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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 23 Godkännande av dagordning 

  

Beslut  

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

Nya ärenden 

 Val av ny ledamot i arbetsutskottet/budgetberedningen efter Inge Andersson (S)  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 24 Informationer och rapporter 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnade informationer och rapporter. 

Beskrivning av ärendet 

Följande informationer och rapporter lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde: 

 Tommy Lindvall, säkerhetssamordnare, redovisar säkerhetsgruppens årliga rap-
port för skydd och säkerhet. 

 
 Ekonomichefen redovisar månadsrapport för februari 2013 

 
 Kommunchefens rapport 

 Samhällsbyggnadschefen redovisar om hustomter och tomtpriser i Boden 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 25 Återrapportering av uppdrag; Översyn av den kommunala 

förskoleverksamheten 
 KS 2012/373, Au § 26 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige gav 2012-06-18 § 75 i Strategisk plan 2013-2015 utbildnings-
nämnden i uppdrag att gör en övergripande översyn av den kommunala förskole-
verksamheten med konsekvens beskrivning och ekonomiska beräkningar av even-
tuella förändringar. 

Utbildningsnämnden föreslår 2013-01-28, § 15, att kommunfullmäktige godkänner 
nämndens återrapportering av uppdraget enligt nedan.  

Utbildningsförvaltningens utredning har genomlyst och konsekvensbeskrivit föl-
jande områden avveckling av öppen förskola, inrättande av "förberedelseförskola" 
där barn erbjuds allmän förskola, avveckling av annan pedagogisk omsorg (dag-
barnvårdare) samt öka till 17 platser/avdelning där arbetssökande barn räknas som 
heltider. Utbildningsnämnden beslutade 2012-11-22 § 88, följande: 

1. Utbildningsnämnden avvecklar den öppna förskolan från och med ht 2013 

2. Etablering av förberedelseförskola sker vid en avdelning Björkdungens förskola 
från och med ht 2013 samt att utvärdering sker av förberedelseförskolan för att 
eventuellt erbjuda öppen verksamhet inom förberedelseförskola 

3. De kommunalt drivna familjedaghemmen avvecklas från och med ht 2013 

4. Elevpengsberäkning förändras till motsvarande 17 platser per avdelning i för-
skola from 2013-01-01 

5. För att tillgodose behov som förväntas i kommunen föreslås att skolchefen får i 
uppdrag att avveckla fyra avdelningar i förskola till ht 2013 samt avveckla en 
avdelning i förskola till ht 2016. Detta under förutsättning att behovet av platser 
inte ökar i förhållande till prognos. Återrapportering sker till nämnden vid verk-
ställande av beslut 

6. Elevpengsberäkning förändras till motsvarande 6 platser per familjedaghem 
från och med 2013-01-01 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 25 Återrapportering av uppdrag; Översyn av den kommunala 

förskoleverksamheten, forts 
 KS 2012/373, Au § 26 

7. Elevpengsberäkning förändras så att verksamhet som tar emot arbetssökandes 
barn erhåller hel elevpeng från och med 2013-01-01 

8. Skolchefen får i uppdrag att vidare utreda förutsättningar för att kommunen in-
rättar gemensam kö och placeringsorganisation för plats i förskola och annan 
pedagogisk omsorg oavsett huvudman 

 

 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-03-25 

Sid 

6 (27) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 26 Återrapportering av uppdrag; Utreda förutsättningar för och 

konsekvenser av att införa vikarieförsörjning i egen regi 
 KS 2012/372, Au § 25 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige gav 2012-06-18 § 75 i Strategisk plan 2013-2015 utbildnings-
nämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för och konsekvenser av att införa vi-
karieförsörjning i egen regi för alla verksamheter. Särskilt ska kvalitetsaspekter för 
verksamheterna, ekonomiska konsekvenser samt arbetsrättsliga konsekvenser bely-
sas. 

Utbildningsnämnden föreslår 2013-01-28, § 14, att kommunfullmäktige godkänner 
nämndens återrapportering av uppdraget enligt nedan. 

Utbildningsförvaltningens utredningen belyser hur hanteringen av vikarieförsörj-
ning i egen regi kan organiseras. De två alternativen är tillsvidareanställda medar-
betare som arbetar på vikariebehoven eller att vikariebehoven tillsätts med tidsbe-
gränsat anställda. Utredningen visar att det ekonomiskt inte går att hantera vikare-
försörjningen till lägre kostnad i egen regi. Att organisera vikarieförsörjningen med 
tillsvidareanställd personal kan ge viss högre kvalité i verksamheten, dock ökar 
kostnaderna markant. Att organisera vikarieförsörjningen med tidsbegränsat anstäl-
la ger högre kostnad, ingen kvalitetsförbättring och det blir svårhanterligt ur ett ar-
betsrättsligt perspektiv. Utbildningsnämnden beslutade 2012-12-20 § 97 att fortsät-
ta att köpa vikarieförsörjning av bemanningsföretag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 27 Motion om att utvärdera och sprida ”Fryshusprojektet” 

 KS 2012/328, Au § 27 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige konstaterar att tillväxtnämnden genomfört en utvärdering 
av projektet samt att spridning påbörjats till andra enheter. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

Beskrivning av ärendet 

Hendrik Andersson (FP) föreslår i en motion 2012-06-17, att kommunen utvärderar 
Fryshusprojektet i Sävast samt att om resultatet är gott, fortsätter satsningen och 
spridningen till andra skolor och ungdomsgårdar. 

Tillväxtnämnden föreslår i sitt yttrande 2013-02-01, § 8, att motionen kan anses be-
handlad. Bodens kommun har drivit ett samverksansprojekt "Fryshusandan" mellan 
tillväxtförvaltningen, utbildningsförvaltningen, elevhälsan, polisen och socialför-
valtningen. I första hand har eleverna fått information från olika myndigheter, som 
ingår i samverkansprojektet. Informationen till eleverna har kallats Livskunskap. 
Där informerar de olika myndigheterna om sina verksamheter och eleverna får ock-
så vara med om övningar i gruppdynamik. Det har varit två muntliga utvärderings-
träffar med Brönjaskolan, elevhälsan, polisen och dåvarande kultur- och fritidsför-
valtningen. Projektet har visat sig vara verkningsfullt. Samtliga intressenter har va-
rit nöjda med projektet. Eftersom det varit en positiv utvärdering har ett litet projekt 
startat i Hedens skola med samma inriktning. Det håller också på att starta ett mo-
torprojekt, där man riktar in sig på socioekonomiska vinster. Det projektet beräknas 
komma igång januari 2013. Där blir det även samverkan, med motorföreningar och 
Sisu Idrottsutbildarna. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 28 Tilläggsbudget 2013, investeringar 

 KS 2013/114, Au § 28 

Beslut  

Kommunstyrelsen fastställer kommunledningsförvaltningens, tekniska förvaltning-
ens samt räddnings- och beredskapsförvaltningens förslag till tilläggsbudget för in-
vesteringar 2013. 

Förslag till beslut till kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige fastställer följande tilläggsbudget för investeringar 2013:  
 

 

Ks-kommunledningsförvaltning 6 204
Ks-teknisk förvaltning (inkl affärsdrivande verksamhet) 26 557
Ks-räddnings- och beredskapsförvaltning 49
Utbildningsnämnd 1 306
Socialnämnd 183
Tillvätnämnd -3 438

Beskrivning av ärendet 

Anslag till investeringar som inte använts på grund av att investeringen inte färdig-
ställts eller påbörjats kan enligt kommunens riktlinjer vid behov föras över nästa år.  

Av nedanstående tabell framgår inlämnade förslag till överföring av över- och un-
derskott avseende pågående investeringar: 

Nämnd/styrelse (tkr) Avvikelse Förslag
bokslut tilläggs-

2012 Justering Förslag budget

Ks-kommunledningsförvaltning 6 482 -278 6 204 6 204
Ks-tekniska förvaltning 24 174 2 383 26 557 26 557
Ks-räddnings- o beredskapsförv 49 49 49
Utbildningsnämnd 1 306 1 306 1 306
Socialnämnd 183 183 183
Tillväxtnämnd -3 438 -3 438 -3 438
Summa, tkr 28 756 2 105 30 861 30 861

Förslag från nämnd/
förvaltning

 

Kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning föreslår att projekt med en positiv 
budgetavvikelse på tillsammans 278 tkr slutredovisas i bokslut 2012. Överskott av-
seende markköp, geografisk informationsteknik, exploateringar samt översiktspla-
nering kompenserar underskott för investeringar i bredband, skredåtgärder samt IT. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 28 Tilläggsbudget 2013, investeringar, forts 

 KS 2013/114, Au § 28 

Tekniska förvaltningen föreslår en tilläggsbudget som är 2 383 tkr högre än budget-
avvikelsen vid årets slut. Investeringar med ett sammantaget underskott på  
-4 965 tkr slutredovisas i bokslut 2012. I detta ingår även mindre överskott. Större 
negativa avvikelser avser affärsdrivande verksamhet, -3 570 tkr, samt rivning av 
lekparker, -2 017 tkr. Underskotten uppvägs till viss del av att ombyggnationen av 
Centralskolan bedöms bli 2 549 tkr lägre än budgeterat.  

Ekonomikontoret föreslår att tilläggsbudget för investeringar 2013 fastställs i enligt 
förslag. Med förslag till tilläggsbudget uppgår budgeterad investeringsvolym 2013 
till 130 861 tkr. 
 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 29 Över- och underskottsfond i bokslut 2012 

 KS 2013/115, Au § 29 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen fastställer förslag till över- och underskottsfond för kom-
munledningsförvaltningen, räddnings- och beredskapsförvaltningen samt tek-
niska förvaltningen. 

2. Kommunstyrelsen överlämnar frågan om kommunrevisionens överskottsfond 
till fullmäktiges presidium. 

Förslag till beslut till kommunfullmäktige  

3. Kommunfullmäktige fastställer följande över- och underskottsfonder efter att 
kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning respektive tekniska förvaltning 
nyttjat 1 475 tkr respektive 1 932 tkr under 2013: 
 
Nämnd/styrelse (tkr) ÖU-

Fond

Ks-kommunledningsförvaltning 2 209
Ks-teknisk förvaltning 0
Ks-räddnings- och 
beredskapsförvaltning 31
Utbildningsnämnd 220
Socialnämnd -16 872
Miljö- och byggnämnd 26
Tillväxtnämnden -239
Överförmyndarnämnd 159  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har 2012-05-21, § 51, beslutat att nämnders/styrelsers över- 
eller underskott mot budgeten ska tas med till kommande verksamhetsår. Dessa 
samlas i en egen över- och underskottsfond (ÖUF). Över- och underskottsfonden 
får inte överstiga +/- 4 % av nämndens ram i strategisk plan för kommande verk-
samhetsår.  

I prövningen av om årets över- eller underskott ska tillföras över- och underskotts-
fonden eller inte kan hänsyn tas till om mål och prestationer är uppfyllda.  

Över- eller underskott inom följande verksamheter ska inte överföras till över- och 
underskottsfonderna: 
- Bostadsanpassningsbidrag 
- Försörjningsstöd 
- Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges pott för oförutsedda utgifter 
- EU-projekt 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 29 Över- och underskottsfond i bokslut 2012, forts 

 KS 2013/115, Au § 29 

Ombudgetering av pågående driftprojekt kan ske från ett verksamhetsår till nästa. 
För affärsdrivande verksamheter ska alltid hela underskottet föras över till nästa år.  

Nämnder/styrelser har lämnat in följande förslag till över- och underskottsfond: 

Nämnd/styrelse (tkr) Avvikelse Förslag
bokslut Just Fond % av ram Nyttjande ÖU- till

2012 Fond ÖU-fond

Kommunrevision 94
Ks-kommunled-
ningsförvaltning

14 798 -11 114 3 684 4,0% 1 475 2 209 2 209

Ks-teknisk förvaltning 1 932 1 932 1,9% 1 932 0 0
Ks-räddnings- och 
beredskapsförvaltning 31 31 0,1% 31 31
Utbildningsnämnd 220 221 0,0% 221 220
Socialnämnd -17 101 -17 101 -2,7% -17 101 -16 872
Miljö- och byggnämnd 115 -89 26 4,0% 26 26
Tillväxtnämnd -239 -239 -0,3% -239 -239
Överförmyndarnämnd 208 -49 159 4,0% 159 159
Summa 58 -11 252 -11 287 3 407 -14 694 -14 466

Förslag från nämnd/förvaltning

 

Kommunledningsförvaltning förslår att de ska få nyttja 1 475 tkr av sin överskotts-
fond under 2013. Avsikten är att dessa ska användas till följande projekt:  

Projekt (tkr) 2013
O-ringen 576
Intranätprojekt 399
Beställningswebb 500
Summa 1 475  

Tekniska förvaltningen föreslår att de ska få nyttja hela sin över- och underskotts-
fond under 2013, d v s 1 932 tkr. Avsikten är att samtliga över- och underskott ska 
överföras till de verksamheter som genererat dessa. Undantag föreslås för överskott 
inom färdtjänst och teknisk förvaltning. Dessa föreslås användas för att täcka un-
derskott inom SAVO (1 238 tkr), slaghackning (200 tkr) och skogen (161 tkr) samt 
för höjda drivmedelskostnader inom kollektivtrafiken (333 tkr). 

Ekonomikontoret föreslår att över- och underskottsfonder fastställs enligt förslag 
med undantag för socialnämnden där underskottet på 229 tkr avseende försörj-
ningsstöd borträknas. 

Efter att över- och underskottsfonderna tagits i anspråk uppgår det budgeterade re-
sultatet för 2013 till 31 375 tkr.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 30 Årsredovisning 2012 

 KS 2013/41 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen för 2012. 

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

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2012. Kon-
cernens resultat för 2012 uppgick till 105 553 tkr och kommunens resultat till  
42 002 tkr. Kommunens resultat enligt balanskrav, det vill säga efter justering av 
vinster vid avyttring av tillgångar, uppgår till 39 234 tkr. Ingen avsättning till stabi-
liseringsfond föreslås med anledning av de nya bestämmelserna om resultatutjäm-
ningsreserver som trätt i kraft från 2013. 

Samtliga nämnder/styrelser har lämnat verksamhetsberättelser. Kommunlednings-
förvaltningen har på uppdrag av budgetberedningen sammanfattat dessa till årsre-
dovisningen. 

Yrkanden 

Daniel Rönnbäck (M) med flera (samtliga oppositionspartier i kommunstyrelsen 
samt miljöpartiet) föreslår att av 2012 års positiva resultat ska 1000 tkr gå till åter-
införandet av ungdomskortet på kollektivtrafiken i Bodens kommun samt subven-
tionerande busskort till LTU för studenter bosatta i Boden. Av 2012 års positiva re-
sultat ska 2200 tkr gå till riktade insatser för att minska ungdomsarbetslösheten i 
Bodens kommun. Kommunchefen ges i uppdrag att skyndsamt utreda vilka åtgär-
der som bör genomföras för att nå bästa effekt. 

Daniel Rönnbäck (M) föreslår att av 2012 års positiva resultat ska 1440 tkr gå till 
Tillväxtnämnden för att täcka kostnader för Futureco (1000 tkr) samt ökade hyres-
kostnader för Centralskolan (440 tkr). 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslår kommunfullmäktige att 
fastställa årsredovisningen för 2012. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 31 Förslag till justering av befintliga avgifter enligt alkoholla-

gen; Tillfälligt serveringstillstånd, maxbelopp 
 KS 2012/279, Au § 30 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar justering av avgifterna enligt förslag från kommun-
ledningsförvaltningen. 

2. Avgifterna träder i kraft 2013-04-08 

Beskrivning av ärendet 

Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan 
om serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kom-
munen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap alkohollagen, av den som har 
serveringtillstånd. 

Kommunfullmäktige antog 18 juni 2012, § 63 nya avgifter för tillstånd och tillsyn 
enligt alkohollagen. En utvärdering har sedan gjorts av de nya avgifterna. Kom-
munledningsförvaltningen konstaterar att utvärderingen visar på att avgifterna för 
tillfälliga tillstånd, maxbeloppet, bör sänkas för att detta inte ska slå fel gentemot 
kunderna. Maxbeloppet sänks från 14 000 kronor till 6 500 kronor. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 32 Tekniska förvaltningen med begäran om utökad invester-

ingsbudget 2013 för komplettering av biogasanläggningen 
 KS 2013/114, Tu § 10 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige tillför 6 Mkr i tekniska förvaltningens investeringsbudget för 
år 2013, för att kunna slutföra kompletteringen av biogasanläggningen. 

Beskrivning av ärendet 

I 2012 års investeringar finns 8 500 000 kr avsatta för komplettering av biogasan-
läggningen vid Svedjanverket. I projektet ingår för att säkerställa produktionen av 
biogas ytterligare en rötkammare med kringutrustning samt en större gasklocka för 
lagring av producerad rågas. 

Quadro Entreprenad AB i Boden har antagits som entreprenör till ett pris av 
4 417 000 kr. Efter omfattande grundundersökningar visade det sig att pålning ned 
till berg inklusive förstärkt grundplatta krävs för att undvika sättningar som inte får 
överstiga 10 mm. Detta har medfört ökade kostnader med cirka 3 800 tkr. I redo-
visningen av 2012 års budget framgår att endast 130 000 kr återstår på angivet kon-
to. För att kunna slutföra projektet under 2013 krävs en tilläggsbudget på 6 000 000 
kr som tekniska utskottet 2013-03-07, § 10, föreslår läggs på konto 13600001. 

Säkerställandet av biogasproduktionen medför att kostnaden för inköp av naturgas 
kan reduceras med cirka 2 500 000 kr per år. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 33 Tekniska förvaltningen med begäran om utökad nettobud-

get för SAVO:s verksamhet 
 KS 2013/120, Tu § 11 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige utökar tekniska förvaltningens nettobudget för 2013 från 
5 063 200 kr till 6 100 000 kr för att kunna upprätthålla sysselsättningen inom 
SAVO´s verksamhet.  

2. Kommunfullmäktige anvisar 1 036 800 kr ur kommunfullmäktiges konto för 
oförutsedda utgifter. 

Beskrivning av ärendet 

Sedan mitten av 1990-talet förbehandlar tekniska förvaltningen, SAVO el-avfall på 
uppdrag av Elkretsen. Nuvarande kontrakt på fem år upphör 2014-08-31 men kan 
förlängas två år om parterna är överens om detta.  

Verksamheten finns sedan 1998 i kommunens lokaler i kvarteret Ässjan där cirka 
en tredjedel av verkstadsbyggnaden nyttjas. Även ytor ute på förrådsområdet an-
vänds för materielupplag. Verksamheten är indelad i tre sektioner.  

Totalt sysselsätter verksamheten för närvarande 55 personer varav 45 är anställda 
enligt BEA-avtal med bidrag från Arbetsförmedlingen. En del av dessa är utlands-
födda, ett antal med olika handikapp har sin dagliga sysselsättning inom SAVO 
samt ytterligare personer utför på socialtjänstens verksamhet Compassen legoarbe-
ten åt SAVO.  

Den totala kostnaden för 2013 beräknas till 16 480 000 kr och intäkterna i form av 
bidrag från AMS och ersättningar från materielbolag uppgår till 10 480 000 kr. Net-
tokostnaden år 2013 blir 6 000 000 kr. 

Den ökande nettokostnaden under de senaste åren beror främst på lägre ersättningar 
för sålda restprodukter, höjd hyra och ökade löner. 

Tekniska utskottet föreslår 2013-03-07, § 11 att budgeten för 2013 höjs med cirka 
1 040 000 kr för att kunna upprätthålla merparten av sysselsättningen inom SAVO. 
Trots detta kan det eventuellt bli en minskning av antalet BEA-anställda med 3 – 5 
personer beroende på prisutvecklingen för restprodukter. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 34 Ansvarsfrihet för styrelsen i Stiftelsen Bodenbo för 2012 

 KS 2013/41 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen i Stiftelsen BodenBo ansvarsfrihet för rä-
kenskapsåret 2012. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Stiftelsen BodenBos stadgar, § 20, ska kommunfullmäktige ta ställning till 
frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna har granskat årsredovisningen och bokföring-
en samt styrelsens förvaltning. Revisorerna föreslår i revisionsberättelsen att styrel-
seledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 35 Medborgarförslag om projektet Små skolor i utveckling i  

Harads 
 KS 2012/311, Au § 31 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen konstaterar att utbildningsnämnden avser att fullfölja projek-
tet Små skolor i utveckling även om högstadiet i Harads inte deltar.  

2. Medborgarförslaget är därmed behandlad. 

Beskrivning av ärendet 

Andreas Renberg föreslår i ett medborgarförslag att högstadiet i Harads ska få full-
följa sitt projekt i sin helhet, det vill säga under tre år. Då högstadiet ska avvecklas 
föreslås att projektet fullföljs för att få vetskap om att ett sådant arbetssätt effektivi-
serar såväl ekonomi som pedagogik. 

Utbildningsnämnden föreslår 2013-01-28, § 2, att förslaget avslås med motivering-
en att projektet inte bedöms hantera de grundläggande problem som ligger till 
grund för beslutet att flytta elever åk 7-9 till Stureskolan. Projektet handlar primärt 
om att bygga nätverk med skolor i landet med liknande förutsättningar som för sko-
lan i Harads. Projektet syftar till att med användande av IT nå skolutveckling för 
deltagande skolor. Distansundervisning i detta sammanhang strider mot skollagen 
varför detta inte är aktuellt.  

Bakgrunden till beslut om förändring av verksamhet för årskurs 7-9 Harads skola 
till Stureskolan handlar primärt om huvudmannens skyldighet att ge elever goda 
och likvärdiga förutsättningar till utbildning. Bedömningen är att förändringen är 
nödvändig mot bakgrund av de nya skolreformer som införts. Projektet involverar 
hela Harads skola, för närvarande årskurs F-9. Projektet fortsätter med inriktning 
årskurs F-6 under förutsättning att årskurs 7-9 Harads skola får sin utbildning vid 
Stureskolan från och med höstterminen 2013. 

 

För kännedom 
Andreas Renberg 
Utbildningsnämnden  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 36 Begäran från Stiftelsen Bodenbo om försäljning av fastighe-

ten Balder 7 
 KS 2012/576, Au § 32 

Beslut 

Kommunstyrelsen medger försäljning av fastigheten Balder 7, till Hotell Nivå i Bo-
den AB för en köpeskilling 4 400 000 kronor. 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Bodenbo har inkommit med begäran om försäljning av Balder 7, Kungs-
gatan 1. Stiftelsen Bodenbo avser att avyttra fastigheten med tillhörande byggnad 
till Hotell Nivå i Boden AB, 556632-9552 till en köpeskilling av 4 400 000 kronor.  

Fastigheten Balder 7 har en tomtyta på 1 342 m². Inom fastigheten finns två bygg-
nader, uppförda åren 1937 och 1940. I dagsläget bedrivs hotellverksamhet, Hotell 
Nivå, i den mindre byggnaden och andra byggnaden är hyresfastighet. 

Fastighetens taxerade värde är 3 780 000 kr, varav byggnadsvärdet är 3 050 000 kr 
och markvärdet 730 000 kr. Balder 7 taxeras som hyreshusenhet, bostäder och loka-
ler. I fastigheten finns fyra datapantbrev, till en summa av 1 413 000 kronor.  

 
 

För kännedom 
Stiftelsen Bodenbo 
Samhällsbyggnadskontoret  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 37 Tekniska förvaltningen, årsredovisning 2012 för vatten- och 

avloppsverksamheten 
 KS 2013/119, Tu § 12 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen 2012 för vatten- och avlopps-
verksamheten. 

2. Årsredovisningen ska hållas tillgänglig för fastighetsägarna genom att den pub-
liceras på kommunens hemsida. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har upprättat årsredovisning 2012 för VA-verksamheten. 
Verksamheten redovisar ett underskott med 1 519 tkr i förhållande till driftbudge-
ten. 

Enligt VA-lagen ska en särskild resultat- och balansräkning redovisas för VA-
verksamheten från och med 2007. Bakgrunden är att brukaren ska ges möjlighet att 
följa upp och kontrollera att självkostnadsprincipen efterlevs. Redovisning ska på 
lämpligt sätt hållas tillgänglig för fastighetsägarna inom VA-anläggningens verk-
samhetsområde. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  
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§ 38 Motion till ungdomsfullmäktige om skolmat och busstider 

 KS 2013/7, Tu § 2 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen anser att förslaget om att maten ska se godare ut är tillstyrkt 
med hänvisning till elevernas möjlighet att själva lägga upp maten enligt vis-
ningstallriken och möjligheten att påverka genom centrala kostrådet.  

2. Förslaget om billigare busskort avslås med hänvisning till ekonomin. 

3. Förslaget om senare turer på lokaltrafiken avslås på grund av att det saknas 
pengar och att en sådan åtgärd skulle påverka övrig busstrafik. 

Daniel Rönnbäck (M) lämnar särskilt yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

I en motion till ungdomsfullmäktige föreslår Ann-Sofie Funck att maten ska se go-
dare ut, billigare busskort och senare avgångstid för kvällsbussen. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att eleverna lägger själva upp maten 
från kantiner som man ställer fram. Det finns en visningstallrik som motsvarar vad 
eleven bör äta för att få i sig en näringsriktig lunch. Den ger också en bild hur man 
kan lägga upp sin mat.  

Varje termin har man ett kostråd där eleverna kan vara med och påverka vilka rätter 
som ska serveras. Där kan man också ta upp andra frågor om maten och miljön i 
skolrestaurangerna. 

Kommunfullmäktige beslutade § 18/2011 om ändring av biljettpriser och biljettal-
ternativ för lokaltrafiken på grund av en ansträngd ekonomi. Tekniska förvaltning-
en har fortfarande ett besvärligt ekonomiskt läge och därför finns inte pengar att 
sänka priset för årskorten eller att ha flera bussturer.  

De sena kvällsturerna togs bort till vintertidtabellen hösten 2011 på grund av eko-
nomin. Att införa dem igen skulle innebära motsvarande minskning i övrig trafik. 
Att införa kvällsturer utan att påverka övrig trafik skulle innebära ökat antal trafike-
rade kilometer och det skulle bli dyrare 

 

För kännedom 
Ann-Sofie Funck 
Tekniska förvaltningen 
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§ 39 Motion till ungdomsfullmäktige om busstider 

 KS 2013/7, Tu § 3 

Beslut  

Kommunstyrelsen avslår förslaget om att ändra busstider i tidtabellen på grund av 
hänsyn till samtliga resenärer. 

Beskrivning av ärendet 

Camilla Fink föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att man ändrar busstider-
na i tidtabellen för att anpassa dem till skoltiderna. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att man har ett samarbete med utbild-
ningsförvaltningen om busstrafiken. 

Vid ändringar i tidtabellen måste man ta hänsyn till flera saker och alla resenärer. 
Ungdomar som åker buss till och från skolan är en del som man tar hänsyn till. Det 
finns flera skolor som ligger på olika ställen i Boden och lektionerna börjar ungefär 
samma tid. Därför är det omöjligt att helt anpassa tiderna för samtliga resande. 

 

För kännedom 
Camilla Fink 
Tekniska förvaltningen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 40 Motion till ungdomsfullmäktige om att återinföra ungdo-

mars fria resor 
 KS 2013/7, Tu § 4 

Beslut  

Kommunstyrelsen avslår förslaget om att återinföra fria resor för ungdomar på 
grund av att det inte finns pengar för det. 

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

Beskrivning av ärendet 

Carl Nordberg föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att fria resor för ung-
domar införs igen. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att enligt beslut i kommunfullmäktige,  
§ 18/2011, ändrades biljettpriser och biljettalternativ och fria ungdomsresor togs 
bort på grund av ekonomiska skäl. Tekniska förvaltningen har fortfarande ett be-
svärligt ekonomiskt läge och mot den bakgrunden finns inte pengar att återinföra 
ungdomars fria resor. 

Yrkanden 

Daniel Rönnbäck (M) föreslår att förslaget att återinföra fria resor för ungdomar bi-
falls. 

Ordföranden ställer tekniska utskottets och Daniel Rönnbäcks (M) förslag mot var-
andra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag, det 
vill säga avslag. 

 

För kännedom 
Carl Nordberg 
Tekniska förvaltningen 
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§ 41 Motion till ungdomsfullmäktige om att ändra busstiderna 

för lokaltrafiken från Medborgarplatsen 
 KS 2013/7, Tu § 5 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår förslaget om att ändra busstider i tidtabellen på grund av 
hänsyn till samtliga resenärer. 

Beskrivning av ärendet 

Ann-Sofie Funck föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att man ändrar buss-
tiderna för lokaltrafiken från Medborgarplatsen.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att man har ett samarbete med utbild-
ningsförvaltningen om busstrafiken. 

Vid ändringar i tidtabellen måste man ta hänsyn till flera saker och alla resenärer. 
Ungdomar som åker buss till och från skolan är en del som man tar hänsyn till. Det 
finns flera skolor som ligger på olika ställen i Boden och lektionerna börjar ungefär 
samma tid. Därför är det omöjligt att helt anpassa tiderna för samtliga resande. 

 

För kännedom 
Ann-Sofie Funck 
Tekniska förvaltningen 
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§ 42 Val av ny ersättare i Pensionärsrådet efter Rolf Strand 

(SPRF) för återstående del av mandatperioden 2011-2014  
 KS 2013/113 

Beslut 

Per-Ulf Sandström (SPRF) väljs som ny ersättare i Pensionärsrådet för återstående 
del av mandatperioden 2011-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Rolf Strand (SPRF) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Pensionärsrådet.  

Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF) har lämnat följande nominering: 

Ersättare  

Per-Ulf Sandström Tegnergatan 13 961 33 BODEN  

 
 

För kännedom 
Per-Ulf Sandström  
SPRF 
Pensionärsrådet 
Personalkontoret 
Kansliet  
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§ 43 Val av ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott samt 

budgetberedning, efter Inge Andersson (S), för återstående 
del av mandatperioden 2011-2014  

 KS 2012/643 

Beslut 

Michael Engström (S) väljs som ny ledamot i arbetsutskott samt budgetberedningen 
för återstående del av mandatperioden 2011-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige godkände 2013-02-18 § 19 Inge Anderssons (S) avsägelse 
som ledamot i kommunstyrelsen. Ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 
samt budgetberedning måste därför utses.  

Socialdemokraterna har lämnat följande nominering: 

Ledamot   

Michael Engström (S) Rörån 7 961 97 GUNNARSBYN 

 
 

För kännedom 
Michael Engström (S) 
Budgetberedningen 
Personalkontoret 
Kansliet  
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§ 44 Delegationsbeslut och delgivningar 

  
Personal 
Överenskommelse arbetstagare utbildnings- och introduktionsanställning (2013/97) 
Uppsägning på grund av arbetsbrist inom lokalvården (2013/57) 
Uppsägning på grund av arbetsbrist inom kostavd (2013/84) 
 
Upphandling och anskaffningsbeslut 
Yt- och grundvattenkontroll 2013,Brännkläppen (2013/52) 
UV-anläggning till Pagla Vattenverk (2013/63) 
Tekniska konsulttjänster Brand 2013 (2013/36) 
Ramavtal Leasing (2013/109) 
Ledarutvecklingsprogram 2013 (2013/17) 
Storköksservice 2013 (2013/12) 
Golvarbeten 2013 (2013/23) 
Måleriarbeten 2013 (2013/13) 
 
Administration 
Antagning i hemvärnet (2013/64) 
 
Räddningstjänst 
Egen sotning beviljad 
- Mikael Gunnelbrand (2013/103) 
- Thomas Isaksson (2013/104) 
- Stephen Ödling (2013/117) 
 
Vägar och trafik 
Upplåtelse offentlig plats (2013/18) 
- Uppställning av mobilkran P-huset Cedern 
- Uppställning av container Synsam, Drottninggatan 
Parkeringstillstånd rörelsehindrade januari 2013 (2013/61) 
Färdtjänst och riksfärdtjänst januari 2013 (2013/62) 
 
Fastigheter och detaljplaner 
Avtal om lägenhetsarrende Pilen 2 (2012/263) 
 
Serveringstillstånd 
Tillfällig utökning av serveringstillstånd Opalen (2013/43) 
 
Bidrag 
Bankettbidrag Buddbyns fritidsförening (2013/102) 
BankettbidragBodens Draghund IF (2013/96) 
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§ Delegationsbeslut och delgivningar, forts 

  

Delgivningar 

Säkerhetsgruppens årliga rapport för skydd och säkerhet 2012 (2013/108). 

Samhällsbyggnadskontoret; Yttrande till Justitiedepartementet över Tomträttsut-
redning SOU 2012:71 (2012/583). 

SKLKommentusInköpscentral; Upphandlingsuppdrag HVB barn och unga 2013 
och/eller stödboende 2013 (2013/88). 

Länsstyrelsen; Beslutsprotokoll efter tillsyn enl Alkohollagen 2012/645). 
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