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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 128 Godkännande av dagordning 

  

Beslut 

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

Kompletteringar  

 Ärende 15; Miljö- och byggnämndens yttrande över motion om uranfri kom-
mun  

Nya ärenden 

 Ärende 16; Skattesats 2014 samt utökad budgetram för socialnämnden och ut-
bildningsnämnden  

 Ärende 17; Ändrad inriktning av utredningen om ny fastighetsorganisation  

Ändringar 

 Ärende 107; Bidrag till kostnadsteckning för persontrafik på järnväg Luleå-
Haparanda) blir ett fullmäktigeärende, Ärende nr 18, p.g.a. att förslaget är att 
inarbeta bidraget i den strategiska planen. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 129 Informationer och rapporter 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnade informationer och rapporter. 

 Marie Hjort, socialförvaltningen, informerade om avgifter för parboende i 

särskilt boende.  

 Månadsrapport oktober  

 Kommunchefens rapport 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 130 Avgifter för parboende i särskilt boende 

 KS 2013/403, Au § 102 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer kostavgift i enlighet med den taxa som gäller 
för brukare med beslut om särskilt boende, det vill säga månadsavgift som in-
kluderar alla måltider. 

2. Kommunfullmäktige fastställer avgift för serviceinsatserna tvätt och städning 
till 400 kr/månad. 

3. Uppräkning av avgiften årligen sker i enlighet med fastställda uppräkningsfak-
torer angivna i kommunens gemensamma planeringsförutsättningar. 

4. Avgiften gäller från och med 2013-12-01. 

Beskrivning av ärendet 

l november 2012 ändrades socialtjänstlagen och den så kallade parboendegarantin 
infördes. Det gjordes för att ge äldre rätt att bo tillsammans på särskilt boende även 
om endast en av parterna har omvårdnadsbehov. 

En arbetsgrupp med socialchef, verksamhetschef äldreboende, chefbiståndsenheten 
samt chef administrativa avdelningen har inventerat möjliga scenarier och konse-
kvenser för de par som kommer att nyttja parbogarantin och utifrån det har riktlin-
jer upprättats. Utöver fastställande av riktlinjer måste beslut tas gällande avgifter 
för den som blir medboende. 

Den medboende kommer inte enligt förslag till riktlinjer få biståndsbeslut om sär-
skilt boende om den saknar omvårdnadsbehov utan blir hyresgäst. Arbetsgruppen 
har sett över vad som måste ingå i form av service för den medboende och kommit 
fram till att det är kost, städning och tvätt. 

Socialnämnden föreslår 2013-09-17, § 185, att avgift för kost föreslås bli densam-
ma som för brukare som har beslut om särskilt boende inkluderar samtliga måltider 
för 2013 är avgiften 3 048 kr/månad. För medboende föreslår socialnämnden en 
avgift för tvätt och städning på 400 kr/månad. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 131 Upphävande av tidigare beslut om taxa Björken samlings-

lokal 
 KS 2013/418, Au § 103 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad taxa från 2011-11-07, § 52, den del 
som avser Björkens samlingslokal. 

Beskrivning av ärendet 

Tillväxtnämnden föreslår 2013-09-20, § 50, att kommunfullmäktige upphäver tidi-
gare beslutad taxa från 2011-11-07, § 52, den del som avser Björkens samlingslo-
kal.  

Socialförvaltningen har från 1 januari 2013 övertagit administrationen av samlings-
lokalerna på Björken från tillväxtförvaltningen. Kommunfullmäktige fastställde  
2013-02-18, § 7, avgifter för socialförvaltningens samlingslokaler och de gamla bör 
därför upphävas. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 132 Taxor och avgifter anläggningar; Tillväxtnämnden 

 KS 2013/419, Au § 104 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för tillväxtnämndens anlägg-
ningar 2014. 

2. Avgifterna gäller från och med 2013-12-01. 

Beskrivning av ärendet 

Tillväxtnämnden föreslår 2013-09-20, § 51, att kommunfullmäktige fastställer för-
slag till taxor och avgifter på förvaltningen anläggningar.  

De justeringar på tidigare beslutade taxor och avgifter från 2012 som föreslås är på 
Försvarsmuseet. För att täcka de extra personalkostnader som uppstår vid extraar-
bete under kvällar och helger föreslås extra tillägget vid kvällar efter klockan 16.00 
med 100 kronor, från 700 kronor till 800 kronor.  

Tillväxtnämnden föreslår även ny taxa vid guidad visning på museet lördag och 
söndag på 800 kronor, även denna taxa införs för att täcka de personalkostnader 
som uppstår vid extraarbete under helger.  

Ingen förändring i övrigt av beloppen på de taxor och avgifter som finns, utan en-
dast redaktionella förändringar av texten.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 133 Motion om vandringsleder 

 KS 2012/441, Au § 105 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till motionen, men konstaterar att det i 
dagsläget inte finns möjlighet till finansiering, de båda punkterna avseende ut-
redning hänskjuts därför till budgetarbetet i den strategiska planen. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

Beskrivning av ärendet 

Hendrik Andersson (FP) föreslår i en motion, 2012-08-23, att kommunen ser till att 
befintliga vandringsleder sätts i brukbart skick, skyltas och går att hitta på kartor, i 
publikation och/eller elektronisk form på Bodens turistbyrå samt på Bodens hemsi-
da. Han föreslår också att kommunen utreder frågan om en vandringsled runt Bo-
dens stad, behov, olika alternativ, etapper, delmål och kostnader. Hendrik vill också 
att kommunen undersöker och överväger möjligheten att skapa en "Hälsans stig" i 
samarbete med hjärt- och lungsjukas förening. 

Tillväxtnämnden säger i sitt yttrande 2013-09-20, § 54, att det i området runt Boden 
finns fina möjligheter till rekreation bland annat i form av vandrings- och cykelvä-
gar med mera. Det är tack vare att Försvarsmaktens områden, som tidigare varit 
stängda för allmänheten, nu öppnats och att det i dessa områden finns anlagda 
transportleder. Dock äger Fortverket dessa områden fortfarande. Framtagande av 
kartmaterial, skyltar samt marknadsföring av leder måste tas fram i samverkan med 
markägaren och är förknippat med kostnader. 

Tillväxtnämnden ställer sig positiv till motionen men säger också att det idag inte 
finns några ekonomiska resurser för att rusta upp eller anlägga nya vandringsleder. 
Tillväxtnämnden föreslår att frågan om upprustning av befintliga leder eller utred-
ning av eventuellt nya leder hänskjuts till kommande budgetarbete i den strategiska 
planen. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 134 Motion om riktlinjer kring Bodenambassadörer 

 KS 2013/252, Au § 106 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen (personalkontoret 
och informationskontoret) i uppdrag att ta fram ett förslag till regelverk kring han-
tering av Bodenambassadörer. 

Beskrivning av ärendet 

Daniel Rönnbäck (M) föreslår i en motion 2013-05-27, att riktlinjer och/eller ruti-
ner för att bli utsedd till officiell Bodenambassadör tas fram samt att en utmärkelse, 
till exempel ett diplom eller liknande tas fram för att delas ut till de personer som 
utses till Bodenambassadörer. 

Tillväxtförvaltningen säger i sitt yttrande 2013-09-20, § 53, att det som föreslås i 
motionen är bra och föreslår att den bifalls. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 135 Motion om mer tid för lärarna att undervisa 

 KS 2013/146, Au § 107 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att utbildningsnämndens arbete med att 
genomföra åtgärder för att minska lärarnas arbetsbelastning redan pågår. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

Beskrivning av ärendet 

Hendrik Andersson (FP) föreslår i en motion 2013-03-22, att kommunen agerar för 
att minska lärarnas administration. Så småningom kommer det att leda till bättre re-
sultat och högre kunskapsnivåer i kommunen. Hendrik Andersson (FP) vill att alla 
berörda parter i kommunen får i uppdrag att kartlägga lärarnas administrativa upp-
gifter. Utifrån kartläggningen ska slutsatser dras och åtgärder genomföras för att 
minska lärarnas administration. 

Utbildningsnämnden säger i sitt yttrande 2013-09-26, § 81, att revisorerna genom-
förde en granskning 2010 av lärarnas förutsättningar föra att klara sitt uppdrag i 
skolan. Granskningen visade bland annat att utbildningsnämnden redan hade en 
målsättning att påbörja en översyn av lärares arbetstider. 

Utbildningsnämnden säger också att utbildningsförvaltningen genomförde en med-
arbetarenkät 2011. Resultatet var övervägande positivt med det fanns en indikator 
som urskiljde sig negativt och det var arbetsbelastningen. Utbildningsnämnden gav 
2012-04-26 § 42 skolchefen i uppdrag att djupare analysera arbetsbelastningen för 
lärare. En ny enkätundersökning genomfördes med fokus på arbetsbelastning. Ut-
ifrån resultatet i enkäten har alla rektorer och f6rskolechefer fått i uppdrag att vidta 
åtgärder på sina enheter. Arbetet är redovisat fackliga organisationer och ett gemen-
samt arbete kommer att påbörjas under hösten 2013 gällande lärares arbetssituation. 

Utbildningsnämnden föreslår att motionen kan anses behandlad då arbete redan på-
går i motionens anda. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 136 Motion om en översyn av tjänstemannaorganisationen, per-

sonalförsörjningsplan 
 KS 2012/635, Au § 108 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att styrelser och nämnder i omgångar redan ge-
nomlyst sina verksamheter och kontinuerligt jobbar med att effektivisera tjäns-
temannaorganisationen, den delen av motionen anses därmed behandlad. 

2. Kommunfullmäktige överlämnar till kommunstyrelsen (personalkontoret) att ta 
fram en personalförsörjningsplan i motionen anda. 

Beskrivning av ärendet 

Olle Lindström (M) och Rigmor Åström (M) föreslår i en motion 2012-12-12 att 
kommunen genomlyser hela tjänstemannaorganisationen samt belyser vilka verk-
samheter som kan reduceras eller avvecklas nu och i framtiden. Vidare föreslås en 
personalförsörjningsplan, som tar fasta på att prioritera förutsättningarna för att till-
fredsställa gamla, dementa och sjukas behov av direkt omvårdnad och omsorg upp-
rättas. Personalförsörjningsplanen ska belysa behovet av god omvårdnad och läran-
de för gruppen barn och unga längst ut i organisationen. 

Kommunledningsförvaltningen säger i sitt yttrande 2013-10-04 att förvaltningen ti-
digare har sparat 2 % i verksamheten som inarbetades i 2012 års budget. Efter det 
fick förvaltningen under 2012 uppdraget att genomföra ytterligare besparingar mot-
svarande 2 heltidstjänster. För att genomföra ytterligare besparingar bedömdes det 
inte vara möjligt att generellt dra ner på verksamheterna, utan tjänster blev i stället 
aktuellt att avveckla. För 2013 beslutades om sparkrav, där förvaltningen avvecklar 
personal motsvarande 2,0 årsarbetare. Till budgeten 2014 ska kommunledningsför-
valtningens besparing vara inarbetad.  

Kommunledningsförvaltningen har genomlyst tjänstemannaorganisationen inom 
den egna förvaltningen i ett antal omgångar och bedömer för närvarande att det är 
svårt att ytterligare åstadkomma neddragningar i verksamheten. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande 2013-03-04 att förvaltningen sedan de-
cember 2010 har minskat antalet tillsvidareanställda från 257 till 185 medarbetare. 
Vid konkurrensutsättning av lokalvård och fastighetsskötsel valde 30 medarbetare 
att tacka ja till verksamhetsövergång till de externa utförarna. Förvaltningen har yt-
terligare minskat antalet tillsvidareanställda med 42 medarbetare. Antalet tjänste-
män har under perioden minskat med 11 % eller åtta medarbetare. 

Under 2011 har en översyn och anpassning av ledningsstrukturen genomförts, anta-
let chefer är 14 som sammanlagt arbetsleder cirka 260 medarbetare.  
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§ 136 Motion om en översyn av tjänstemannaorganisationen, per-

sonalförsörjningsplan, forts 
 KS 2012/635, Au § 108 

Utbildningsnämnden säger i sitt yttrande 2013-09-26, § 82, att förvaltningen har 
genomfört en belysning av förvaltningens tjänstemannaorganisation som beskiver 
hur organisationen är organiserad och vilka konsekvenser det rar för kärnverksam-
heten om delar avvecklas eller reduceras. Belysningen visar också på att förvalt-
ningen har minskat sin ledningsorganisation under de senaste åren. 

Utbildningsnämnden anser att motionen är behandlad i den del som avser reducer-
ing och avveckling av verksamheter då förvaltningen 2010 minskade sin administ-
ration. 

Tillväxtnämnden säger i sitt yttrande 2013-02-01, § 9, att Tillväxtförvaltningen bil-
dades 2012-08-01 genom en sammanslagning av näringslivsförvaltningen och kul-
tur- och fritidsförvaltningen. I samband med detta gjordes en översyn av organisa-
tionen och betydande besparingar genomfördes bland annat genom att fyra tjänster 
med naturliga avgångar inte återbesattes och en ekonomtjänst flyttades till ekono-
mikontoret. Förutom detta gav samlokaliseringen till en lokal besparingar. 

Tillväxtnämnden anser därmed att tjänstemannaorganisationen på förvaltningen är 
genomlyst och att de reduceringar av personal som för närvarande är möjliga att 
göra med bibehållen verksamhet redan har genomförts. 

Socialnämnden säger i sitt yttrande 2013-02-26, § 55, att nämndens verksamhet ut-
går från lagstadgat ansvar och de enda verksamheter som inte utgör ett lagstadgat 
kommunalt ansvar, och som därmed kan avvecklas eller reduceras, är den administ-
rativa servicen till handikapp- och pensionärsråden samt administration av sam-
lingslokaler. 

De ökade kraven på rättssäkerhet och kvalitetssäkring inom socialtjänsten innebär 
att dokumentationen i handläggningen ökar allt mer, både får enhetschefer, bi-
ståndshandläggare och för socialsekreterare. Det ökade kravet på korrekt dokumen-
tation är tidskrävande och har ytterligare ökat arbetsbelastningen på den enskilda 
myndighetsutövaren. Det kan finnas anledning att se över till vilka delar ett utökat 
administrativt stöd kan avlasta och underlätta ärendedokumentationen. 

Yrkanden 

Bosse Strömbäck (V) föreslår att andra beslutspunkten får följande lydelse ”Kom-
munfullmäktige överlämnar till kommunstyrelsen (personalkontoret) att ta fram en 
personalförsörjningsplan i motionen anda”, i övrigt enligt beredningens förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Strömbäcks (V) förslag. 

__________________________ 
För beslut; Kommunfullmäktige  
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§ 137 Fortsatt utredning om bildandet av ett kommunalförbund 

för gymnasieorganisationerna i 4-kanten samt utbildnings-
nämndens återrapportering av uppdrag  

 KS 2012/122, Au § 109 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom intresseanmälan om fortsatt utredning. 

2. Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens återrapportering av tidi-
gare uppdrag. 

Reservationer från Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), Olle Lindström (M), 
Göran Ahlman (M), Egon Palo (M), Anders Sundström (NS) och Anders Pettersson 
(KD). 

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsnämnden föreslår 2013-09-26, § 74, att Boden ställer sig bakom intres-
seanmälan om fortsatt utredning om bildandet av ett kommunalförbund för gymna-
sieorganisationerna i 4-kanten.  

Syftet med samverkansavtalet var att skapa samverkan för gymnasieskolan mellan-
kommunerna Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn för att dels bidra till en långsiktig 
hållbar utveckling i respektive kommun och dels för 4-kanten som helhet. En faktor 
som bidragit till samverkansavtalet är att elevunderlaget i gymnasieskolan möter en 
kraftig minskning från år 2007 och framåt. Detta förutsätter samlade resurser för att 
kunna möta elevernas utbildningsbehov, tillgång till attraktiva utbildningar samt ar-
betsgivarnas behov av arbetskraft. Samverkansavtalets mål och syfte har varit att 
bidra till ett kvalitativt och kvantitativt utbildningsutbud för eleverna. 

Den bärande och grundläggande visionen för 4-kanten är att den studerandes behov 
och önskemål sätts i främsta rummet. Den som studerar ska ha stor frihet att, i pro-
gressiva och spännande lärmiljöer av mycket god standard, utveckla sina kunskaper 
och insikter, så långt som möjligt trots begränsningar av t ex geografisk, administ-
rativ, social och kulturell art. Utbildningsinvesteringar är kostnadskrävande och 
kvalificerade satsningar, där samverkan inom gymnasieutbildningarna i 4-kanten 
ska bidra till att skapa högre kvalitet till lägre kostnader. Inom intagningsområdet 
har hela tiden fokus varit att ett brett utbud erbjuds eleverna. 

4-kanten som helhet utgör ett större underlag än varje enskild kommun för att till-
handahålla bredd, djup och kvalitet i olika former av service till4-kantens gymna-
sieskolor. 4-kantens samlade tyngd ger större genomslag mot omvärlden i gymna-
sieutbildningsfrågor, där kommunerna har gemensamma intressen att bevaka, än 
vad dessa kommuner skulle kunna åstadkomma genom enskilt agerande. 
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§ 137 Fortsatt utredning om bildandet av ett kommunalförbund 

för gymnasieorganisationerna i 4-kanten samt utbildnings-
nämndens återrapportering av uppdrag, forts 

 KS 2012/122, Au § 109 

Kommunfullmäktige uppdrog 2011-06-20 § 72, i Strategisk plan och budget 2012- 
2014, till utbildningsnämnden att utreda förutsättningar för och konsekvenser av ett 
kommunalförbund för gymnasieskolans verksamhet i 4-kanten. Utbildningsnämn-
den föreslår 2013-09-26, § 75, att kommunfullmäktige godkänner återrapporterat 
uppdrag i och med ovan nämnda intresseanmälan. 

Yrkanden 

Rigmor Åström (M) föreslår att beredningens beslutspunkt 1 om fortsatt utredning 
avslås och beslutspunkt 2 om att godkänna återrapporteringen bifalls. 

Ordföranden ställer beredningens och Rigmor Åströms (M) förslag mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 138 Namnbyte på Handikapprådet till Kommunala rådet för 

funktionsnedsatta 
 KS 2013/69, Au § 110 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att Handikapprådet byter namn till Kommunala rådet 
för funktionsnedsatta. 

Beskrivning av ärendet 

Handikapprådet föreslår 2013-05-16, § 15, att Handikapprådet byter namn till 
Kommunala rådet för funktionsnedsatta. Runtom i landet byter handikappråden 
namn då begreppet handikapp anses både förlegat och olämpligt 

Kommunfullmäktige antog i februari 2013 Ett samhälle för alla - Tillgänglighetspo-
licy för Bodens kommun 2013-2017. I policyn tar Socialstyrelsen upp definitioner 
av begreppen funktionshinder, funktionsnedsättning samt rekommendationen att 
begreppet handikapp utgår. 

Socialstyrelsens definition syftar till att tydliggöra skillnaden mellan vad som avser 
en persons nedsättning av funktionsförmåga och vad som avser problem som upp-
kommer för en person med funktionsnedsättning i relation till omgivningen.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-11-11 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 139 Ramförändringar med anledning av budgetpropositionen 

2014 
 KS 2013/478, Au § 111 

Förslag till beslut  

Under förutsättning att budgetpropositionen 2014 antas av riksdagen utökar kom-
munfullmäktige: 

 Utbildningsnämndens driftram med följande belopp till följd av förslagen i pro-
positionen: 

2014 2015 2016 2017

Utökad undervisningstid i matematik 686 1 343
Nya gymnasiesärskolan -55
Nationella minoritetsspråk 28 28 28
Ungdomar utanför gymnasieskolan 28 28 28 28
Införande av aktivitetskrav Komvux 28 83 83 83
Högre krav nya gymnsieskolan 3 891 5 446 4 064 4 030
Summa (tkr) 3 947 5 585 4 889 5 457

 

 Socialnämndens driftram med följande belopp till följd av förslagen i proposi-
tionen: 
 

2014 2015 2016 2017

Jobbstimulans ekonomiskt bistånd 911 605 577 577
Summa (tkr) 911 605 577 577  

 Tillväxtnämndens driftram med 28 tkr från och med 2014 med anledning av 
förslaget i propositionen om införande av medborgarskapsceremonier för nya 
medborgare. 
 

Beskrivning av ärendet 

Den 18 september lämnade regeringen budgetpropositionen för år 2014 till riksda-
gen. Där föreslås ett antal regleringar enligt finansieringsprincipen, d v s ändrat åta-
gande för kommunen kompenseras med minskade/utökade resurser. I propositionen 
föreslår regeringen även att tidigare beslutad budgetminskning avseende den nya 
gymnasieskolan helt dras tillbaka för åren 2014 och 2015. För 2016 och framåt 
minskas besparingen i riket från 1 930 miljoner till 470 miljoner. I övrigt kompen-
seras kommunerna för sänkt inkomstutjämningsavgift samt höjt grundavdrag för 
pensionärer.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 139 Ramförändringar med anledning av budgetpropositionen 

2014, forts 
 KS 2013/478, Au § 111 

Nedan framgår de regleringar som direkt berör kommunens verksamheter: 

2014 2015 2016 2017

Regleringar enligt finansieringsprincipen
Utökad undervisningstid i matematik 686 1 343

Utökning av den s k mattesatsningen
Nya gymnasiesärskolan -55

Tidigare utökning tas tillbaka
Nationella minoritetsspråk 28 28 28

Även för de som ej har kunskaper i modersmålet
Ungdomar utanför gymnasieskolan 28 28 28 28

Förbättra register och statistikuppföljningen
Införande av aktivitetskrav Komvux 28 83 83 83

Öka genomströmning och minska avhoppen
Medborgarskapsceremonier 28 28 28 28

Genomförs årligen för nya medborgare
Jobbstimulans ekonomiskt bistånd 911 605 577 577

Bättre möjlighet till egenförsörjning
Övriga regleringar
Högre krav nya gymnsieskolan 3 891 5 446 4 064 4 030

Summa (tkr) 4 886 6 218 5 494 6 062

 

Regleringen med anledning av jobbstimulans för ekonomiskt bistånd avser social-
nämndens verksamhetsområde, medborgarskapsceremonier tillväxtnämndens verk-
samhetsområde och resten avser utbildningsnämndens verksamhetsområden.  

Sedan tidigare är praxis i Bodens kommun att nämnder/styrelsers driftramar juste-
ras med motsvarande belopp som anslaget för kommunalekonomisk utjämning fö-
reslås förändras. Reglering avseende 2014 föreslås ske via tilläggsbudget och ju-
steringar från och med 2015 i kommande strategisk plan. 

Kommunens budgeterade resultat för 2014-2016 blir, efter förslagen i budgetpropo-
sitionen och ovanstående justeringar, 11 216 tkr, 23 742 tkr samt 15 824 tkr. Samti-
digt förbättras kommunens prognos över skatte- och utjämningsintäkter med mot-
svarande belopp. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 140 Motion om fler möjligheter till eget boende 

 KS 2013/253, Au § 112 

Beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för djupare utredning. 

Beskrivning av ärendet 

Catarina Ask (MP) säger i en motion 2013-05-28 att kommunen har ett ansvar en-
ligt Socialtjänstlagen att tillgodose behovet av bland annat bostäder för personer 
med psykiska funktionshinder. Catarina hänvisar till psykiatriutredningens slutbe-
tänkande gällande vikten av tillgång till egen bostad. Catarina föreslår i motionen 
att Bodens kommun ska uppfylla det åliggande som ingåtts mellan NLL och kom-
munerna i Norrbotten, vad gäller ovan nämnda överenskommelse. Catarina föreslår 
att berörda tjänstemän/kvinnor ges i uppdrag att utarbeta modell för stödkontrakt, 
som efter en tid kan övergå till eget kontrakt, att det skapas flera möjligheter till 
eget boende samt att det man ska försöka få till stånd en effektivare samverkan mel-
lan alla aktörer på bostadsmarknaden. 

Socialnämnden säger i sitt yttrande 2013-09-17, § 187, bland annat att det har upp-
rättats ett nytt förslag till länsöverenskommelse. Anledningen är att den förra inte 
godkändes av Socialstyrelsen. Denna nya överenskommelse ska under hösten tas 
upp för politiska beslut i Kommunförbundets styrelse och i Landstingsstyrelsen och 
därefter i respektive kommun.  

Under 2014 ska respektive kommun tillsammans med landstinget upprätta hand-
lingsplaner. Närsjukvårdscheferna på landstinget kommer att få ansvaret för att 
handlingsplanerna blir gjorda och länsstyrgruppen har uppdraget att följa upp över-
enskommelsen.  

Sedan många år tillbaka finns ett avtal med BodenBo angående så kallade över-
gångslägenheter. Dessa är för personer som inte kan få bostad på öppna marknaden 
på grund av missbruksproblem, ekonomiska problem eller tidigare störning-
ar/vräkningar 

Socialförvaltningen arbetar vidare i den riktning som anges i motionen med att fin-
na lösningar för varje individ och anser att arbetet redan sker enligt det som motio-
nen föreslår. Det är dock svårt på tjänstemannanivå påverka det faktum att det inte 
finns tillgängliga lägenheter för alla som behöver detta. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 140 Motion om fler möjligheter till eget boende, forts 

 KS 2013/253, Au § 112 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige konstaterar att socialnämnden arbetar med att finna lösningar 
för varje individ, i den riktning som motionären föreslår samt att motionen därmed 
är behandlad. 

Yrkanden 

Olle Lindström (M) och Anders Pettersson (KD) föreslår att ärendet återremitteras 
för djupare utredning. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet för djupare utred-
ning. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen)  



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-11-11 

Sid 

19 (35) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 141 Avgifter för förskola och fritidshem 

 KS 2013/440, Au § 113 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer avgifter för förskola och fritidshem att gälla från 
och med 2014-01-01. 

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsnämnden godkände 2013-09-26, § 84 förslag till Riktlinjer för förskola 
och fritidshem att gälla från och med 2014-01-01. Utbildningsnämnden föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer förslaget till avgifter för förskola och fritidshem att 
gälla från och med 2014-01-01. 

Förslaget till riktlinjer och avgifter är reviderade med anledning av att: 

 pedagogisk omsorg och öppen förskola är avvecklade 

 syskonförtur införs 

 avgiften för barn 3-5 år till arbetssökande höjs från 50 % till 70 % under skol-
lovsveckor och de veckor som de har arbete 

 avgiften för barn 3-5 år för föräldralediga höjs från 50 % till 70 % under skol-
lovsveckor 

 
 

För beslut 
Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-11-11 

Sid 

20 (35) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 142 Rivning av Lundagårdsskolan 

 KS 2013/474, Tu § 43 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Lundagårdsskolan ska rivas. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) i uppdrag 
att upphandla konsult för entreprenadhandlingen. 

3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) i uppdrag 
att upphandla rivningsentreprenad för rivningen av byggnaden. 

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret) i upp-
drag att ta fram en detaljplan för området. 

Beskrivning av ärendet 

Under sommaren 2013 uppstod en brand i Lundagårdsskolan. Branden blev inte  
total men skadorna var så stora att verksamheten som fanns i skolan måste avbrytas. 
Byggnaden var försäkrad för så kallad förstahandsrisk vilket innebär att ett fast be-
lopp betalas ut vid skada. 

Tekniska förvaltningens bedömning är att inte utföra någon renovering efter skadan 
utan man föreslår att byggnaden rivs. 

Beloppet som försäkringsbolaget har betalat ut, 1 400 tkr, räcker sannolikt inte för 
att täcka kostnaden för rivningen som uppskattas till 1 700 tkr. 

Yrkanden 

Bosse Strömbäck (V) föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen (sam-
hällsbyggnadskontoret) i uppdrag att ta fram en detaljplan för området, i övrigt en-
ligt tekniska utskottets förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bosse Strömbäcks (V) för-
slag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 143 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 

 KS 2013/212 

Förslag till beslut 

Skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till respektive 
kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens regler för hantering av skolhälsovårdsjournaler ska arkivmyn-
digheten besluta i varje enskilt fall. 

Kansli och informationskontoret föreslår att skolhälsovårdsjournaler enligt upprät-
tat underlag får avhändigas till respektive kommun. Underlaget omfattar 22 elever. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 144 Motion om uranfri kommun 

 KS 2010/185 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen vad gäller brytning av uranförekomster i 
Bodens kommun och ställer sig bakom en uranfri kommun. 

2. Kommunfullmäktige avslår motionen vad gäller prospektering då det måste 
genomföras ändringar i minerallagen om kommunen ska kalla sig uranfri i den 
delen. 

Beskrivning av ärendet 

Catarina Ask (MP) föreslår i en motion 2010-03-22, att Bodens kommun förklaras 
för uranfri kommun vad avser prospektering och brytning. Catarina skriver i sin 
motion att Bergstaten beviljat allt fler prospekteringstillstånd för undersökning av 
uranförekomst även i Bodens kommun. Med kännedom om vad uranbrytning resul-
terat i på olika håll i världen, med svårläkta sår i landskapet då brytningen oftast 
fordrar stora landytor på grund av den låga koncentrationen och med förgiftning av 
jord och vatten för överskådliga tider. Man kan inte heller bortse ifrån kopplingen 
mellan kärnkraft och kärnvapen och inte heller bortse ifrån att det är en ändlig 
energiform till stora kostnader. 

Miljö- och byggnämnden föreslår i sitt yttrande 2013-11-05, § 79, att Bodens 
kommun ställer sig bakom motionen om uranfri kommun vad avser brytning av 
uranförekomster i Bodens kommun.  

Prospektering och brytning av uranförekomster i Sverige är reglerad i minerallagen 
och miljöbalken. Miljö- och byggnämnden säger också i sitt yttrande att Boden som 
ekokommun måste verka för ett uthålligt samhälle där man i minsta möjliga mån 
nyttjar ändliga resurser. Konsekvenserna av brytning och användning av uran är 
inte acceptabelt ur ett ekologiskt perspektiv. 

Miljö- och byggnämnden konstaterar att lagstiftningen ger kommunen möjlighet att 
säga nej till brytning med hänvisning till vetorätten i 17 kap. 6 § miljöbalken men 
att Bergsstaten fattas beslut om undersökningstillstånd enligt gällande regelverk i 
minerallagen. Nämnden konstaterar vidare att det måste genomföras ändringar i 
minerallagen om kommunen ska kalla sig uranfri vad gäller prospektering. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 145 Skattesats 2014 samt utökad budgetram för socialnämnden 

och utbildningsnämnden  
 KS 2013/498 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 22.60 kr för 2014 

2. Kommunfullmäktige beslutar om följande budgetförändringar: 

 Skatteintäkterna i 2014-2016 års budget ökas med 13 197 tkr för 2014, 13 778 
tkr för 2015 och 14 550 tkr för 2016 

 Socialnämndens budgetram ökas med 10 700 tkr fr.o.m. 2014 varav 9 000 tkr 
avser insatser inom äldreboenden och 1 700 tkr avser återtagande av beslut om 
sparkrav från Strategiska Planen 2014-2016. Åtgärderna redovisas i social-
nämndens verksamhetsplan för 2014. 

 Utbildningsnämnden budgetram ökas med 2 497 tkr fr.o.m. 2014 för kvalitets-
höjande åtgärder, vilka redovisas i utbildningsnämndens verksamhetsplan för 
2014. 

Reservationer från Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), Olle Lindström 
(M), Göran Ahlman (M), Egon Palo (M), Anders Sundström (NS) och Anders Pet-
tersson (KD). 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17, § 83, att fastställa skattesatsen oföränd-
rad till 22,35 kr för 2014. Majoriteten föreslår nu att skattesatsen ökas med 25 öre 
till 22,60 kr för 2014. Skattehöjningen ger ytterligare skatteintäkter med 13 197 tkr 
för 2014, 13 778 tkr för 2015 och 14 550 tkr för 2016.  

Motiven till den ökade utdebiteringen är att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen. 
Socialnämnden har presenterat en åtgärdsstrategi under namnet Kvalitetslyftet. Steg 
1 behandlar vissa åtgärder för att främja kommunens anseende som en attraktiv ar-
betsgivare, steg 2 ägnas åt kvalitetshöjning inom kommunens äldreboenden. De åt-
gärder som avses är i första hand höjd bemanning på kommunens boenden, främst 
nattetid.  

I sitt budgetförslag för 2014-2016 äskade Socialnämnden medel för ökad beman-
ning i äldreboenden. I planen avsattes inga medel för detta ändamål, i stället mins-
kades socialnämndens ram med 1 700 tkr. Förslaget om ökad utdebitering innebär 
att socialnämndens budget tillförs 10 700 tkr för att genomföra kvalitetshöjning 
inom äldreomsorgen med 9 000 tkr och för att ta bort sparkravet om 1 700 tkr. Åt-
gärderna specificeras i nämndens verksamhetsplan för 2014. Uppdraget att vidta åt-
gärder för att erhålla balans i Socialnämndens budget kvarstår. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 145 Skattesats 2014 samt utökad budgetram för socialnämnden 

och utbildningsnämnden, forts 
 KS 2013/498 

Utbildningsnämnden tillförs 2 497 tkr för att genomföra kvalitetshöjande åtgärder. 
Dessa ska redovisas i nämndens verksamhetsplan för 2014. 

Ingen revidering genomförs av beslutad strategisk plan. 

Yrkanden 

Olle Lindström (M) föreslår att ärendet avslås. 

Ordföranden ställer beredningens och Olle Lindströms (M) förslag mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 146 Ändrad inriktning av utredningen om ny fastighetsorganisa-

tion 
 KS 2013/99 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige upphäver punkterna 1 till 3 i kommunfullmäktiges beslut 
2013-10-14, § 119, om ny fastighetsorganisation. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att fortsätta att utreda kom-
munens fastighetsförvaltning. Utredningen ska ha inriktningen att lämna förslag 
till fullmäktiga om att bilda ett helägt kommunalt fastighetsbolag. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-14, § 119, att godkänna en avsiktsförklar-
ing avseende en ny fastighetsorganisation. Enligt avsiktsförklaringen skulle det bil-
das ett nytt bolag som ägs direkt eller indirekt av Sveafastigheter och av dotterbolag 
till kommunen. Av förklaringen framgick vidare att parterna var överens om av-
siktsförklaringen inte är juridiskt bindande utan endast utgjorde en uttalad avsikt 
från parterna att i en positiv anda diskutera och förhandla förutsättningarna för för-
värvet och underlätta förhandlingar och ingående av ett slutligt avtal.  

Kommunfullmäktiges beslut 2013-10-14 innehöll även ett uppdrag till kommunsty-
relsen att fullfölja utredningen, att uppta förhandlingar om bolagsordning och nöd-
vändiga avtal samt i övrigt bereda ärendet med målsättningen att kommunfullmäk-
tige beslut om ny fastighetsorganisation ska kunna fattas av kommunfullmäktige 
senast 2013-12-31. Kommunfullmäktige beslutade även att finansiering får ske ge-
nom att Bodens Kommunföretag AB får uppta lån i Kommuninvest mot kommunal 
borgen under förutsättning att fullmäktige senare skulle ha godkänt den nya fastig-
hetsorganisationen. 

Avsiktsförklaringen har inte skrivits under av parterna. Kommunledningen och 
Sveafastigheter har i stället kommit överens om att inte fullfölja affären. Kommun-
ledningens nya inriktning är att i stället bilda ett helägt kommunalt fastighetsbolag. 

Kommunledningen föreslår att fullmäktige upphäver punkterna 1 till 3 i kommun-
fullmäktiges beslut 2013-10-14, samt att kommunfullmäktige uppdrar till kommun-
styrelsen att fortsätta att utreda kommunens fastighetsförvaltning. Utredningen ska 
ha inriktningen att lämna förslag till fullmäktiga om att bilda ett helägt kommunalt 
fastighetsbolag. 

Kommunstyrelsen har inom ramen för den utredningen 2013-09-30, § 114, tillsatt 
en politisk styrgrupp och en tjänstemannaberedning. Avsiktigen är att styrgruppen 
och tjänstemannaberedning ska fortsätta att med den nya inriktningen av fastighets-
utredningen. 
_________________ 
För beslut; Kommunfullmäktige 
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§ 147 Bidrag till kostnadsteckning för persontrafik på järnväg Lu-

leå-Haparanda 
 KS 2012/359 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att från 2015 bidra med 1,18 mkr per år till per-
sontrafik på järnvägen mellan Luleå och Haparanda. Bidraget ska inarbetas i 
den strategiska planen för 2015-2017 

2. Beslutet gäller under förutsättning att Luleå, Kalix och Haparanda kommuner 
samt Landstinget bidrar till trafiken enligt föreslagen fördelningsmodell. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att av den Regionala kollektivtrafikmyndigheten 
begära att de driver frågan om persontrafik vidare med stöd av kommunerna. 

Beskrivning av ärendet 

2012 tecknades en avsiktsförklaring av Haparanda, Kalix, Boden och Luleå kom-
muner samt Trafikverket, Länsstyrelsen, Regionala kollektivtrafikmyndigheten och 
Landstinget om att verka för persontrafik och finansiering av dess infrastruktur på 
järnvägen Luleå – Boden – Kalix - Haparanda. 

Persontrafik till Haparanda finns med som en option till Norrtågsförsöket som är en 
satsning på regional tågtrafik i övre Norrland. Trafiken är kostnadsberäknad till 20 
mkr per år varav staten i enlighet med Norrtågsförsöket ska stå för hälften. Regio-
nen ska stå för den andra hälften. 

Enligt den finansieringsmodell för länets kollektivtrafik som kommunerna och 
landstinget i Norrbotten kommit överens om ska kommungränsöverskridande tra-
fik, inklusive järnvägstrafik, finansieras av Landstinget. En arbetsgrupp med repre-
sentanter från de fyra kommunerna har dock tagit fram ett förslag till finansierings-
lösning där Landstinget istället föreslås stå för 50 % av den årliga kostnaden för 
persontrafik på järnvägen till Haparanda och kommunerna för tillsammans 50 %. 
Förslaget bygger på en modell där både andel av befolkningen och nytta av trafiken 
vägs in. 

Beslut om denna modell för finansiering bör tas av samtliga parter under hösten 
2013 så att respektive insats kan budgeteras från 2015. Dessa beslut kan sedan ligga 
till grund för den Regionala kollektivtrafikmyndigheten som bör vara den part som 
har huvudansvaret för att driva frågan vidare gentemot staten för ett förverkligande 
av trafiken så snart som möjligt. Dock tillsammans med övriga parter. Den Regio-
nala kollektivtrafikmyndigheten måste, när beslut om regional finansiering är fatta-
de, ta in persontrafik på järnvägen mellan Luleå – Boden – Kalix – Haparanda i det 
regionala trafikförsörjningsprogrammet samt fatta beslut om trafikplikt på sträckan. 
Dessutom ansöka från staten om 10 mkr per år för bedrivande av trafiken. 

För beslut; Kommunfullmäktige  
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§ 148 Samverkansavtal; FoUI, forskning, utveckling/innovation,  

i Norrbottens kommuner 
 KS 2013/356, Au § 114 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Bodens kommun ingår ett 5-årigt samverkansavtal 
och finansierar verksamheten FoUI skola med 4 kr per invånare och år, till och med 
2018. 

Beskrivning av ärendet 

Från och med den 1 januari 2014 föreslås att en gemensam FoUI-enhet bildas för de 
kommunala verksamheterna. 

Verksamhetsidén är att FoUI Norrbotten ska stärka samarbetet mellan länets kom-
muner vad gäller kunskapsutvecklingen inom den kommunala verksamheten; soci-
altjänsten, skolan, samhällsbyggnad, styrning och ledning, ekonomi m.m. 

Det övergripande målet är att FoUI ska bidra till att bredda och fördjupa den kom-
munalpolitiskt relevanta kunskapsbildningen till stöd för en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling i såväl glesbygd som tätort. Kommunförbundet Norrbotten fö-
reslår att länets kommuner ingår ett 5-årigt samverkansavtal och finansiera verk-
samheten FoUI skola med 4 kr per invånare och år till och med 2018. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Kommunförbundet Norrbotten 
Utbildningsnämnden  
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§ 149 Medborgarförslag om en tidsgaranti för svar i e-tjänsten 

Synpunkten 
 KS 2013/391, Au § 115 

Beslut 

Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget och inför en tidsgaranti för att få 
svar på en Synpunkt med 14 dagar. 

Beskrivning av ärendet 

Marika Anttila föreslår i ett medborgarförslag att det borde finnas en tidsgaranti för 
att få svar på en inlämnad Synpunkt via kommunens e-tjänster.  

Idag får den som lämnar in en synpunkt via kommunens e-tjänster ett svar att den är 
inkommen och till vilket förvaltningen den skickats. 

Kansli och informationskontoret anser att förslaget om en tidsgaranti för svar skulle 
höja kvaliteten på e-tjänsten och föreslår därför att förslaget bifalls på så sätt att en 
tidsgaranti för att får ett svar från berörd förvaltningen lämnas inom 14 dagar införs 
och att information om tidsgränsen finns i det meddelande som skickas direkt en 
synpunkt har kommit in. Om synpunkten kräver ytterligare utredning så ska ett 
kompletterande svar lämnas när frågan är slutligt behandlad. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen 

För kännedom 
Marika Anttila 
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§ 150 Medborgarförslag om dränering av Engelska kanalen 

 KS 2011/434, Au § 116 

Beslut 

1. Medborgarförslaget vidarebefordras till fastighetsägaren, Fortifikationsverket. 

2. Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Beskrivning av ärendet 

Erland Hortlund föreslår i ett medborgarförslag, juni 2011, att kommunen ska rensa 
befintligt dräneringsdike som leder bort vatten från Engelska kanalen till Lule älv. I 
det fall kommunen inte är fastighetsägare för det aktuella området föreslås kommu-
nen förelägga markägaren att genomföra åtgärden. I förslaget anges att dikets funk-
tionalitet är nedsatt på grund av att det slammats igen med ris, löv och växtlighet 
vilket gör att den del som ligger öster om vägen mot Slumpberget/P49 under som-
marhalvåret är fyllt av stillastående vatten. Olägenheter (mygg och illaluktande 
sumpgas) uppkommer till följd av dikets nedsatta funktionalitet. 

Samhällsbyggnadskontoret säger i sitt yttrande 2013-10-07, att de har förståelse för 
att den sumplukt samt myggproblematik som beskrivs kan vara besvärande för när-
boende. Enligt miljöbalken är det fastighetsägarens ansvar att se till att markavvatt-
ningen på fastigheten fungerar. I detta fall är fastighetsägaren Fortifikationsverket. 
Det är inte möjligt för kommunen att förelägga markägaren att genomföra rensning 
av det aktuella dräneringsdiket då det, enligt miljöbalken, är Länsstyrelsen som är 
tillsynsmyndighet över vattenverksamheter och åtgärder i vatten.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att medborgarförslaget skickas vidare till Forti-
fikationsverket för kännedom och bedömning/genomförande av eventuell åtgärd.  

 

För genomförande 
Samhällsbyggnadskontoret  

För kännedom 
Erland Hortlund 
Fortifikationsverket 
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§ 151 Partnerskap för jobb, en arbetsmetod för Bodens kommun 

 KS 2013/479, Au § 117 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att arbetsmetoden Partnerskap för jobb startas och 
placeras under arbetsmarknadsenheten. 

2. Finansiering sker inom ordinarie budget på varje förvaltning.  

Beskrivning av ärendet 

Arbetsmetoden Partnerskap för jobb, är en del i Bodens kommuns samhällsansvar 
och samtidigt en del i vårt strategiska rekryteringsarbete. Alla förvaltningar deltar i 
arbetet med att minska utanförskap och bidra till en positiv samhällsutveckling för 
alla i Bodens kommun. Arbetsmarknadsenheten på Tillväxtförvaltningen samordnar 
och leder arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten och att möjliggöra inträde 
på arbetsmarknaden för nysvenskar och funktionshindrade. 

Samarbete ska ske mellan arbetsförmedlingen, näringslivet, kommunen, försvaret 
samt eventuellt fler intressenter. Kommunen åtar sig att tillhandahålla 100 platser 
med handledare. Samtliga förvaltningar inom kommunen kommer att involveras i 
arbetsmetoden. 

 

För genomförande 
Tillväxtnämnden 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder  
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§ 152 Yttrande över bygdemedelsansökan; Havremagasinet,  

musikutrustning 
 KS 2013/199, Au § 118 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan. 

Beskrivning av ärendet 

Havremagasinet ansöker om 100 000 kr i bygdemedel för inköp av instrument, för-
stärkare, mikrofoner, högtalare m.m. Ingen egen finansiering är upptagen i ansökan.  

Tillväxtförvaltningen föreslår 2013-05-28 att ansökan avslås då bygdemedel i första 
hand ska användas för att främja näringslivs- och sysselsättningsutveckling.  

Kommunstyrelsen tog 2013-09-02, § 105, beslut om ett samverkansavtal med 
Norrbottens Läns Landsting om Havremagasinet och i hyresavtalet är finansiering-
en för denna investering inräknad. 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen 
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§ 153 Medborgarförslag om att lämna in medborgarförslag via 

Internet 
 KS 2013/141, Au § 119 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen bifaller förslaget om en e-tjänst för medborgarförslag. 

2. E-tjänsten ska finansieras inom kommunstyrelsens (kommunledningsförvalt-
ningens) befintliga budgetram. 

Beskrivning av ärendet 

Jan Ohlsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen göra det möjligt att läm-
na in medborgarförslag via Internet. Underskriften kan sättas dit genom signering 
med Bank-ID eller liknande. 

Kommunledningsförvaltningen säger i sitt yttrande 2013-10-24, att Bodens kom-
mun idag har väl utbyggda e-tjänster på sin webbplats inom olika områden. Det går 
att logga in till tjänsterna genom att använda e-legitimation. Det är fullt möjligt att 
skapa en e-tjänst för att lämna in medborgarförslag. E-tjänsten kan med fördel 
kopplas till den befintliga funktionen för att lämna synpunkter och förses med un-
derskrift med e-legitimation.  

Generellt kan sägas att medborgarförslag är ett av flera sätt för kommunens med-
lemmar att kontakta och påverka vad som händer i kommunen. Medborgarförslagen 
är rätt för medlemmarna att få ärenden att behandlas på politiskt av fullmäktige el-
ler av nämnder. Handläggningen av ett medborgarförslag tar alltid ett antal månader 
på grund av att förslaget ska beredas politiskt. Ett betydligt snabbare sätt att få svar 
är att sända in en synpunkt eller att skicka vanligt e-post. Det är viktigt att det finns 
tydligtinformation om de olika sätten att lämna förslag till kommunen i anslutning 
till den eventuella e-tjänsten för medborgarförslag. 

Kostnaden för att ta fram en e-tjänst för att lämna medborgarförslag beräknas till 
mellan 10 000 och 40 000 kronor, beroende på hur tjänsten utformas. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen 

För kännedom 
Jan Ohlsson 
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§ 154 Lena Nilsson (S) med avsägelse av sina uppdrag om leda-

mot i arbetsutskottet tillika budgetberedningen 
 KS 2013/414 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Nilsson (S) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i arbetsutskottet tillika 
budgetberedningen.  

Socialdemokraterna avser lämna in nominering innan utgången av 2013. 

 

 

För kännedom 
Lena Nilsson (S)  
Personalkontoret 
Kansli och informationskontoret  
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§ 155 Delegationsbeslut och delgivningar 

  
Personal 
Avtal med Age Management, nulägesbeskrivning tekniska (2013/438) 
Överenskommelse RiB13, Au 2013-10-28, § 121 (2013/477) 
 
Ekonomi 
Upplåning 2013, Handelsbanken (2012/589) 
 
Upphandling och anskaffningsbeslut 
Administrativt skolskjutssystem 2013 (2013/222) 
Omklädnad av stolar Björksalen (2013/450) 
 
Administration 
Antagande till hemvärnet (2013/64) 
 
Räddningstjänst  
Rengöra/sota själv; Tommy Nordberg (2013/462) 
Rengöra/sota själv; Mikael Sundberg (2013/463) 
Samverkan vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län, (2013/410) 
 
Vägar och trafik 
Beslutsstatistik parkeringstillstånd september 2013 (2013/61) 
Beslutsstatistik färdtjänst september 2013 (2013/62) 
Upplåtelse offentlig plats 2013 (2013/18): 
- Byggställning Kungsgatan 32 
- Turismens dag Medborgarplatsen 27 september 
- Uppställning av fordon och banderoll Travbaneleden och Gjutvägen 
- Torgmöte Skyltsöndag, Socialdemokraterna 
 
Fastigheter och detaljplaner 
Friköp av tomträtt:  
- Boden 57:6 Rörvikskyrkan (2012/523) 
- Heden 56:139 (2013/423) 
- Svartbyn 2:136 (22013/424) 
- Svartbyn 2:136 (22013/424) 
- Duvan 7 (2013/425) 
- Svartbyn 6:179 (2013/431) 
- Heden 56:167 (2013/433) 
- Sävast 23:224 (2013/434) 
- Heden 7:165 (2013/435) 
- Örnungen 1 (2013/437) 
- Heden 56:152 (2013/436) 
- Svartbyn 4:176 (2013/430) 
- Boden 57:36, 57:2 samt 57:40 (2013/426) 
- Bodsvedjan 1:14 och 2:17 (2013/428) 
- Bodsvedjan 1:14 och 2:17 (2013/428) 
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§ 155 Delegationsbeslut och delgivningar forts, 

  
Fastigheter och detaljplaner forts, 
Lägenhets- och bostadsarrende: 
- Boden 56:39 och Prästkragen 7 (2013/429) 
- Svartbjörsbyn 1:78 (2013/429) 
- Biet 1 (2013/454) 
- Heden 4:24 (2013/466) 
Försäljning av byggnader och fastigheter:  
- Byggnader inom Överstbyn 33:1 (2013/452) 
- Bostadsrätt Brf Cederoten (2013/453) 
- Sävast 23:95 (2013/455) 
- Boden 58:18 (2013/456) 
- Sävast 23:64 (2013/457) 
- Svartbyn 6:206 (2013/465) 
- Sävast 8:298 (2013/439)  
- Bostadsrätt Brf Bandvallen 2013/432) 
Uppsägning av hyresavtal inom Boden 56:27, med 4H (2011/596) 
Nyttjanderätt del av Boden 56:9 (2013/467) 
Markavtal ytjordvärme del av Gunnarsbyn 8:116 (2013/468) 
Köp av skomakaribyggnad på Boden 49:6 (2013/377) 
 
Serveringstillstånd 
Western Farm, tillfälligt tillstånd september Arenan (2013-362) 
Väg och Städ AB, tillfälligt tillstånd sept-nov NordPoolen (2013-363) 
Tre Renar 1 19 (2013/395) 
Fria Emilia, tillfälligt tillstånd slutet sällskap 25 okt (2013/476) 

 

Delgivningar  

 Revisionsrapport; Vårdhygien och kosthållning (2013/471) 

 Kommunförbundet; Kulturplan på remiss (2013/417) 

 Arbetsmarknadsdepartementet; Yttrande över betänkandet Det svenska med-
borgarskapet SOU 2013:29 (2013/411) 

 Revisionsrapport; Granskning av det drogförebyggande arbetet (2013/422) 

 Utvärdering av O-ringen 2013 (2009/579) 

 Yttrande till Lotteriinspektionen om värdeautomater på FarEast (2013/472) 

 Yttrande till Lotteriinspektionen om värdeautomater på Strajk Alley (2013/473) 

 Yttrande till Länsstyrelsen om Länstransportplan 2014-2025 (2013/531) 
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