta medel för kommunens översiktliga pla-
nering. 

Beskrivning av ärendet 
Bodens kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Förut-
sättningarna för vindkraftsetablering ska utredas väl och ska fogas till översiktspla-
nen som tematiskt tillägg till översiktsplanen. 

I utredningsarbetet med att i det planerade tematiska tillägget till den nya översikts-
planen kunna peka ut vilka områden som kan vara lämpliga för vindkraft behöver 
vi ta fram grundläggande och nödvändigt planeringsunderlag. Att utreda förutsätt-
ningarna för vindkraft medför ökade kostnader. 

Stöd till planeringsinsatser för vindkraft kan sökas genom Boverket. Regeringen 
har avsatt 90 miljoner för perioden 2007-2009 och ytterligare medel är avsatt för 
2010. 

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för en ökad utbyggnad av vindkraften 
i Sverige och kan sökas av kommuner, länsstyrelser samt kommunala och regionala 
självstyrelseorgan. Planeringsstödet ska underlätta att skapa beredskap för en ut-
byggnad i de kommunala översiktsplanerna. Detta kan ske genom tillägg till eller 
fördjupning av översiktsplanen. Även framtagande av en ny översiktsplan är stöd-
berättigat. Stödet går i sådana fall till den del av arbetet som föranleds av planering 
för vindkraft. Även planeringsunderlag som har betydelse för den översiktliga pla-
neringen kan få stöd. 

Arbetsutskottet har lämnat ett förslag som överensstämmer med kommunstyrelsens 
förslag. 
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§ 159 Stöd till planeringsinsatser för vindkraft, forts 
 KS 2009/692, Au § 79 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (S) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

Catarina Ask (MP) och Bosse Strömbäck (V) föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.  

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslu-
tar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen – samhällsbyggnadskontoret 
Kommunledningsförvaltningen - ekonomikontoret 
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§ 160 Inriktningsbeslut om radiokommunikationssystemet Rakel 
 KS 2009/593, Au § 80 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ansluta sig till RAKEL-systemet. 

2. Efter analys och inventering av behovet implementera systemet i kommunen. 

Beskrivning av ärendet 
RAKEL är ett gemensamt radiokommunikationssystem för organisationer i samhäl-
let som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Systemet ska vara färdig-
byggt i Sverige 2010. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansva-
rar för utbyggnaden av RAKEL-systemet. Systemet har byggts ut i flera etapper 
med start kvartal 4 2007 och Norrbotten byggs ut i den sista etappen och ska vara 
färdigt och driftsatt kvartal 4 2010. 

Frågan om ett gemensamt radiokommunikationssystem för aktörerna i krishanter-
ingssystemet har utretts i tio år. Den 10 juni 2002 tillsatte regeringen den kommitté 
vars arbete resulterat i det som nu har blivit Rakelsystemet. Efter ett regeringsbeslut 
i maj 2003 ges Försvarets materialverk i uppdrag att genomföra upphandlingen av 
ett nytt gemensamt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet i samver-
kan med Rakelkommittén. I januari 2005 övertog Krisberedskapsmyndigheten ram-
avtalet och påbörjade samarbetet med leverantören för utbyggnaden av Rakelsy-
stemet. Vid årsskiftet 2009 slogs Krisberedskapsmyndigheten, Styrelsen för psyko-
logiskt försvar och Statens räddningsverk samman till en myndighet MSB som då 
också övertog ansvaret för systemet.  

Vid en räddningschefsträff i Haparanda i början av maj 2009 kom länets samtliga 
räddningschefer överens om att gemensamt ansöka om medel för kompetensstöd 
för en förstudie till RAKEL-systemet. Det måste finnas ett kommunalt politiskt be-
slut om anslutning till RAKEL eller om att bereda frågan om anslutning till RA-
KEL för att MSB ska behandla ansökan. Ansökningarna om stöd för en förstudie 
kommer att prioriteras före ansökningarna om att bereda frågan. 

Med detta som bakgrund föreslår räddningschefen att Bodens kommun ska ansluta 
sig till RAKEL-systemet. 

 

För genomförande 
Räddnings- och beredskapsförvaltningen  

 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-11-09 

Sid 
23 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 161 Godkännande av administrativ översyn 
 KS 2009/713 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner den administrativa översynen. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att slutföra MBL-
förhandlingarna med arbetstagarorganisationerna, samt att återkomma med ett 
förslag till slutligt beslut i styrelsen och fullmäktige under december 2009.   

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i den strategiska planen 2010-2012 uppdragit till kom-
munstyrelsen att genomföra en översyn av administrationen i kommunen i syfte att 
genom samordning och bättre arbetssätt effektivisera administrationen. Översynen 
redovisas hösten 2009 och ska, förutom de neddragningar som presenterats på pla-
neringsberedningen, medföra att kostnaderna minskar med 3 500 tkr 2010 och med 
5 000 tkr från och med 2011. 

Kommunledningsförvaltningen har tillsatt en organisation för att utarbeta förslag 
till förändringar inom administrationen. En styrgrupp bestående av förvaltningsche-
ferna, med kommunchefen som ansvarig, har gett direktiv och prioriterat aktiviteter 
samt resurser till tre arbetsgrupper.  

• I arbetsgruppen som ser över kommunens samlade löneadministration, har för-
slag till ny organisation för en central löneenhet tagits fram.    

• Den arbetsgrupp som ser över personalfrågor/personaladministration har tydlig-
gjort hur organisationen för personalfrågor/ personaladministration i kommunen 
som helhet ska se ut.  

• Gruppen som genomlyser kommunens ekonomiadministration har utrett möj-
ligheterna till bättre samordning och ge förslag till gemensamma rutiner.    

Förhandlingar med arbetstagarorganisationer enligt MBL har inletts. Kommunled-
ningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till administ-
rativ översyn. Förvaltningen avser att återkomma med ett slutligt förslag till beslut 
till kommunstyrelsen och fullmäktige, efter att förhandlingarna med arbetstagaror-
ganisationerna har slutförts.  

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen  
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§ 162 Delegationsbeslut och delgivningar 
  

Fastigheter och detaljplaner 8 

Förköp 8:1 
Sävast 8:296 (2009/613) Geten 3 (2009/669) 
Lakaträsk 5:1 (2009/614) Krokträsk 1:1, 2:1 (2009/670) 
Boden 57:36 (2009/617) Vittjärv 4:47 (2009/673) 
Gunnarsbyn 8:122 (2009/631) Lassbyn 13:8 (2009/685) 
Svartbyn 5:24 (2009/626) Harnesktorpet 1:4 (2009/696) 
Sävast 3:25 (2009/633) Unbyn 3:32 (2009/681) 
Djupsjö 3:89, 3;88 (2009/636) Långsjön 1:19 (2009/699) 
Brännberg 24:13 (2009/635) Svartlå 2:23, 3:81 (2009/700) 
Heden 54:13 (2009/643) Klingesel 1:2 (2009/702) 
Tallberg 1:6 (2009/650) Kesaslandet 1:7 (2009/672) 
Bredåker 1:119 (2009/658)  
Överstbyn 9:53, 9:61 (2009/671)  
  
 
Köp, försäljning och byte av fastigheter 8:5 
Köp av Heden 5:33 (2009/630) 
Fastighetsreglering Harads 3:16 till Harads 3:22 (2009/660) 
Fastighetsreglering Svartbjörsbyn 6:10 till Svartbjörsbyn 10:32 (2009/661) 
Fastighetsreglering Svartbjörsbyn 10:32 till Svartbjörsbyn 6:48 (2009/663) 
Fastighetsreglering Erikslund 11:1 till Kalven 12 (2009/664) 
Fastighetsreglering Sävast 9:32 till Sävast 23:11 (2009/666) 
 
Detaljplaner 8:12 
Boden 57:36, del av Området väster Kanslihusvägen (2009/644) 
 
Serveringstillstånd 9 

Stadigvarande allmänheten 9:1 
Konditori Opalen; Folkets Hus restaurangdel (2005/456) 
Konditori Opalen; Sagateaterns foajé (2005/456) 
Konditori Opalen; Enter Galleri (2005/456) 
Café CQ; Enter Galleria (2009/457) 
Harads Bygg och plattsättning AB; Nyfiket Harads (2009/589) 
 
Tillfälligt Slutet sällskap 9:2 
Unbyns IF, Gymnastiken Unbyn 2009-10-30 (2009/688) 
 
Bidrag 10 

Bidrag med 7 000 kr till BLISS-studier för handikappade ungdomar 
(2009/704) 
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§ 162 Delegationsbeslut och delgivningar forts 
  

 

Delgivningar 
Samhällsbyggnadskontoret; Pris på Bodens nya adresskarta (2009/637). 

Kommunrevisorerna; Granskning av delårsrapporten aug 2009 (2009/616). 

Kansli och informationskontoret; Yttrande till Länsrätten i mål 1910-09, Torbjörn 
Lidberg (S) m.fl. ./. Bodens kommun, laglighetsprövning (2009/382). 

Kansli och informationskontoret, Yttrande till Länsstyrelsen om bygdemedelsansö-
kan från Bodens Utvecklings AB om Hästcenter (2009/596). 

Kommunforskning i VästSverige; Finasiell profil för Bodens kommun 2006-2008 
(2009/703). 
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