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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 45 Godkännande av dagordning 

  

Beslut 

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

Ärenden som utgår 

 Trafiklösning centrum med bussnav  

Nya ärenden 

 Förändring Bodens Utveckling AB  

 Inventarier till hästkliniken  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 46 Informationer och rapporter 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnade informationer och rapporter. 

Beskrivning av ärendet 

Följande informationer och rapporter lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde: 

 Torbjörn Almqvist, teknisk chef, informerade om Skogsbruksplanen, etapp 2 

 Ekonomichefen redovisar månadsrapport för mars 2013 
 

 Kommunchefens rapport 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 47 Tekniska förvaltningen med begäran om pengar till skogs-

bruksplan, etapp 2 
 KS 2012/272, Tu § 17 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beviljar tekniska förvaltningen 300 000 kr ur kommunfull-
mäktiges oförutsedda för skogsbruksplan etapp 2. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade § 76/2012 att tillskjuta 300 000 kr för att ta fram en 
ny skogsbruksplan som ersätter den tio år gamla planen. Den totala kostnaden är 
beräknad till 600 000 kr och därför har man bara kunnat ta fram en del av planen, 
del ett för produktionsskogen. 

En bra skogsbruksplan ger en överblick över skogsinnehavet och är ett verktyg för 
hur skogen ska skötas för att kunna påverka hur den ska se ut i framtiden. Skogs-
bruksplanen skapar underlag för ekonomiska beräkningar som nuvärden, budget 
och försäljningar. Den ger också en god uppfattning om vilka intäkter skogen kan 
ge och vilka investeringar som behövs. Planen kommer att uppdateras löpande 
framöver så att man inte behöver göra en till stor översyn i framtiden. 

För att kunna färdigställa skogsbruksplanen räknar tekniska förvaltningen med ett 
behov av 300 000 kr. Skogen har idag minskade intäkter, dels på grund av O-ringen 
och dels på grund av att det är mindre skog kvar att avverka, för 2013 har skogsfas-
tigheterna ett budgeterat underskott på 267 000 kr. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 48 Inrättandet av en e-nämnd i Norrbottens län 

 KS 2011/475, Au § 36 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Bodens kommun ska med i den gemensamma 
e-nämnden. 

2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till samverkansavtal samt reglementet 
för e-nämnden. 

3. Kommunfullmäktige anvisar 60 000 kr för 2013 ur kommunfullmäktiges konto 
för oförutsedda utgifter för ändamålet.  

4. Finansiering för 2014 inarbetas i den strategiska planen. 

5. Jan-Olov Bäcklund (S) utses till ledamot och xx till ersättare för perioden 2013-
06-01—2014-12-31 

Beskrivning av ärendet 

Luleå kommun har 2013-02-25 beslutat att inrätta en e-nämnd i sin organisation. 
Beslutet tillkom efter en utredning som Kommunförbundet Norrbotten startade un-
der 2012. Utredningen resulterade i ett förslag att inrätta en gemensam e-nämnd i 
länet för implementering av regeringens intentioner för e-samhälle. Kommunför-
bundet Norrbottens styrelse beslutade 2012-12-13 att rekommendera länets samtli-
ga kommuner att ingå i nämnden. Länets kommuner inbjuds nu att delta och teckna 
samverkansavtal med Luleå kommun. 

Varje samverkande part ansvarar själv för samtliga kostnader för sina respektive 
förtroendevalda i nämnden enligt de egna arvodesreglerna. I övrigt består kostnader 
som uppkommer inom nämndens verksamhetsområde av ett grundbelopp och ett 
projektbelopp. 

För Bodens kommun blir grundbeloppet 59 000 kr per år och avser nämndsadmi-
nistration och samtliga personalkostnader för tjänsteman som har uppdraget inom 
nämndens ansvarsområde. Kommunledningsförvaltningen i Luleå kommun beman-
nar nämnden med sekreterare, administrativ assistans samt en eSamordnare som 
tillika är föredragande. Grundbeloppet betalas i januari månad varje år.  Projektbe-
loppet baseras på invånarantal som nyckeltal. Alla kommuner väljer själva vilka 
projekt men vill vara med på. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Bodens kommun går med i den gemen-
samma nämnden, godkänner förslag till samverkansavtalet och reglemente samt ut-
ser Jan-Olov Bäcklund (S) till ledamot och xx till ersättare i e-nämnden för perio-
den 2013-06-01—2014-12-31. 

För beslut; Kommunfullmäktige  
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§ 49 Motion om Fixar´n till fler 

 KS 2013/92, Au § 37 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till socialnämndens yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Hendrik Andersson (FP) förslår i en motion 2013-02-18 att Bodens kommun utre-
der vilka grupper med funktionshinder som idag inte får stöd från annat håll och 
som skulle ha nytta av Fixarn samt att kommunen ger fler möjlighet att dra nytta av 
dessa så kallade fixar-tjänster.  

Socialnämnden föreslår 2013-03-19, § 79, att motionens första förslag om att utreda 
vilka grupper med funktionshinder som skulle behöva Fixar-tjänster kan anses vara 
besvarad då den enskilde alltid har rätt att få sitt behov av bistånd prövat enligt so-
cialtjänstlagen. Andra förslaget om att fler ska ges möjlighet till Fixar-tjänsten före-
slås avslås då lagstiftningen och gjorda prioriteringar strider mot förslaget. 

Kommunerna bestämmer själv vid vilken ålder (67 år eller äldre), vilka tjänster och 
i vilken omfattning servicetjänster ska erbjudas. Kommunfullmäktige beslutade 
2007-02-26 § 38 att dessa tjänster kan nyttjas av kommunmedborgare som är 70 år 
eller äldre. Syftet med de tjänster som erbjuds i Bodens kommun är att förebygga 
fall och ohälsa, exempel på sådana tjänster är sandning och lättare snöröjning, samt 
montering av rullgardiner. Förutom åldersgränsen finns det en annan begränsning 
vad gäller kommunernas möjlighet att erbjuda servicetjänster och det är risken att 
konkurrera med privat företagsamhet. 

Den enda möjligheten för kommunen att utöka gruppen som får servicetjänster är 
att sänka åldersgränsen till 67 år. Socialnämnden prövar årligen sina prioriteringar i 
samband med budgetarbetet och har inte prioriterat denna fråga framför andra be-
hov varför frågan inte har väckts i kommunfullmäktige. 

Handikapprådet och Pensionärsrådet har också yttrat sig och deras förslag överens-
stämmer med socialnämnden yttrande. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 50 Köp av aktier i Investeringar i Norrbotten AB 

 KS 2012/207, Au § 38 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige köper 68 aktier i Investeringar i Norrbotten AB av Norr-
bottens Läns Landsting till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 6 800 kr. Köpet fi-
nansieras genom likvida medel. 

2. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Investeringar i Norrbotten 
AB. 

3. Kommunfullmäktige antar aktieägaravtal mellan ägarna i Investering i Norrbot-
ten AB. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-21, § 52, att ingå delägarskap i Invest in 
Norrbotten. Bodens kommun tecknade 3,4 % av aktierna i bolaget. Bolaget bildades 
i oktober 2012 och fick formellt namnet Investeringar i Norrbotten AB. Bolaget har 
bildats med Norrbottens läns landsting som ägare till 100 % till en början. Målsätt-
ningen är att så många som möjligt av länets kommuner eller kommunala närings-
livsbolag ska bli delägare. 

Landstingsfullmäktige har 2013-02-21 beslutat att avyttra aktier i Investeringar i 
Norrbotten AB till kommunerna samt att anta en reviderad bolagsordning för bola-
get och nytt aktieägaravtal mellan ägarna.  

Bolaget har totalt 2000 aktier till ett värde av 100 kr styck. Upplägget är att kom-
munerna köper lika stora aktieposter (1,4 %, tillika 28 aktier) men att de till invå-
narantal större kommunerna har erbjudits att köpa en större post (3,4 %, tillika 68 
aktier). Det senare gäller Luleå, Boden, Piteå, Kiruna och Gällivare kommuner. 

Innan tidigare beslutat aktieköp kan ske måste nu respektive kommun ta beslut om 
att godkänna den reviderade bolagsordningen och anta aktieägaravtalet mellan 
ägarna. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 51 Samordning av arbetsmarknadsinsatser 

 KS 2013/175, Au § 39 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2013-06-01 samordnas arbets-
marknadsfrågorna under tillväxtförvaltningen. 

2. Kommunfullmäktige överför de medel som socialförvaltningen har budgeterat 
för arbetsmarknadsåtgärder, 4 817 tkr, till tillväxtförvaltningen från och med 
2013. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunchefen fick november 2011 ett uppdragsdirektiv "Effektivare ledning och 
administration". Uppdraget innebar bland annat att en organisationsförändring skul-
le genomföras genom sammanslagning av delar av näringslivsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen, all utbildningsverksamhet skulle samlas under en 
gemensam förvaltning, utbildningsförvaltningen samt att arbetsmarknads- och in-
tegrationsfrågorna skulle lyftas ur näringslivsförvaltningen. Sammanslagningarna 
och förflyttningarna skulle effektivisera verksamheten och ge betydande ekonomis-
ka besparingar. 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-10 § 27 om organisationsöversynens olika 
delar, bland annat att överföra lönebidragsfrågor, beredskapsarbeten samt syssel-
sättningsprojekt till socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet. Organisationsför-
ändringen trädde i kraft 2012-07-01. 

Ett behov av att hitta en ny lösning på kort sikt har aktualiserats för att kunna arbeta 
mer konkret med insatser för arbetssökande och även med kommunens behov av att 
rekrytera personal. 

För att utveckla och stärka arbetet med arbetsmarknadens aktörer i Bodens kom-
mun, bör insatserna kring detta samordnas. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
att olika delar samlas till tillväxtförvaltningens verksamhet och där arbeta med att 
förbättra för ungdomar och andra med behov av arbetsmarknadsåtgärder.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 52 Förändring av Bodens Utveckling AB 

 KS 2010/348 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige ger Bodens Kommunföretag AB i uppdrag att tillkalla en 
extra stämma och därigenom öppna Bodens Utveckling AB för verksamhet.  

2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändring i bolagsordningen för Bo-
dens Utveckling AB, som innebär att bestämmelsen om där revisorer och lek-
mannarevisorer återinförs 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-11, § 28, att ge Bodens Kommunföretag 
AB i uppdrag att från och med årsstämman 2011 lägga Bodens Utveckling AB 
vilande. Samtidigt godkändes en ändring i bolagsordningen som innebar att punk-
terna om revisorer togs bort. 

Kommunledningen föreslår att bolaget åter ska öppnas för verksamhet. Bolaget ska 
ha samma ändamål som tidigare, det vill säga främja utveckling och tillväxt i Bo-
dens kommun. Arbetet ska bedrivas i nära samverkan mellan kommun, näringsliv, 
myndigheter och organisationer.  

 
 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 53 Inventarier till kliniken Hästkraft i Boden 

 KS 2013/207 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anvisar 3 900 000 kr till tekniska förvaltningens investerings-
budget för 2013 för anskaffande av inventarier till kliniken Hästkraft i Boden att fi-
nansieras ur likvida medel 

Beskrivning av ärendet 

Projektet Hästcentrum, etapp 1, är i princip färdigställt. Centrumbyggnad och klinik 
har uppförts med hjälp av EU-medel. Verksamheten i kliniken kommer att skötas 
av en extern aktör, som förhyr kliniklokalen enligt separat hyresavtal. Parterna har i 
förhandlingar kommit överens om att kommunen ansvarar för att utrusta kliniken 
för verksamhetens ändamål och att kostnaderna för utrustningen täcks genom ett 
tillägg på hyran. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 54 Yttrande över revisorernas granskning om näringslivs- och 

sysselsättningsfrämjande åtgärder 
 KS 2012/627, Au 40 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens yttrande som svar 
till kommunrevisorerna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunrevisionen har granskat om kommunens näringslivsbefrämjande arbete re-
spektive kommunens sysselsättningsfrämjande arbete för ungdomar bedrivs på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. 
Granskningen har omfattat tillväxtnämndens och kommunstyrelsens verksamhet. 

Revisorernas sammantagna bedömning är att tillväxtnämnde och kommunstyrelsen 
bedriver arbetet med näringslivsbefrämjande åtgärder på ett, i väsentliga delar, än-
damålsenligt och effektivt sätt och att den interna kontrollen i huvudsak är tillräck-
lig sett till de mål indikatorer som kommunen satt upp för området Tillväxt. 

Vad gäller arbetet med sysselsättningsfrämjande åtgärder för ungdomar gör reviso-
rerna bedömningen att detta inte bedrivs ändamålsenligt och effektivt, medan den 
interna kontrollen i stort kan bedömas som tillräcklig utifrån de mål indikatorer för 
området Tillväxt som kommunen har beslutat att följa. 

Revisorerna rekommenderar kommunen att: 

 Avseende insatser och prioriteringar när det gäller att förbättra förutsättningarna 
för ungas inträde på arbetsmarknaden återstår för såväl tillväxtnämnden som 
kommunen i stort att formulera konkreta mål och framförallt att utifrån dessa 
bestämma aktiviteter och inriktning på arbetet inom området. 

 Uppföljningen avseende de granskade områdena bör generellt sett förbättras 
och förfinas. Detta t ex genom uppsättning och uppföljning av delmål samt tyd-
ligare/mer spårbar rapportering till tillväxtnämnden utifrån aktiviteter som har 
genomförts och vad som uppnåtts till följd av dessa. Vidare finns ett behov att 
finna former för en snabbare metod för resultatmätning än vad den offentliga 
statistiken allmänt medger 

Kommunledningsförvaltningen har 2013-04-09 upprättat ett förslag till yttrande och 
föreslår att kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget. 

 

För kännedom 
Kommunrevisionen 
Kommunledningsförvaltningen  



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-04-29 

Sid 

12 (20) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 55 Yttrande över revisorernas granskning av intern kontroll 

inom området för etik, korruption och oegentligheter 
 KS 2012/547, Au § 41 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens yttrande som 
svar till kommunrevisorerna. 

2. Kommunstyrelsen beaktar revisorernas synpunkter i det fortsatta arbetet med 
internkontroll. 

3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att under 2013 
ta fram ett kommunövergripande reglemente för internkontroll. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunrevisionen har översiktligt granskat den interna kontrollen inom området 
för etik, korruption och oegentligheter. Kommunstyrelsen, samtliga nämnder, Bo-
dens Energi AB, Arenabolaget i Boden AB och stiftelsen Bodenbo har varit före-
mål för granskningen. Den sammantagna bedömningen är att det finns brister i sty-
relsernas och nämndernas interna kontroll inom det granskade området (EKO-
området). 

För att utveckla den interna kontrollen rekommenderar kommunrevisionen att 
kommunstyrelsen tar initiativ till att samtliga nämnder och styrelser utför en syste-
matisk kartläggning av riskområden avseende EKO-området. Revisorerna bedömer 
att sådan kartläggning kan ge grund och legitimitet till fortsatt förebyggande arbete 
med EKO-frågor. 

Kommunrevisionen rekommenderar även att kommunstyrelsen tar initiativ till en 
översyn av befintliga policies och riktlinjer och kompletterar dessa för att utveckla 
organisationens möjligheter att återsöka styrande och stödjande riktlinjer inom om-
rådet.  

Vidare rekommenderas att samtliga styrelser och nämnder utvecklar den interna 
kontrollen för att säkerställande tillämpningen av befintliga riktlinjer och rutiner. 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt och har därför ett särskilt ansvar att leda och 
följa utvecklingen. 

Kommunledningsförvaltningen har 2013-04-09 lämnat ett förslag till yttrande och 
föreslår att kommunstyrelsen antar yttrande som sitt eget. Kommunledningsförvalt-
ningen föreslår även att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att under 
2013 ta fram ett kommunövergripande reglemente för internkontrollen. 

För genomförande  För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen  Kommunrevisionen 
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§ 56 Avveckling av donationsfonder 

 KS 2013/171, Au § 42 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen ansöker hos Länsstyrelsen om att de sju donationsstiftelser 
som kommunen förvaltar upphävs enligt ekonomikontorets förslag. 

2. Kommunstyrelsen ger ekonomikontoret i uppdrag att verkställa alla nödvändiga 
åtgärder för avveckling, under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar begäran. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomikontoret föreslår 2013-04-03 att kommunstyrelsen ansöker hos Länsstyrel-
sen om att de sju donationsstiftelser som kommunen förvaltar upphävs och kapitalet 
från dessa stiftelser förbrukas för de ändamål vartill de är bestämda eller för ett än-
damål som så nära som möjligt motsvarar detta (detta under förutsättning att rekvi-
siten för avveckling anses uppfyllda av tillsynsmyndigheten). 

Kommunen förvaltar sju donationsstiftelser med ett sammanlagt kapitalvärde på 
300 000 kr. Från dessa lämnas årligen utdelning från föregående års ränteintäkter, 
den totala summan som lämnats för utdelning 2013 uppgår till ca 7 000 kr, 2012 ca 
6 000 kr och 2011 ca 4 000 kr. Utav de sju stiftelser som kommunen förvaltar har 
utdelning skett från i genomsnitt fyra av dessa per år.  

Administrationen och därmed kostnad har förändrats mycket sedan stiftelsen upp-
fördes. En kommun bör göra en avvägning mellan den nytta kommunen kan ha och 
de konsekvenserna av administrativ och ekonomisk art mottagandet medför. Med 
hänsyn till nämnda förhållande bör kommuner, enligt SKL, inte motta donationer 
av alltför ringa värde. 

Från och med 2010 har stiftelselagen ändrats, detta innebär stärkta krav på redovis-
ningen av stiftelser samt ett krav på att alla stiftelser ska registreras med organisa-
tionsnummer hos Skatteverket senast utgången av 2015. Detta innebär ytterligare 
utökat administrativt ansvar för kommunen. 

Med den nya lagändringen utökas möjligheten att avveckla en stiftelse som inte kan 
främja sitt ändamål. Ekonomikontoret anser det styrkt att givarens avsikt inte har 
varit att orsaka extra kostnad för kommunen och anser därför att stiftelserna bör av-
vecklas. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 
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§ 57 Revidering av teckningsrätten inom ekonomikontoret  

 KS 2010/242, Au § 43 

Beslut  

Kommunstyrelsen fastställer föreslagen teckningsrätt och rätt att underteckna avtal, 
andra handlingar och skrivelser enligt ekonomikontorets förslag.  

Beskrivning av ärendet 

För att kunna teckna kommunens deklarationer, plus- och bankgiron, avtal och öv-
riga handlingar inom ekonomikontoret krävs ett beslut från kommunstyrelsen om 
vem som är behörig att underteckna handlingar.  

Ekonomikontoret föreslår 2013-04-03 en revidering av teckningsrätten på grund av 
personalomsättningen inom ekonomikontoret. 

 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 
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§ 58 Revidering av riktlinjer för nyttjande av kredit- och betalkort

 KS 2011/70, Au § 44 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föreslagna revideringar i riktlinjer för nyttjande av 
kredit- och betalkort.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomikontoret, föreslår 2013-04-03 revidering 
av riktlinjerna för nyttjande av kredit- och betalkort. Riktlinjerna fastställdes i sin 
helhet av kommunstyrelsen 2011-03-28, § 39. 

Anledningen till revideringen ligger i ett förändrat behov av betalkort i linje med 
”Tryggare Bodens” arbete att minska kontanter i omlopp. Tryggare Boden är ett 
samarbete mellan bland andra kommunen, handeln, bankerna, pensionärsförening-
arna och polisen för att skapa ett tryggare Boden. Tillsammans med medborgarna 
ska mängden kontanter i plånböcker och kassor minskas. Istället för tex utlägg med 
kontanter finns nu möjlighet till ett inköpskort. Inköpskortet är att likställa med ett 
kreditkort, där det finns möjlighet att begränsa kortinnehavarens inköp till belopp 
(per köp och månad) samt bransch.  

 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 59 Val av ny ledamot i Pensionärsrådet efter Ronny Johansson 

(PRO) för återstående del av mandatperioden 2011-2014  
 KS 2013/152 

Beslut 

Arne Pettersson (PRO) väljs som ny ledamot i Pensionärsrådet för återstående del 
av mandatperioden 2011-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Ronny Johansson (PRO) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Pensionärsrådet.  

Pensionärernas Riksorganisation (PRO) har lämnat följande nominering: 

 Ersättare  

 Arne Pettersson  Tuppvägen 3 961 44 BODEN  

 

 

För kännedom 
Arne Pettersson (S) 
Pensionärsrådet 
Personalkontoret 
Kansliet 
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§ 60 Medborgarförslag om en isfigur i stadsparken 

 KS 2013/39, Tu § 18 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om en isfigur i stadsparken eftersom 
det inte finns pengar till det. 

Beskrivning av ärendet 

Kerstin Smedberg har lämnat in ett medborgarförslag om att göra en isfigur som 
placeras i stadsparken. 

Parkavdelningen har inte pengar i sin budget för att kunna bygga en isfigur och fö-
reslår därför att kommunstyrelsen avslår förslaget. 

 

För kännedom 
Kerstin Smedberg 
Tekniska förvaltningen  
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§ 61 Motion till ungdomsfullmäktige om att bygga ut  

Stureskolans matsal 
 KS 2013/7, Tu § 19 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige om att bygga ut Sture-
skolans matsal och hänvisar till kostnaden för en utbyggnad och att det finns möj-
ligheter för eleverna att äta i omgångar. 

Beskrivning av ärendet 

I en motion till ungdomsfullmäktige föreslår Linnea Nilsson att man bygger ut  
Stureskolans matsal för att det ska bli mer plats och mer trivsamt.  
 
Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att matsalen kan upplevas trång om allt 
för stora grupper ska äta samtidigt. Det finns plats för drygt 160 personer och det 
totala antalet elever som finns på skolan är cirka 460. 
 
Teoretiskt skulle det gå att äta i tre omgångar men praktiskt bör man lägga upp det 
på fyra omgångar, så att cirka 115 personer äter samtidigt. Att få motsvarande ut-
rymme för 153 elever som äter i tre omgångar skulle kräva att man bygger ut mat-
salen med cirka 75 kvm och det kostar cirka 1,5 miljoner kronor.  
 
I första hand föreslår man därför att utbildningsförvaltningen planerar så att elever-
na äter i fyra omgångar och om det inte är möjligt får utbildningsförvaltningen råd-
göra med tekniska förvaltningen om andra alternativ. 
 

Yrkanden 

Anna-Karin Nylund (S) föreslår att ärendet kompletteras med följande text ”Utöver 
detta så jobbar tekniska förvaltningen och utbildningsförvaltningen tillsammans i 
de frågor som är gemensamma så som mat, lokaler och personalfrågor. Kostråd in-
går också och vi är alla överens om att helheten har stor betydelse för en trivsam 
och bra arbetsmiljö för alla”. 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag 
tillsammans med Anna-Karin Nylunds (S) tillägg. 
 

För kännedom 
Linnea Nilsson 
Tekniska förvaltningen 
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§ 62 Delegationsbeslut och delgivningar 

  
Personal 
Överenskommelse om arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13, 
Au 2013-04-15, § 46 (2013/172) 
 
Upphandling och anskaffningsbeslut 
Elarbeten 2013, Au 2013-04-15, § 47 (2013/11) 
 
Räddningstjänst 
Egen sotning beviljad till Lars Gunnari (2013/181) 
 
Vägar och trafik 
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter 2013 (2013/143) 
- Förbud mot trafik Drottninggatan, Sadelmakaregatan 7-10/3 
- Förbud att parkera på Kyrkgatan 6/3-22/5 
- Förbud mot fordonstrafik på del av Kungsgatan 4/3-21/5 samt 8-10/4 
Upplåtelse av offentlig plats 2013 (2013/18) 
- Filminspelning Drottninggatan o gågatan 2-5/4 
- Informationstält Medborgarplatsen 20/4 
- Personalbarack i Stadsparken BEAB 
- Konstutställning i Stadsparken 9/3 
- Majrundan motorcykel 1/5 
- Skördefest och Miljödagar 22-25/8 
- Monter för rekryteringsändamål 13/4 
Beslutsstatistik parkeringstillstånd febr-mars (2013/61) 
Beslutsstatistik färdtjänst febr-mars (2013/62) 
 
Serveringstillstånd 
Permanent utökat tillstånd Storklintens uteservering (2009/607) 
Edefors Skoterförening (2013/137) 
Tillfälligt Storklinten Tältkåta (2009/607) 
Caravan club (2013/106) 
 
Bidrag 
Bodens Nämndemannaförening (2013/167) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 62 Delegationsbeslut och delgivningar, forts 

  

Delgivningar 

Förvaltningsrätten; Dom över överklagat beslut om serveringstillstånd uteservering 
Brännastrand (2010/248). 

Samhällsbyggnadskontoret; Remissvar till Swedish Standards Institute om natur-
värdesinventering (2013/169). 

Kommunrevisorerna; Granskning av årsredovisningen (2013/41). 

Kommunledningsförvaltningen; Remissvar till regeringskansliet på EU-
kommissionens förslag till produktsäkerhet (2013/130).  

Kommunledningen; Förlängning av fastighetsentreprenad, upphör 2014-04-30 
(2012/512). 
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