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Plats och tid  Kommunstyrelsesalen kl 13.30 – 16.05 
  
Beslutande Torbjörn Lidberg (S), Johan Johansson (M), Anna-Karin Nylund (S), 

Åke Eltoft (M), Inge Andersson (S), Glenn Blom (S), Göran Ahlman 
(M), Lena Nilsson (S), Urban Sundbom (S), Daniel Rönnbäck (M), 
Bosse Strömbäck (V), Kenneth Backgård (NS), Rasmus Joneland (V), 
Anders Sundström (NS), Catarina Ask (MP) och Anders Pettersson 
(KD) ej § 37. 

Ersättare Glenn Blom (S), Jan-Olov Bäcklund (S), Lennart Klockare (S), Gun-
nel Notelid (V), Inga-Lill Engström Öman (V), Mats Nordström 
(MP), Bo Lindström (M) R § 37, Egon Palo (M), Göran Höglund 
(M), Carola Larsson (FP), Roger Bohman (C) och Lili-Marie Lund-
ström (C) 

Övriga Kommunchef Håkan Hansi, ekonomichef Tomas Pellikkä och kom-
munsekreterare Carola Fridh  

Utses att justera Anders Pettersson  
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 Underskrift 
Carola Fridh
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Plats och tid  Kommunstyrelsesalen kl 13.30 – 16.05 
  
Beslutande Torbjörn Lidberg (S), Johan Johansson (M), Anna-Karin Nylund (S), 

Åke Eltoft (M), Inge Andersson (S), Glenn Blom (S), Göran Ahlman 
(M), Lena Nilsson (S), Urban Sundbom (S), Daniel Rönnbäck (M), 
Bosse Strömbäck (V), Kenneth Backgård (NS), Rasmus Joneland (V), 
Anders Sundström (NS), Catarina Ask (MP) och Anders Pettersson 
(KD) ej § 37. 

Ersättare Glenn Blom (S), Jan-Olov Bäcklund (S), Lennart Klockare (S), Gun-
nel Notelid (V), Inga-Lill Engström Öman (V), Mats Nordström 
(MP), Bo Lindström (M) R § 37, Egon Palo (M), Göran Höglund 
(M), Carola Larsson (FP), Roger Bohman (C) och Lili-Marie Lund-
ström (C) 

Övriga Kommunchef Håkan Hansi, ekonomichef Tomas Pellikkä och kom-
munsekreterare Carola Fridh  

Utses att justera Anders Pettersson  
 
Justeringens plats och tid Kansli och informationskontoret 2011-03-28 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Carola Fridh 

§  44, 54-55 

     
   Ordförande 
Torbjörn Lidberg 

 

     
  Justerare 
Anders Pettersson 

  

BEVIS 
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Kansli och informationskontoret  

    
 Underskrift 
Carola Fridh
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 27 Rapporter 

  

- Kommunchefens rapport 

- Finansrapport februari 2011 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 28 Medlemsavgift till Winternet ekonomiska förening 

 KS 2011/155, Au § 10 

Kommunstyrelsens förslag 

100 tkr anvisas ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter för avgiften 
till Winternet ekonomiska förening. 

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommun är medlem i Winternet ekonomiska förening. Av samverkansavtalet 
framgår att medlemmarna i föreningen ska betala en medlemsavgift som för kommu-
nens del kan uppgå till maximalt 1 Mkr. Av tidigare avsatta medel till Winternet 
återstår 300 tkr. Kommunen har fått en delfaktura på 400 tkr för 2011. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 29 Förändringar av taxor och avgifter; kultur- och fritidsnämn-

den 2011 
 KS 2010/781, Au § 11 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till förändringar av taxor och avgifter för 
2011.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-01-31, § 4, att kultur- och fritidsnämnden för 
2011 får räkna upp taxorna med den procentsats som nämndens intäkter justerats upp 
med i planeringsförutsättningarna och därmed i nämndens ram för 2011, det vill säga 
1,6 %. 

Taxorna har justerats i enlighet med beslutet men nu föreslår Kultur- och fritids-
nämnden 2011-02-08, § 3, ett undantag för vissa taxor och avgifter enligt följande: 

 Avgiften för träningstimmar i de stora hallarna föreslås bli 90 kronor per timme 
då deltagarna är över 15 år och till 70 kronor per timme då deltagarna är under 15 
år eller yngre. 

 Taxan för hyrning vid kommersiella arrangemang föreslås justeras till vad som 
kan bedömas som en marknadsanpassad hyra. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 30 Årsredovisning 2010 

 KS 2011/66 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen för 2010. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2010. Kon-
cernens resultat för 2010 uppgick till 71 355 tkr och kommunens resultat till 41 581 
tkr. Kommunens resultat enligt balanskrav, d v s efter justering av vinster, uppgår till 
39 091 tkr. Resultatet enligt balanskravet föreslås avsättas till en stabiliseringsfond. 

Samtliga nämnder/styrelser har lämnat verksamhetsberättelser. Kommunledningsför-
valtningen har på uppdrag av budgetberedningen sammanfattat dessa till årsredovis-
ningen. Kommunstyrelsen har lämnat en gemensam verksamhetsberättelse för kom-
munledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen samt räddnings- och beredskaps-
förvaltningen. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 31 Tilläggsbudget 2011; Drift 

 KS 2011/94, Au § 13 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Frågan om kommunrevisionens tilläggsbudget överlämnas till presidiet. 

2. Kommunfullmäktige fastställer följande tilläggsbudget för drift 2011: 
Ks-teknisk förvaltning (affärsdrivande verksamhet) 1 758
Barn- och utbildningsnämnd 4 142
Kultur- och fritidsnämnd 100
Finansförvaltningen, skatter och utjämning -6 647
Summa, tkr -647  

3. Kommunfullmäktige tilldelar socialnämnden 1.6 Mkr för arbetskläder och ar-
betsmiljö- och seniormässa. 

Reservationer från Johan Johansson (M), Åke Eltoft (M), Göran Ahlman (M), Daniel 
Rönnbäck (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS) och Anders Pet-
tersson (KD). 

Beskrivning av ärendet 

Vid behandling av tilläggsbudget drift gäller att över- eller underskott ska tas med till 
kommande verksamhetsår. Justering sker för vissa poster. Summa tilläggsbudget får 
inte heller överstiga det ekonomiska utrymmet enligt god ekonomisk hushållning. 
Nämnder/styrelser har lämnat följande förslag till tilläggsbudget:  
 
Nämnd/styrelse Avvikelse Justering Förslag

2010
Kommunrevision 116 -1 115
Ks-kommunledningsförvaltning 5 936 -5 836 100
Ks-teknisk förvaltning 1 779 4 004 5 783
Ks-räddn o beredskapsförvaltning -166 166 0
Barn- och utbildningsnämnd -8 080 20 480 12 400
Socialnämnd 22 904 -6 904 16 000
Miljö- och byggnämnd -96 96 0
Näringslivsstyrelse1 3 783 0 3 783
Kultur- och fritidsnämnd 315 290 605
Överförmyndarnämnd 254 -54 200
Summa, tkr 26 745 12 241 38 986

1 Förslaget ändrat vid bokslutsberedningen.  

Sedan fullmäktige fastställde strategisk plan för 2011-2013 har regleringar av budge-
ten gjorts. Efter dessa förändringar uppgår det budgeterade resultatet för 2011 till 4 
858 tkr.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 31 Tilläggsbudget 2011; Drift, forts 

 KS 2011/94, Au § 13 

Med nämndernas/styrelsernas förslag till tilläggsbudget skulle det budgeterade resul-
tatet bli negativt. I samband med budgetpropositionen tillfördes kommunen bland 
annat ett extra statsbidrag som innebär ökade intäkter med 6 647 tkr. Det extra stats-
bidraget är möjligt att tilläggsbudgetera till kommande år. 

Med beredningens förslag till tilläggbudget blir det budgeterade resultatet  
5 504 tkr, vilket motsvarar 0,4 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) yrkar att arbetsutskottets förslag tillstyrks med tillägget att so-
cialnämnden tilldelas 1.6 Mkr för arbetskläder och arbetsmiljö- och seniormässa. 

Johan Johansson (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Pettersson (KD), Carola 
Larsson (FP) och Roger Bohman (C) yrkar på följande fördelning: 

Nämnd  Förslag Kommentar 

Ks-kommunlednings-förvaltningen  0  

Ks-tekniska förvaltningen  1 758 
-1 000 

Avfallshantering, effektiviseringar lokalbank 
* Uteblivna intäkter på skogen ska inte belasta 
TU´s resultat utan regleras i bokslutsdispositioner. 

Ks-räddnings- och  
beredskapsförvaltningen  

0  

Barn- och utbildningsnämnden  0  

Socialnämnden  9 000 Arbetskläder, kompetensutveckling personal vård 
och omsorg. Treserva, nytt verksamhetsledningssy-
stem, Leanutbildning internt, Nattpool. Omstruktu-
rering LSS/IFO (halva kostnaden) 

Miljö- och byggnämnden  0  

Näringslivsstyrelsen 1 300 Satsning på unga vuxna + migrationsprojekt 

Kultur- och fritidsnämnden  0  

Överförmyndarnämnden 200 Enl nämndens äskande 

Summa tkr 11 258  

Budgeterat resultat 247  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 31 Tilläggsbudget 2011; Drift, forts 

 KS 2011/94, Au § 13 

Ordförande ställer Torbjörn Lidbergs (S) och Johan Johansson (M) m.fl yrkanden 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Torbjörn Lidbergs (S) 
yrkande. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 32 Tilläggsbudget 2011; Investeringar 

 KS 2011/94, Au § 14 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige fastställer följande tilläggsbudget för investeringar 2011:  
 

Ks-kommunledningsförvaltningen 4 100
Ks-tekniska förvaltningen (inkl affärsdrivande verksamhet) 20 000
Ks-räddnings- o beredskapsförv 891
Barn- och utbildningsnämnd 1 239
Socialnämnd 3 921
Kultur- och fritidsnämnd 130
Summa, tkr 30 281  

2. Kommunfullmäktige uppmanar nämnder/styrelser att vara återhållsamma med 
investeringar som höjer driftkostnaderna. 

Reservationer från Johan Johansson (M), Åke Eltoft (M), Göran Ahlman (M), Daniel 
Rönnbäck (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS) och Anders Pet-
tersson (KD). 

Beskrivning av ärendet 

Anslag till investering som inte använts på grund av att investeringen inte färdig-
ställts eller påbörjats kan tilläggsbudgeteras till nästa år. Nämnder och styrelser har 
lämnat följande förslag till tilläggsbudget avseende investeringar: 

Nämnd/styrelse Avvikelse Justering Förslag
2010

Ks-kommunledningsförvaltning 7 216 -1 722 5 494
Ks-tekniska förvaltning 26 528 4 464 30 992
Ks-räddnings- o beredskapsförv 891 0 891
Barn- och utbildningsnämnd 1 239 0 1 239
Socialnämnd 3 921 0 3 921
Kultur- och fritidsnämnd -44 0 -44
Summa, tkr 39 751 2 742 42 493  

För 2011 uppgår budgeterad investeringsvolym till 98 280 tkr. Med nämn-
der/styrelsers förslag till tilläggsbudget skulle investeringsvolymen bli  
140 773 tkr. 

Med beredningens förslag till tilläggsbudget uppgår budgeterade likvida medel till 
84 970 tkr. Det motsvarar en betalningsberedskap på 22 dagar. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 32 Tilläggsbudget 2011; Investeringar, forts 

 KS 2011/94, Au § 14 

Yrkanden 

Johan Johansson (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Pettersson (KD), Carola 
Larsson (FP) och Roger Bohman (C) yrkar följande fördelning: 

Nämnd  Förslag Kommentar 

Ks-kommunlednings-förvaltningen  494 Exploatering nya villaområden 

Ks-tekniska förvaltningen  25 000 5 000 Nylandsbäcken samt 20 000 för vidare priori-
tering i TU 

Ks-räddnings- och  
beredskapsförvaltningen  

891 Enl förvaltningens äskande 

Barn- och utbildningsnämnden  1 239 Enl nämndens äskande 

Socialnämnden  4 761 Låssystem + Edestrand 

Kultur- och fritidsnämnden  -44 Enl nämndens äskande 

Summa tkr 32 341  

 

Torbjörn Lidberg (S) yrkar på att arbetsutskottets förslag tillstyrks. 

Ordföranden ställer Torbjörn Lidbergs (S) och Johan Johansson (M) m.fl yrkanden 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Torbjörn Lidbergs (S) 
yrkande. 

 

För beslut; Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 33 Riktlinjer för lokalförsörjning och internhyra 

 KS 2011/50, Au § 2 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige fastställer föreslagna riktlinjer för lokalförsörjning och in-
ternhyra att gälla från och med 1 maj 2011. 

2. Kommunfullmäktige fastställer att lokalbanken budgeteras inom kommunstyrel-
sen från och med 2012 och att en justering görs av nämndernas driftbudgetramar 
i samband med budgetarbetet för 2012-2014. 

3. Kommunfullmäktige upphäver beslutet 1993-05-17, § 87, och därefter fattade be-
slut om revideringar av nuvarande regler för internhyra. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska förvaltningen att till planeringsberedningen ta 
fram ett underlag och förslag till justering av nämndernas ramar med anledning av 
lokalbanken. 

Beskrivning av ärendet 

I den strategiska planen har kommunstyrelsen i uppdrag att se över internhyres-
systemet i syfte att tydliggöra spelreglerna samt se till att systemet har en kommunal 
helhetssyn. 

De nya riktlinjerna bygger på det gamla internhyressystemet men med ny struktur. 
Riktlinjerna har dessutom kompletterats med riktlinjer för lokalförsörjning. Större 
förändring mot nuvarande system är att lokalbanken föreslås budgeteras inom tek-
niska förvaltningen, istället för som nu ingå i internhyran. Sedan ges förvaltningar-
na/hyresgästerna också större möjlighet att frånträda del av lokal, men med omför-
delning av budget om lokaldelen inte är uthyrningsbar. Schablonberäknade kostnader 
i internhyran anges i kronor. Vidare ska en avstämning och omfördelning göras vart 
5:e år av internhyran per objekt.  

Vad som gäller vid investeringar i befintliga lokaler förtydligas genom att finansie-
ring endast kan ske via internhyran, antingen genom att utrymme finns i nuvarande 
internhyra eller genom en justering av hyran. Ombyggnationer ska alltså inte längre 
kunna göras via driftbudgeten. 

Riktlinjerna föreslås gälla från och med 1 maj 2011 med undantag för den del som 
gäller lokalbankens budgetering, som föreslås gälla från och med 1 januari 2012. 
Omfördelningen av ramar mellan nämnderna och kommunstyrelsens tekniska för-
valtning görs i samband med budgetarbetet för 2012-2014. Tekniska förvaltningen 
får därför i uppdrag att till planeringsberedningen ta fram ett underlag och förslag till 
omfördelning av ramar. 
För beslut: Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 34 Justering av driftramar på grund av minskade  

städkostnader 
 KS 2011/92, Tu § 2 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige omfördelar nämndernas budget för städning med 2 578 tkr för 
att finansiera 2 578 tkr av kommunstyrelsen/tekniska förvaltningens sparkrav. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har upphandlat städning på entreprenad från och med 2010-11-01. Det 
innebär lägre kostnader med totalt 4 038 tkr per år. 

Av de 29 lokalvårdare som erbjöds övergång till entreprenören valde elva att tacka 
nej. Tekniska förvaltningen har därför omställningskostnader för att  
avveckla personal. Den totala sänkningen av städkostnaderna för 2011 blir 2 578 tkr 
och från och med 2012 får den minskade kostnaden på grund av  
entreprenaden fullt genomslag. 

Tekniska förvaltningen har med anledning av konkurrensutsättningen ett  
sparkrav på 5 000 tkr. Från och med 2011 har kommunens nämnder fått lägre kost-
nader för städning med 2 578 tkr som kan finansiera del av tekniska  
förvaltningens sparkrav genom att kommunfullmäktige minskar ramen för driftbud-
geten med motsvarande kostnadssänkning. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 35 Motion och medborgarförslag om aktivitetspark för äldre 

 KS 2010/266, 2010/369, Tu § 3 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och medborgarförslaget om en  
aktivitetspark utomhus för äldre. 

Beskrivning av ärendet 

I en motion föreslår Carola Larsson (FP) att kommunen ser över förutsättningarna för 
en aktivitetspark utomhus för äldre. 

Det har också kommit in ett medborgarförslag från Birgitta Axelsson med samma 
förslag. 

Tekniska förvaltningen kommer under 2011 att bygga en aktivitetspark med lämplig 
utrustning för seniorer på en central plats längs Å-promenaden. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 36 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler  

 KS 2011/85 

Kommunstyrelsens förslag  

Skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till respektive 
kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens regler för hantering av skolhälsovårdsjournaler ska arkivmyndig-
heten besluta i varje enskilt fall. 

Kansli och informationskontoret föreslår att skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat 
underlag får avhändigas till respektive kommun. Underlaget omfattar 6 elever. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 37 Ny Plan- och bygglovtaxa; Miljö- och byggnämnden 

 KS 2011/181 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige antar Sveriges Kommuner och Landstings förslag till Plan- 
och bygglovtaxa att gälla för Bodens kommun med N-faktor 1.0 från och med 2 
maj 2011. 

2. Kommunfullmäktige upphäver beslutet 2004-11-01, § 161, med nuvarande regler 
för plan- och bygglovtaxa fr.o.m 2 maj 2011. 

Anders Pettersson (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Reservationer från Johan Johansson (M), Åke Eltoft (M), Göran Ahlman (M), Daniel 
Rönnbäck (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS) och Bo Lindström 
(M). 

Beskrivning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i januari 2011 med revidering i mars 
tagit fram ett underlag till taxa enligt den nya Plan- och bygglagen. Miljö- och bygg-
nämnden föreslår 2011-03-23, § 20, att föreslagen Plan- och bygglovtaxa ska gälla 
för Bodens kommun med N-faktor 1.0 från och med 2011-05-02. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) yrkar på att kommunstyrelsen tillstyrker miljö- och byggnämn-
dens förslag med N-faktor 1.0. 

Johan Johansson (M) föreslår N-faktor 0.8. 

Ordföranden ställer Torbjörn Lidbergs (S) och Johan Johanssons (M) yrkande mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Torbjörn Lidbergs (S) yr-
kande. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 38 Förändring av Bodens Utveckling AB 

 KS 2010/348 

Förslag till beslut 

1. Ge Bodens Kommunföretag AB i uppdrag att från och med årsstämman 2011 
lägga Bodens Utveckling AB vilande. 

2. Godkänna förslag till reviderad bolagsordning. 

3. Från och med årsstämman 2012 godkänna att § 8 val av revisor utgår ur bolags-
ordningen. 

4. Till styrelseledamot i Bodens Utveckling AB utse Tomas Pellikkä med Barbro 
Gunnari Heikki som suppleant. 

5. Upphäva ägardirektiven till Bodens Utveckling AB som ingår i den strategiska 
planen. 

6. Delegera till näringslivsstyrelsen att utse representanter i centrumbildningarna 
LDB, CRR och Winternet. 

7. Revidera näringslivsstyrelsens reglemente med avseende på punkt 6. 

Reservationer från Johan Johansson (M), Åke Eltoft (M), Göran Ahlman (M), Daniel 
Rönnbäck (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS) och Anders Pet-
tersson (KD). 

Beskrivning av ärendet 

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande samt de två vice ordförandena föreslås 
en avveckling av verksamheten i Bodens Utveckling AB. Bolaget föreslås läggas 
vilande. Verksamheten i bolaget återgår till kommunens näringslivsstyrelse.  

Motivet till att återföra verksamheten till kommunen är att bolagets två stora projekt, 
miljötekniskt centrum och regionalt hästcentrum, redan har överförts till kommunen 
från och med årsskiftet. Bolaget har inte heller avdragsrätt för mervärdesskatt. Av-
saknaden av avdragsrätten innebär en kostnadsfördyring av den verksamhet som be-
drivs i bolaget jämfört med att bedriva samma verksamhet i kommunen. En återfö-
ring av verksamheten i kommunen innebär också en kostnadsminskning i form av 
VD, administration och revision. 

Näringslivsstyrelsen föreslås få delegation att utse representanter i de centrumbild-
ningar där bolaget representerar kommunen. Det gäller långsiktigt digitalt bevarande 
(LDB), centrum för riskanalys och riskhantering (CRR) och Winternet. I centrum-
bildningarna utsedd representant är idag VD, som tillika är näringslivschef.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 38 Förändring av Bodens Utveckling AB, forts 

 KS 2010/348 

Bolagsordningen föreslås ändras så att lekmannarevisorer inte utses för bolaget. Auk-
toriserad revisor föreslås tas bort från och med årsstämman 2012. Vidare utses endast 
en ledamot i styrelsen med en ersättare/suppleant. 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att Bodens Utvecklingsbolag fortsätter vara aktivt. 

Ordföranden ställer beredningens förslag och Johan Johanssons (M) yrkande mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 39 Riktlinjer för nyttjande av kredit- och betalkort 

 KS 2011/70, Au § 15 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen fastställer förslag till riktlinjer för nyttjande av kredit- och be-
talkort. 

2. Kommunstyrelsen upphäver samtidigt riktlinjerna beslutade 1999-06-07, § 147. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har i samråd med övriga förvaltningar reviderat rikt-
linjerna för nyttjande av kredit- och betalkort och föreslår att kommunstyrelsen fast-
ställer förslaget. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen – ekonomikontoret  

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 40 Stämmodirektiv till stämmoombud vid föreningsstämma i 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
 KS 2010/693¸ Au § 16 

Beslut  

Kommunstyrelsen fastställer följande stämmodirektiv 

 Rösta i enlighet med styrelsens förslag om fastställande av resultat- och balans-
räkning samt disposition av balanserat resultat 

 Rösta för att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet, under 
förutsättning att revisorerna rekommenderar det 

 Rösta för att arvoden åt styrelsen, valberedningen och revisorerna fastställs enligt 
förslag 

 Rösta i enlighet med valberedningens förslag i frågor om val 

 Rösta i enlighet med styrelsens förslag beträffande frågan om ett tydligt med-
lemsansvar 

 Rösta i enlighet med styrelsens förslag beträffande hantering av framtida vinster 

 Rösta i enlighet med styrelsens förslag beträffande namnbyte 

 I övrigt rösta i enlighet med styrelsens förslag  

Beskrivning av ärendet 

Föreningsstämman i Kommuninvest Ekonomisk förening hålls i Stockholm torsda-
gen den 7 april 2011. Förutom sedvanliga stämmofrågor kommer följande frågor att 
behandlas: Tydligt medlemsansvar, hantering av framtida vinster i Kommuninvest 
samt ändring av firmanamn. 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomikontoret, har 2011-03-01 upprättat ett för-
slag på stämmodirektiv och föreslår att kommunstyrelsen fastställer dessa. 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att punkt nr 2 ändras till ”Rösta för att styrelsen och 
verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet, under förutsättning att revisorerna re-
kommenderar det”. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Johan Johanssons (M) för-
slag. 
 
För kännedom; Stämmoombud och Klf - ekonomikontoret  



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 41 Prioritering av el-användare vid el-brist (Styrel) 

 KS 2011/154, Au § 17 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen fastställer förslaget till prioritering av samhällsviktig verk-
samhet. 

2. Översyn av prioriteringsordningen ska ske vart fjärde år. 

Beskrivning av ärendet 

Om efterfrågan på el är större än tillgången kan vi drabbas av el-brist. Vid en el-
bristsituation är det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av 
Sverige. För att skydda elsystemet kan elnätsföretagen då tvingas koppla bort el-
användare. 

Idag finns planer som innebär att stora delar av elnäten, i form av hela lokalnät, 
kopplas bort utan hänsyn till vilka el-användare som är samhällsviktiga. Detta är inte 
acceptabelt i vårt elberoende samhälle. Energimyndigheten har därför fått regering-
ens uppdrag att utveckla och införa ett system för styrning av el till prioriterade el-
användare vid kortsiktig el-brist (Styrel). Det nya systemet utgår från att bort-
kopplingar sker på lokalnätsnivå. På det sättet kan tillgänglig el styras till el-linjer 
med prioriterade el-användare, på samma gång som el-linjer med oprioriterade el-
användare kopplas bort. 

Räddnings- och beredskapsförvaltningen har gjort en kartläggning av samhällsviktig 
verksamhet som föreslås prioriteras inom Bodens kommun. 

 

För genomförande 
Räddnings- och beredskapsförvaltningen  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 42 Medborgarförslag om träningskort för pensionärer 

 KS 2009/850, Au § 18 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Valfrid Enbom föreslår i ett medborgarförslag att träningskort för pensionärer spons-
ras av kommunen. Motiveringen är att regelbunden träning ger friskare människor 
och att antalet äldre blir fler samtidigt som kostnaderna kan bli höga för träningskort. 

Det kan vara oförenligt med kommunallagen att betala eller ge bidrag till enskilda 
grupper i samhället. Kommunallagen talar om att kommunen skall likställa alla med-
borgare, därför är det inte möjligt att sponsra pensionärer med träningbidrag. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 

 

För kännedom 
Valfrid Enbom 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 43 Hedens IF begär att kommunen tar ställning till olika alter-

nativ vad gäller föreningens skulder 
 KS 2011/106, Au § 19 

Beslut 

Bodens kommun vidhåller att den amorteringsplan som överenskommits ska följas. 

Beskrivning av ärendet 

Hedens IF har en skuld till kommunen som uppkom 2008 och som ursprungligen var 
på 400 000 kronor. En amorteringsplan upprättades och godkändes av Hedens IF 
2009-06-17. Av amorteringsplanen framgår att föreningen ska amortera 40 000 per 
år 2010 och 2011 samt 80 000 per år fr.o.m. 2012. Om föreningen har amorterat av 
tre fjärdedelar på lånet senast 2013 avskrivs resterande del. I annat fall ska hela skul-
den amorteras. Krediten löper med en årlig räntesats av Stibor 360 dagar + 2 %. 

Hedens IF har lagt förslag på fyra olika alternativ till hantering av låneskulden som 
de vill att kommunen tar ställning till. Ett av alternativen är att kommunen vidhåller 
att amorteringsplanen som finns ska följas. 

 

För kännedom 
Hedens IF 
Kommunledningsförvaltningen - ekonomikontoret  



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-03-28 

Sid 

23 (35) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 44 Nya hastighetsgränser på statliga vägar i Bodens kommun 

 KS 2010/718-743, Tu § 6 

Beslut  

Kommunstyrelsen avstyrker Trafikverkets förslag till hastighetsgränser på de statliga 
vägarna i Bodens kommun och hänvisar till att de som bor i byarna ska få möjlighet 
att yttra sig innan man beslutar om nya hastighetsgränser. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen begär kommunens yttrande över Trafikverkets förslag på nya hastig-
hetsgränser på statliga vägar i Bodens kommun. 

Riksdagen har beslutat att införa nya hastighetsgränser i intervaller med 10 kilometer 
per timme. Under 2008 och 2009 har Trafikverket sett över vägarnas hastighetsgrän-
ser och skyltat om på vägar med 120 – 80 kilometer per timme.  

Vägarna i denna översyn är övriga statliga vägar med en hastighetsgräns på 70 kilo-
meter per timme. 

De ändringar som Trafikverket föreslår bygger på att man löpande anpassar hastig-
hetsgränserna till vägens säkerhetsstandard och till övriga transportpolitiska delmål. 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen 
Tekniska förvaltningen  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 45 Motion till ungdomsfullmäktige om uppehåll i lokaltrafikens 

tidtabell 
 KS 2010/751, Tu § 7 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen avslår förslaget om att ta bort uppehållet i lokaltrafikens tidta-
bell. 

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över förslaget om att flytta  
uppehållet när man tar fram nästa tidtabell. 

Beskrivning av ärendet 

Elvira Jakobsson föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att 

- Kommunen tar bort uppehållet i lokaltrafikens tidtabell. 

- Uppehållet i tidtabellen flyttas framåt eller bakåt i tiden. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att det inte är aktuellt att ta bort  
uppehållet om man inte gör motsvarande minskning i övrig trafik. Det skulle öka an-
talet trafikerade kilometer och bli dyrare. 

Uppehållet i tidtabellen ligger när resandet är lägst under dagen. Det påverkar resenä-
rerna minst. Förslaget om att flytta uppehållet framåt eller bakåt ses över när man tar 
fram nästa tidtabell. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  

För kännedom 
Elvira Jakobsson 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 46 Motion till ungdomsfullmäktige om vägarna i Boden 

 KS 2010/751, Tu § 8 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen anser att motionen delvis bifalls då man varje år bygger om en 
del gator och gång- och cykelvägar. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

Beskrivning av ärendet 

Tim Jonsson har lämnat en motion till ungdomsfullmäktige om en bättre  
standard på vägarna i Boden. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att man varje år bygger om ett antal gator 
och gång- och cykelvägar. I första hand prioriteras gator med gamla vatten- och av-
loppsledningar som behöver bytas och i andra hand gator som har vatten- och av-
loppsledningar som är i bra skick.  

Varje år åtgärdar kommunen beläggningarna på gatorna i den nivå som pengarna 
räcker till. 

Tekniska förvaltningen träffar Trafikverket regelbundet och då diskuterar man priori-
teringar och förbättringar på de statliga vägarna i kommunen. 

 

För kännedom 
Tim Jansson 
Tekniska förvaltningen  

 



Kommunstyrelsen Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 47 Motion till ungdomsfullmäktige om att höja värmen i     

Björknäsgymnasiet 
 KS 2010/751, Tu § 9 

Beslut  

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige om en generell höjning 
av inomhustemperaturen i Björknäsgymnasiet. 

Beskrivning av ärendet 

Lisa Wadenholt har lämnat in en motion till ungdomsfullmäktige om att höja värmen 
i Björknäsgymnasiet på grund av att det är kallt i lokalerna. 

Tekniska förvaltningen har valt att ha 21 grader som inomhustemperatur i  
skolor. Det är en temperatur som normalt inte upplevs som kall och som också Ar-
betsmiljöverket accepterar.  

Den som upplever att det är kallt i ett klassrum eller någon annan lokal ska  
felanmäla detta så fort som det är möjligt. Då mäter tekniska förvaltningen tempera-
turen i den lokalen och om den är lägre än 21 grader höjs 
temperaturen.  

 

För kännedom 
Lisa Wadenholt 
Tekniska förvaltningen  

 



Kommunstyrelsen Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 48 

 
Motion till ungdomsfullmäktige om städ och vaktmästeri på 
Korpenskolan 

 KS 2010/751, Tu § 10 

Beslut  

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige om att lokalvårdare och 
fastighetsskötare ska få tillbaka sina jobb på Korpenskolan. 

Beskrivning av ärendet 

Kristoffer Nordberg har lämnat en motion till ungdomsfullmäktige om att  
tidigare städpersonal och vaktmästare får tillbaka sina jobb på Korpenskolan. 

Från den 1 november 2010 köper kommunen all fastighetsskötsel och delar av lokal-
vården av ett privat företag.  

Korpenskolan är en av skolorna där kommunen städar själva. En del av  
lokalvårdarna har fått byta arbetsplats beroende på hur länge de har jobbat åt kom-
munen och Korpenskolan har därför fått några nya lokalvårdare. 

Vaktmästaren blev erbjuden att arbeta hos entreprenören men valde att arbeta kvar 
hos kommunen med andra arbetsuppgifter. Det arbete han har gjort på skolan kom-
mer i fortsättningen att göras av en fastighetsskötare från  
entreprenören, Sodexo. 

 

För kännedom 
Kristoffer Nordberg 
Tekniska förvaltningen  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 49 Motion till ungdomsfullmäktige om flera och säkrare lek-

parker 
 KS 2010/751, Tu § 11 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen anser att uppgradering av lekparker och säkrare lekparker till-
godoses delvis genom de åtgärder som görs varje år. 

2. Kommunstyrelsen avslår förslaget om att bygga flera lekparker i kvarteren. 

Beskrivning av ärendet 

Felicia Landin Jansson har lämnat in en motion till ungdomsfullmäktige med förslag 
att bygga flera lekparker i kvarteren och att de lekparker som finns uppgraderas och 
görs säkrare. 

Kommunen har 100 lekparker att ta hand om. Säkerheten är viktig och tekniska för-
valtningen uppgraderar och gör lekparkerna säkrare varje år så långt som pengarna 
räcker. 

Det finns kvarter som inte har en egen lekpark men det är inte långt till närmaste lek-
park. 

 

För kännedom 
Felicia Landin Jansson 
Tekniska förvaltningen  
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 Sammanträdesdatum 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 50 Motion till ungdomsfullmäktige om mer varierad mat i  

skolan 
 KS 2010/751, Tu § 12 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att ta med förslaget om 
mer varierad mat i det fortsatta arbetet med att utveckla matsedeln. 

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över förslaget om brickor i matsalen.  

3. Förslaget att laga maten på Sandenskolan avslås.  

Beskrivning av ärendet 

Paulina Molander föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att maten ska lagas på 
Sandenskolan och att maten ska vara mer varierad. Hon vill också att brickorna in-
förs igen i matsalen. 

Sandenskolan har ett mottagningskök. Det betyder att viss mat lagas i  
Björknäsgymnasiets kök och skickas till Sandenskolan där man lagar pasta, ris, pota-
tis och gör i ordning sallad. Det kostar mindre att laga mat på ett ställe än att laga mat 
på varje skola och det finns inte pengar för det.  

Matsedeln är en rullande sju veckors lista. Det betyder att efter sju veckor  
börjar den om igen. Vissa dagar byter man till annan mat, exempelvis när det  
är julbord eller palt. När det är fisk och till vissa andra maträtter serveras ett  
alternativ. Fisk serveras en gång per vecka sex av de sju veckorna.  

Förslag till ändringar i matsedeln tar tekniska förvaltningen fram bland annat genom 
att träffa det centrala kostrådet, där elever från skolorna är med.  

Under våren ska en provmatlagning göras då eleverna i kostrådet ska bjudas in för att 
provsmaka maten som sedan provlagas på Björknäsgymnasiet innan den lagas till öv-
riga skolor.  

Tekniska förvaltningen tar med förslaget om variation i maten i arbetet med att ut-
veckla matsedeln. 

Maten som serveras ska vara varm och temperaturen ska kontrollmätas. Detta har 
tekniska förvaltningen påpekat till skolans kök. 

Ingen av skolorna har brickor idag och tekniska förvaltningen upplever att fungerar 
bra på Sandenskolan efter en del omflyttningar. Den stora vinsten med att ta bort 
brickorna är för miljön, eftersom köken inte behöver diska cirka 400 brickor varje 
dag. 

För kännedom: Paulina Molander       För genomförande: Tekniska förvaltningen  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 51 Motion till ungdomsfullmäktige om att i förväg välja mat i 

skolan 
 KS 2010/751, Tu § 13 

Beslut  

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige om att i förväg  
välja vanlig mat eller vegetarisk mat.  

Beskrivning av ärendet 

Charlotta Boman föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att alla elever  
får en lista varje vecka där man kan välja den mat man vill äta, vanlig eller  
vegetarisk, och lämna beställningen till läraren. 

Tekniska förvaltningen lagar mat till mer än 3000 elever varje dag. Tio dagar innan 
maten ska serveras beställer man varorna som ska användas. Förslaget går inte att 
genomföra praktiskt. Eleverna måste bestämma ungefär två veckor i förväg vad de 
ska äta och mer än 3000 beställningar ska hanteras.  

Det kan vara svårt för växande barn att få i sig alla näringsämnen som kroppen behö-
ver och därför kräver vi ett intyg från föräldrar/vårdnadshavare för att få vegetarisk 
specialkost. Skollunchen ska innehålla 25-35 % av det dagliga  
behovet av näringsämnen. 

 

För kännedom 
Charlotta Boman 
Tekniska förvaltningen  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 52 Motion till ungdomsfullmäktige om etnisk mat i skolan 

 KS 2010/751, Tu § 14 

Beslut  

Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att ta med förslaget om mer 
etnisk mat i skolan i arbetet med att utveckla matsedeln. 

Beskrivning av ärendet 

Jehna Al-Moushahidi föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att etnisk mat ser-
veras i skolan. 

Förslag till ändringar i matsedeln tar teknisk förvaltningen fram bland annat genom 
att träffa det centrala kostrådet, där elever från skolorna är med. Under våren ska en 
provmatlagning göras då eleverna i kostrådet ska bjudas in för att provsmaka maten 
som sedan provlagas på Björknäsgymnasiet innan den lagas till övriga skolor. 
 
Tekniska förvaltningen tar med förslaget om mer etnisk mat i arbetet med att utveck-
la matsedeln. 

 

För kännedom 
Jehna Al-Moushahidi 
Tekniska förvaltningen  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 53 Motion till ungdomsfullmäktige om större variation av  

maten i skolan 
 KS 2010/751, Tu § 15 

Beslut  

Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att ta med förslaget om mer 
etnisk mat och asiatisk mat i det fortsatta arbetet med att utveckla matsedeln. 

Beskrivning av ärendet 

Emma Lindström från Harads skola föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att 
matsedeln ändras. Hon föreslår också att någon etnisk maträtt och att  
någon asiatisk maträtt serveras. 

Förslag till ändringar i matsedeln tar tekniska förvaltningen fram bland annat genom 
att träffa det centrala kostrådet, där elever från skolorna är med. Under våren ska en 
provmatlagning göras då eleverna i kostrådet ska bjudas in för att provsmaka maten 
som sedan provlagas på Björknäsgymnasiet innan den lagas till övriga skolor. 
 
Tekniska förvaltningen tar med förslaget i arbetet med att utveckla matsedeln. 

 

För kännedom 
Emma Lindström 
Tekniska förvaltningen  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 54 Upphandling; Färdtjänst och Riksfärdtjänst 2011-2014 

 KS 2011/11 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen antar anbudet från Boden Taxi AB för Färdtjänst 
/Riksfärdtjänst 2011-2014 för kommande avtalsperiod till en kostnad av   
4 531 293, 32 SEK per år med indexreglering 

2. Tekniska chefen ges i uppdrag att teckna nödvändiga avtal, omgående efter till-
delningstiden slut, om ej något överklagande skett i berörd instans.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har i samråd med  Tekniska förvaltning infordrat an-
bud på  Färdtjänst och Riksfärdtjänst 2011-2014 för avtalsperioden 
2011-07-01 -- 2014-06-30 med möjlighet till ett års förlängning. 

Öppen upphandlingsform med annonsering via en elektronisk portal har tillämpats 
enligt LOU. Odelad avtalsform har tillämpats. 

Förfrågningsunderlag har begärts från 10 intressenter och anbud har inlämnats av  tre 
(3) anbudsgivare. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (upphandlingsenheten) 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-03-28 

Sid 

34 (35) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 55 Upphandling; Livsmedel 2011 

 KS 2011/3 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen antar anbudet från Servera R & S AB för huvudleverans gäl-
lande Livsmedel 2011 för kommande avtalsperiod. 

2. Kommunstyrelsen antar anbudet från Norrmejerier ek. förening för delleveranser 
med huvudansvar gällande Livsmedel 2011 för kommande avtalsperiod. 

3. Kommunstyrelsen antar anbuden från J Peterssons Chark i Boden AB, Kents Ba-
geri AB och Servera R & S AB för enstaka livsmedelsprodukter gällande Livs-
medel 2011. 

4. Tekniska chefen ges i uppdrag att teckna nödvändiga avtal, omgående efter till-
delningstiden slut, om ej något överklagande skett i berörd instans.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har i samråd med Tekniska förvaltnings kostavdel-
ning, Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen infordrat anbud på  
Livsmedel 2011för avtalsperiod 2011-06-01 -- 2013-05-31 med möjlighet till ett års 
förlängning. 

Öppen upphandlingsform med annonsering via en elektronisk portal har tillämpats 
enligt LOU. Odelad avtalsform har tillämpats. 

Förfrågningsunderlag har begärts från 18 intressenter och anbud har lämnats av sju 
(7) anbudsgivare. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (upphandlingsenheten) 

 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-03-28 

Sid 

35 (35) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
 
§ 56 Delegationsbeslut och delgivningar 

  
Personal 
Avgångsvederlag M Gabrielsson (2011/175) 
 
Upphandling och anskaffningsbeslut 
Lean-utbildning (2011/49) 
 
Administration 
Ansökan om antagning i allmänna hemvärnet (2011/79) 
 
Vägar och trafik 
Färdtjänsten, statistik jan 2011 (2011/109) 
Färdtjänsten, statistik febr 2011 (2011/177) 
Parkeringstillstånd rörelsehindrade, statistik jan 2011 (2011/108) 
Parkeringstillstånd rörelsehindrade, statistik febr 2011 (2011/178) 
Förordnande av parkeringsvakter till 2011-12-31 (2008/858) 
 
Fastigheter och detaljplaner 
Försäljning av Sävast 23:282 (2011/120) 
Försäljning av Sävast 10:102 (2011/127) 
Försäljning av del av Svartbyn 6:12 (2011/151) 
Ansökan om lantmäteriförrättning Sävast 23:10 och 23:11 (2011/110) 
 
Serveringstillstånd 
Storklinten, tillfälligt utökad serveringsyta (2009/607) 
Edeborgs skoterförening tillfälligt tillstånd (2011/134) 
Bodens BK Fotboll tillfälligt tillstånd (2010/699) 
 
Bidrag 
Bankettbidrag Brottarklubben Snar (2011/75) 

 

Delgivningar 

Samhällsbyggnadskontoret; Yttrande till Länsstyrelsen om tillstånd enligt miljöbal-
ken för Kusträsk skjutfält (2010/332)  
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