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§ 30 Rapporter 
  

- Kommunchefens rapport 

- Finansiell rapport februari 2009  

- Rapport från tekniska utskottet 
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§ 31 Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Pi-
teå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01 – 2013-06-30 

 KS 2009/91, Au § 16 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtalet. 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår 2009-01-29, § 7, att kommunfullmäktige 
ska godkänna ett samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och 
Älvsbyns kommuner 2009-07-01 – 2013-06-30. Syftet med avtalet är att skapa 
samverkan för gymnasieskolan mellan kommunerna för att bidra till en långsiktig 
hållbar utveckling i respektive kommun och för 4-kanten som helhet. 

Elevunderlaget i gymnasieskolan minskar kraftigt under de kommande åren och 
detta förutsätter samlade resurser för att kunna möta elevernas utbildningsbehov 
och arbetsgivarens behov av arbetskraft. Samverkan ska bidra till ett kvalitativt och 
kvantitativ utbildningsutbud för eleverna. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 32 Motion från Tomas Lund (S) och Torbjörn Lidberg (S) om 
skidpark i och lokalbuss till Pagla  

 KS 2008/948, Au § 17, Tu § 2 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

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

Beskrivning av ärendet 
Tomas Lund (S) och Torbjörn Lidberg (S) föreslår i en motion till fullmäktige att 
Bodens kommun ska bygga en skidpark/funpark i en av Paglas skidbackar och att 
lokalbussen lägger sin tur via Pagla under skidsäsongen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår 2009-02-10, § 3, att motionen avslås vad gäller 
frågan om skidpark/funpark. Av nämndens yttrande framgår att Storklintens Alpina 
Skidklubb är ansvarig för Paglas skidbackar. Föreningen sköter liften och bedriver 
skidträning/skidskola i backen.  Delar av en skidpark finns redan genom att förvalt-
ningen på initiativ av föreningen anlagt rails och hopp i backen. Utrymmet i backen 
är begränsat. Om ytterligare aktiviteter ska anläggas i backen så måste detta ske i 
dialog mellan föreningen och kultur- och fritidsförvaltningen, så att bl.a. säkerheten 
kan garanteras. Nämnden är således inte negativ till fler aktiviteter i backen, men 
om detta är möjligt får utredas tillsammans med föreningen Storklintens Alpina. 

Tekniska utskottet föreslår 2009-02-19, § 2, att förslaget om busstur via Pagla un-
der skidsäsongen avslås. Utskottet säger att Bodens lokaltrafik har som syfte att 
förse kommuninvånarna med reguljära förbindelser mellan bostadsområden och or-
ter för att underlätta skolresor, arbetsresor och i viss mån fritidsresor. Lokaltrafiken 
trafikeras av bussar med låggolvsutförande för att främja resenärer med bland annat 
rörelsehinder. Dessa bussar är inte lämpliga att trafikera Paglaområdet då de har 
begränsad möjlighet att ta sig fram samt har mycket små ytor för bagage som väs-
kor och skidor. För att den önskade linjesträckningen ska vara möjlig att genomföra 
bör speciella fordon hyras in för reguljär trafik till Pagla. Det är inte ekonomiskt 
rimligt med hänvisning till tekniska förvaltningens ekonomiska läge. 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår bifall till motionen. 

Ordföranden ställer utskottens förslag mot Torbjörn Lidbergs (s) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottens förslag. 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 33 Motion från Torbjörn Lidberg (S) om utveckling och mark-
nadsföring av NordPoolen 

 KS 2008/995, Au § 18 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen, med hänvisning till att kultur- och fritidsför-
valtningen redan tagit fram en vision och handlingsplan för Nordpoolens utveck-
ling. 

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

Beskrivning av ärendet 
Torbjörn Lidberg (S) föreslår i en motion att kultur- och fritidsnämnden i samver-
kan med tekniska förvaltningen och näringslivsförvaltningen upprättar ett utveck-
lingsprogram för NordPoolen. Enligt motionen minskar besöksantalet kraftigt. 
Kommunen bör omgående initiera en översyn av badet och lägga upp en åtgärds-
plan. Denna plan bör innehålla till exempel underhållsbehov, driftöversyn, utveck-
ling av attraktioner, marknadsföring och prissättning.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår 2009-02-10, § 4, att motionen avslås. Enligt 
nämndens stämmer det inte att besökstalen kraftigt minskar. Problemet med eko-
nomin har att göra med den av fullmäktige beslutade årliga uppskrivningen av ba-
dets intäkter med 2 %, vilket innebär drygt 700 000 kronor på en treårig planperiod.  
 
Av nämndens yttrande framgår vidare att tekniska förvaltningen gör en årlig drifts-
översyn i badet, som ger ett underlag för ett planerat underhållsbehov. Nyligen har 
stora investeringar gjorts i badets ventilationsanläggning och kommande åtgärder är 
mycket riktat mot energibesparingsåtgärder. Kultur- och fritidsförvaltningen har 
också utarbetat en vision/handlingsplan för badets utveckling vilken presenterats 
för nämnden. Handlingsplanen visar hur förvaltningen ser på badet och dess framti-
da utveckling. 

Arbetsutskottet har lämnat ett förslag till beslut. 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår bifall till motionen. 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Torbjörn Lidbergs (s) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 34 Motion från Bosse Westin (V) om en visionsgrupp för att 
utveckla besöksnäringen 

 KS 2008/1018, Au § 19 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen, med hänvisning till att Boden Turism och 
näringslivsstyrelsen redan samarbetar med andra för att utveckla besöksnäringen i 
Boden.  

Beskrivning av ärendet 
Bosse Westin (V) föreslår i en motion att kommunen ska tillsätta en visionsgrupp 
för att utveckla besöksnäringen i kommunen. Kommunen måste spänna bågen i låg-
konjunkturens tecken och surfa på framgångsvågen med besöksnäringen i främsta 
rummet genom att bilda en visionsgrupp bestående av sju personer. Av ledamöterna 
skulle tre personer komma från näringslivet och fyra från politiken. Gruppen skulle 
sammanträda var 14:e dag. Visionsgruppens huvudsakliga uppgift skulle bli att för-
söka hitta personer och idéer som framhåller betydelsen av ett utvecklingstänk 
inom besöksnäringen. 

Näringslivsstyrelsen föreslår att motionen avslås. Styrelsen säger i sitt yttrade att 
Boden Turism är en av besöksnäringens organisationer som gemensamt verkar för 
att utveckla Bodens besöksnäring. Det gäller främst marknadsföring, men även 
kompetens- och produktutveckling, nätverksuppbyggnad och intern informa-
tion/kunskapsspridning. Föreningen har medlemmar från olika branscher t ex turist-
anläggningar, aktivitetsföretag, handel, transportörer, resebyråer, restauranger m fl.  

Vidare deltar representanter för besöksnäringen vid bl a näringslivsförvaltningens 
månatliga nätverksträffar tillsammans med Svensk Handel, Företagarna, Arbets-
förmedlingen och Björknäsgymnasiet. Likaså finns en representant från besöksnär-
ingen med som adjungerad vid näringslivsstyrelsens styrelsemöten. Näringslivssty-
relsen anser att någon ytterligare grupp inte behövs. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 35 Revidering av arkivreglemente 
 KS 2009/124, Au § 20 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till arkivreglemente.  

2. Ett tillägg görs i företagspolicyn om att kommunens företag omfattas av arkiv-
reglementet. 

Beskrivning av ärendet 
Kansli och informationskontoret föreslår att kommunfullmäktige ett förslag till ett 
nytt arkivreglemente och gör ett tillägg i företagspolicyn att kommunens företag 
ska omfattas av arkivreglementet. Ekonomikontoret har samrått med kommunens 
företag om frågan. 

Det arkivreglemente som nu gäller för kommunen fastställdes av kommunfullmäk-
tige 1992-02-10. Sedan dess har en viss förändring i lagstiftningen skett. Landsar-
kivet inspekterade kommunarkivet under våren 2005. Resultatet av inspektionen 
var mycket bra, men det fanns vissa detaljer som behövde justeras i reglementet. 
Kommunarkivarien har tagit fram ett förslag till nytt arkivreglemente som beaktar 
landsarkivets synpunkter och det som i övrigt skett sedan 1992.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 36 Motion från Lena Nilsson (S) och Anna-Karin Nylund (S) om 
familjedaghem 

 KS 2009/40, Au § 21 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige konstaterar att dagbarnvårdarverksamhet redan erbjuds 

som ett alternativ till förskoleverksamhet. Dessa tjänster marknadsförs på sam-
ma sätt som förskoleverksamhet. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

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

Beskrivning av ärendet 
Lena Nilsson (S) och Anna-Karin Nylund (S) föreslår i en motion att Bodens kom-
mun fortsätter att erbjuda plats hos dagbarnvårdare samt att dessa tjänster mark-
nadsförs på samma sätt som förskolans verksamhet. 

Barn- och utbildningsnämnden säger i sitt yttrande att barn- och utbildningsförvalt-
ningens ambition är att fortsätta erbjuda plats hos dagbarnvårdare. Förvaltningen 
fortsätter arbetet med att rekrytera dagbarnvårdare där så behövs. 

Marknadsföring av dagbarnvårdare sker på samma sätt som förskolans verksamhet. 
Information om familjdaghem finns i Riktlinjer och avgifter för förskoleverksamhet 
och skolbarnomsorg samt på kommunens hemsida. Där kan föräldrar både få in-
formation och ansöka om plats i familjdaghem. 

Arbetsutskottet har lämnat ett förslag till beslut. 

Yrkanden 
Anna-Karin Nylund (S) föreslår bifall till motionen. 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Anna-Karin Nylunds (S) yrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 37 Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning 2008 
 KS 2009/154, Au § 22 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovis-
ning för år 2008. 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har 2009-02-26, § 14 upprättat en kvalitetsredovis-
ning för förskola, skolbarnomsorg, grundskola och gymnasieskola. Kvalitetsredo-
visningen, strategiska planen och bokslutet ligger till grund för årlig revidering av 
skolplanen. 

  

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 38 Begäran från kultur- och fritidsnämnden om tilläggsanslag 
till investeringsbudgeten 2009 

 KS 2009/108, Au § 23 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår kultur- och fritidsnämndens begäran om tilläggsanslag. 
Kostnaderna för upprustningen av bibliotekslokalerna får täckas genom en omför-
delning av kultur- och fritidsnämndens befintliga investeringsbudget. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden begär 2009-02-10, § 14, att kommunfullmäktige bevil-
jar ett tilläggsanslag på 1 miljon kronor för upprustning av bibliotekslokalerna, plus 
att kapitaltjänstkostnaden ska täckas.  

Av nämndens beslut framgår att Sveafastigheter bygger en ny galleria i kvarteret 
Oxeln. Bodens Stadsbibliotek får också därigenom en ny och efterlängtad entré mot 
Gallerians övre plan. I samband härmed görs en nödvändig upprustning av biblio-
tekslokalen med nytt golv, ommålningar, ny belysning och nya moderna expone-
ringshyllor. Receptionsdisken byts ut samtidigt som det gamla möblemanget rustas. 
Arkitekthuset Monarken har tidigare gjort en grov kostnadsberäkning av de plane-
rade åtgärderna, som totalt uppgår till ca 2 miljoner kronor. Sveafastigheter avsätter 
1 miljon kronor till lokalupprustningen, varför kultur- och fritidsnämnden hos 
kommunfullmäktige begär ett tilläggsanslag om 1 miljon kronor till projektet.  

Ekonomikontoret säger i ett yttrande att kultur- och fritidsnämnden har en invester-
ingsbudget 2009 på 3 miljoner kronor. Vid behandlingen av tilläggsbudgeten för 
2009 föreslår budgetberedningen att kommunfullmäktige uppmanar nämn-
der/styrelser att vara återhållsamma med investeringar som höjer driftkostnaderna. 
Ekonomikontoret bedömer att en omfördelning av kultur- och fritidsnämndens in-
vesteringsbudget är möjlig.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 39 Årsredovisning 2008 samt balanskravsresultat 
 KS 2009/76, Bb § 5 

Beslut 
Kommunstyrelsens beslut 2009-02-23, § 28, upphävs. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen för 2008. 

Anders Pettersson (KD) lämnar ett särskilt yttrande. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2008. Kon-
cernens resultat för 2008 uppgick till 117 367 tkr och kommunens resultat till  
-18 379 tkr. Kommunens resultat, efter justering av vinster och förluster, ianspråk-
tagande av pensionsreserv samt del av 2007 års balanserade vinst för omstrukture-
ringsåtgärder, är +/-0. Ingen åtgärdsplan behöver upprättas. Kommunstyrelsens be-
slut 2009-02-23, § 28, upphävs därför. 

Samtliga nämnder/styrelser har lämnat verksamhetsberättelser som ingår i årsredo-
visningen. Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av budgetberedningen 
sammanfattat dessa till årsredovisningen. Kommunstyrelsen har lämnat en gemen-
sam verksamhetsberättelse för kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltning-
en samt räddnings- och beredskapsförvaltningen. Fullständig måluppfyllelse fram-
går av respektive verksamhetsberättelse. 

 

För kännedom  
Samtliga styrelser och nämnder (Kommunstyrelsens beslut att upphäva sitt beslut 
2009-02-23, § 28) 

För beslut 
Kommunfullmäktige (Förslaget att fastställa årsredovisningen för 2008) 
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§ 40 Tilläggsbudget 2009 Drift 
 KS 2009/89, Bb § 6 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer följande tilläggsbudget för drift 2009: 

Ks-kommunledningsförvaltning -1 000
Ks-teknisk förvaltning -7 308
Ks-räddn o beredskapsförvaltning -630
Barn- och utbildningsnämnd -3 252
Socialnämnd -7 507
Miljö- och byggnämnd 0
Näringslivsstyrelse -1 630
Kultur- och fritidsnämnd -753
Överförmyndarnämnd 0
Summa, tkr -22 080  

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

Beskrivning av ärendet 

Vid behandling av tilläggsbudget drift gäller som huvudregel att över- eller under-
skott ska tas med i sin helhet 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

2008
Kommunrevision 39 -39 0
Ks-kommunledningsförvaltning -8 417 8 417 0
Ks-teknisk förvaltning -12 501 5 496 -7 005
Ks-räddn o beredskapsförvaltning -559 559 0
Barn- och utbildningsnämnd -1 622 1 622 0
Socialnämnd -5 817 -5 817
Miljö- och byggnämnd -17 17 0
Näringslivsstyrelse -2 799 2 799 0
Kultur- och fritidsnämnd -645 645 0
Överförmyndarnämnd -64 64 0
Summa, tkr -32 402 19 580 -12 822  
 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-03-23 

Sid 
13 (31) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 40 Tilläggsbudget 2009 Drift (forts) 
 KS 2009/89, Bb § 6 

Sedan fullmäktige fastställde den strategiska planen för 2009-2011 har de ekono-
miska förutsättningarna förändrats drastiskt. Nya prognoser avseende skatter och 
utjämning har försämrat det prognostiserade resultatet till -12 463 tkr. Med nämn-
dernas förslag till tilläggsbudget skulle resultatet endast bli 359 tkr.  

Utifrån nu kända förutsättningar ter det sig näst intill orimligt att uppnå målsätt-
ningen om ett budgeterat resultat på 2 % av skatter och utjämning, d v s 27 953 tkr. 
Nedanstående förslag till tilläggsbudget innebär att resultatet med hänsyn till nuva-
rande prognos över skatter och utjämning blir 9 617 tkr, vilket motsvarar 0,7 % av 
skatter och utjämning: 

Nämnd/styrelse Förslag från Enl regel- Förslag
nämnd verk

Ks-kommunledningsförvaltning* 3 594 -1 000
Ks-teknisk förvaltning -7 005 -12 501 -7 308
Ks-räddn o beredskapsförvaltning -559 -630
Barn- och utbildningsnämnd -1 622 -3 252
Socialnämnd -5 817 -5 534 -7 507
Miljö- och byggnämnd -17 0
Näringslivsstyrelsen -2 799 -1 630
Kultur- och fritidsnämnd -645 -753
Överförmyndarnämnd -64 0
Summa, tkr -12 822 -20 147 -22 080   

* Regelverk inklusive avyttring avtal Bodensia samt reverslån Stiftelsen BodenBo. 

Tilläggsbudgeten för kommunstyrelsens tekniska förvaltning föreslås justeras med 
anledning av underskotten inom kostavdelningen samt för höga vattenflöden och 
enskilda vägar. Näringslivsstyrelsens tilläggsbudget föreslås justeras med anledning 
av underskottet avseende industrifastigheter. Därutöver har tilläggsbudgeten för 
större nämnder/styrelser justerats för att förbättra resultatet.  

Budgetberedningen har lämnat ett förslag till beslut. 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår tilläggsbudgeten 0 kronor för barn- och utbildnings-
nämnden 0 kronor och 4 907 tkr för socialnämnden.  

Ordföranden ställer budgetberedningens förslag mot Torbjörn Lidbergs (s) yrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag. 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 41 Tilläggsbudget 2009 Investeringar 
 KS 2009/89, Bb § 7 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer följande tilläggsbudget för investeringar 2009:  

 

Ks-kommunledningsförvaltningen 75
Ks-tekniska förvaltningen 10 793
Ks-räddnings- o beredskapsförv 2 094
Barn- och utbildningsnämnd 591
Socialnämnd 4 014
Näringslivsstyrelsen 754
Kultur- och fritidsnämnd -299
Summa, tkr 18 022

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

3. Kommunfullmäktige beslutar att ingen amortering på de långfristiga lånen eller 
avsättning till kapitalförvaltning genomförs under 2009. 

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
2008

Ks-kommunledningsförvaltning 32 936 -32 861 75
Ks-tekniska förvaltning 5 898 4 895 10 793
Ks-räddnings- o beredskapsförv 2 094 0 2 094
Barn- och utbildningsnämnd 591 0 591
Socialnämnd 4 014 0 4 014
Näringslivsstyrelse 754 0 754
Kultur- och fritidsnämnd -299 0 -299
Summa, tkr 45 988 -27 966 18 022  

För 2009 uppgår budgeterad investeringsvolym till 99 680 tkr som med hänsyn till 
nämnder/styrelsers förslag till tilläggsbudget blir 117 702 tkr. Den höga invester-
ingsvolymen, förändrade ekonomiska förutsättningar samt förslag till tilläggsbudget 
medför att kommunens likvida medel beräknas minska med ca 60 mkr under 2009. 
Det medför att det inte finns något utrymme för amortering på de långfristiga lånen 
eller för avsättning till kapitalförvaltning. Den planerade amorteringen 2009 på 14 
mkr har dessutom redan genomförts under 2008. 
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§ 42 Beachvolleybollplaner på Kvarnängen 
 KS 2009/74, Bb § 8 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte anvisa några medel för byggandet av en be-
achvolleybollplan på Kvarnängen i tilläggsbudgeten för 2009. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2008-12-15, § 186, beslutat att ytterligare en plan för be-
achvolleyboll ska byggas på Kvarnängen samt att frågan om finansiering skjuts till 
kommande behandling av tilläggsbudgeten. 

Det ansträngda ekonomiska läget samt att nämnderna/styrelserna uppmanats att 
vara återhållsamma med investeringar som höjer driftkostnaden medför att förut-
sättningarna för att bygga en beachvolleybollplan har förändrats. 

Budgetberedningen föreslår att inte anvisa några medel för byggandet av en beach-
volleybollplan på kvarnängen i tilläggsbudgeten för 2009. 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår att fullmäktige ska anvisa medel för byggandet av en 
beachvolleybollplan på Kvarnängen i tilläggsbudgeten för 2009. 

Ordföranden ställer budgetberedningens förslag mot Torbjörn Lidbergs (s) yrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Sid 
16 (31) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 43 Kultur- och fritidsnämndens begäran om utökad ram 
 KS 2008/955, Bb § 10 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden erhåller inte utökad ram för 2009-2011. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har 2008-11-13, § 71, beslutat att begära utökad bud-
getram för ej finansierad verksamhet. Nämnden begär 1 717 tkr 2009, 2 028 tkr 
2010 samt 2 121 tkr 2011 för ökade kapitalkostnader samt för driften av försvars-
museet 

På bokslutsberedningen informerade företrädare för kultur- och fritidsnämnden 
samt förvaltningen att förutsättningarna har förbättrats. Sänkta räntenivåer minskar 
hyreskostnaden för Boden Arena och därmed finns förutsättningar att klara en bud-
get i balans för 2009. Förutsättningarna för kommande år beror däremot helt och 
hållet på hur räntorna kommer att förändras. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Sid 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 44 Omfördelning av driftramar till följd av förändrade IT-
debiteringar 

 KS 2009/166, Bb § 9 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till följd av förändrade IT-debiteringar göra föl-
jande omfördelning av nämnder/styrelsers driftramar från och med 2009:  

Kommunrevisionen -13
Ks-kommunledningsförvaltningen -1 357
Ks-tekniska förvaltningen -404
Ks-räddnings- o beredskapsförv -68
Barn- och utbildningsnämnd 4 482
Socialnämnd -2 341
Näringslivsstyrelsen -70
Kultur- och fritidsnämnd -229
Summa, tkr 0  

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningens IT-kontor har lämnat ett förslag till omfördelning 
av nämnder/styrelsers driftramar till följd av förändrade IT-debiteringar. 

Debiteringen av IT-avgifterna förändras med anledning av att kommunens IT-
organisation ändrats. Tidigare omfattade den centrala IT-organisationen, IT-
kontoret, endast den administrativa verksamheten. Under 2007 fick IT-kontoret an-
svar för all drift och service inom kommunen, d v s även samtliga elevdatorer och 
till viss del även skolornas administrativa datorer. I och med denna förändring öka-
de ansvarsområdet till det dubbla. När nu IT-avgifterna ska fördelas på samtliga da-
torer i kommunen sker även en omfördelning av kostnaden. Förslaget till omfördel-
ning av nämnder/styrelsers driftramar ska vara kostnadsneutralt för samtliga nämn-
der/styrelser förutom tekniska förvaltningens resultatenheter. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 45 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 
 KS 2009/70 

Förslag till beslut 
Skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till respektive 
kommun. 

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

Kansli och informationskontoret föreslår att skolhälsovårdsjournaler enligt upprät-
tat underlag får avhändigas till respektive kommun. Av underlaget framgår att 
ärendet gäller journaler för tolv elever. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Sid 
19 (31) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 46 Medborgarförslag om en handlingsplan för att hjälpa funk-
tionshindrade till arbete 

 KS 2008/903, Au § 24 

Beslut 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget såtillvida att kommunen kommer att 
ta ett initiativ till en diskussion med arbetsmarknadens parter för att se över möjlig-
heterna till samordnade insatser. 

Beskrivning av ärendet 
Julia Ask föreslår i sitt medborgarförslag att Bodens kommun ska göra en hand-
lingsplan för hur människor med funktionshinder ska kunna komma ut i arbete. 
Hon beskriver i sitt medborgarförslag svårigheten för funktionshindrade att komma 
ut i arbete samt hur viktigt det är för den funktionshindrade att ha ett arbete. 

Näringslivsstyrelsen föreslår att medborgarförslaget avslås. Styrelsen säger i sitt 
yttrande att Bodens kommun sedan många år arbetar med att inom ramen för det 
arbetsmarknadspolitiska insatsarbetet anställa funktionshindrade på tillfälligt inrät-
tade arbeten inom den kommunala verksamheten. Detta för att mildra arbetslöshe-
ten för dem som står långt från arbetsmarknaden.  

Det arbetsmarknadspolitiska insatsarbetet sker i nära samarbete med arbetsförmed-
lingen och de fackliga parterna. Bodens kommun har de senaste åren anslagit 3 mil-
joner kronor årligen för dessa insatser. Arbetsförmedlingen ger i sin tur anställ-
ningsstöd i form av lönebidrag, särskilt anställningsstöd eller stöd för skyddat arbe-
te hos offentlig arbetsgivare för arbetstagarna 

Yrkanden  
Kenneth Backgård (NS) föreslår, med instämmande av Anders Pettersson (KD), att 
kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget såtillvida att kommunen kommer att 
ta ett initiativ till en diskussion med arbetsmarknadens parter för att se över möjlig-
heterna till samordnade insatser. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kenneth Backgårds (NS) 
förslag. 

 

För genomförande 
Näringslivsstyrelsen  

För kännedom 
Julia Ask 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-03-23 

Sid 
20 (31) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 47 Medborgarförslag om syn/heminstruktör 
 KS 2008/997, Au § 25 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunledningsförvaltningen, 

med uppdraget att förvaltningen ska redovisa erfarenheterna från andra kom-
muner som har eller har haft syn/heminstruktörer.  

2. Redovisningen ska visa vilket uppdrag och vilken organisatorisk hemvist in-
struktörerna i de andra kommunerna har. Förvaltningen ska också redovisa om 
de andra kommunerna har gjort någon uppföljning av syn/heminstruktörerna, 
beträffande till exempel nytta för verksamheten och ekonomiska konsekvenser. 

Beskrivning av ärendet 
Hjördis Lindström föreslår i ett medborgarförslag att kommunen inrättar en tjänst 
som syn/heminstruktör för personer med synskada. I förslaget beskrivs 
syn/heminstruktörens uppdrag att ge hjälp till självhjälp. Målsättningen är att stödja 
synskadades förmåga att klara eget boende och att i övrigt leva ett så normalt, aktivt 
och självständigt liv som möjligt. 

Socialnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås och säger i sitt yttrande att då 
den önskade verksamheten inte är lagstadgad. Socialnämnden har små möjligheter 
att åta sig verksamheter utöver lagstadgade skyldigheter, inom de nuvarande eko-
nomiska ramarna. 

Yrkanden  
Kenneth Backgård (NS) lämnar ett förslag, som överensstämmer med det som blev 
kommunstyrelsens beslut. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kenneth Backgårds (NS) 
förslag. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen  

För kännedom 
Hjördis Lindström 
Socialnämnden  
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Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 48 Svar på motioner från ungdomsfullmäktige 
 KS 2008/887, Au § 26, Tu § 4 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner svaret på motionerna från ungdomsfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fått motioner från ungdomsfullmäktige. Några av motionerna 
behandlas som enskilda ärenden i kommunstyrelsen och till några har en tjänsteman 
skrivit ett direktsvar. Meningen är att ungdomarna ska få detta svar hemsänt till sig. 
Svaren ska i enlighet med kommunstyrelsens reglemente undertecknas av kom-
munstyrelsens ordförande och kontrasigneras av tjänstemannen. 

I det här ärendet finns åtta motioner och förslag till svar på motionerna.  

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen beträffande förslaget från Ludwig Lundström Rova 
Tekniska förvaltningen beträffande övriga förslag 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 
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2009-03-23 

Sid 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 49 Medborgarförslag om hjälp till rökavvänjning 
 KS 2009/68, Pu § 9 

Beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att frågan om stöd vid rökavvänjning 
kommer att behandlas i kommande riktlinjer. 

Beskrivning av ärendet 
Bosse Englund har lämnat in ett medborgarförslag om att alla anställda i Bodens 
kommun erbjuds kostnadsfri rökavvänjningskurs samt kostnadsfria rökavvänj-
ningshjälpmedel under pågående kurs och tre månader efter avslutad kurs. 

Kommunstyrelsen har 2009-01-26 beslutat att införa rökfri arbetstid för anställda i 
Bodens kommun. Samtidigt har personal- och jämställdhetsutskottet fått i uppdrag 
att ta fram riktlinjer och arbetsrutiner om rökfri arbetstid. 

Personalkontoret anser att intentionerna i medborgarförslaget är bra. I kommande 
riktlinjer och arbetsrutiner kommer frågan om vad som kan göras för att underlätta 
rökavvänjning att finnas med. I avvaktan på riktlinjerna avstyrks förslaget. 

 

För kännedom 
Personalkontoret  
Bosse Englund 



Kommunstyrelsen Protokoll 
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Sid 
23 (31) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 50 Medborgarförslag om tillgång till offentliga toaletter 
 KS 2008/1002 Tu § 3 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget genom ändring av öppettiderna 

enligt tekniska förvaltningens förslag. 

2. Medborgarförslaget är därmed behandlat. 

Beskrivning av ärendet 
Anita Sjömark-Nordberg har lämnat in ett medborgarförslag om längre öppethål-
lande av offentliga toaletter kvällar och helger.  

Offentlig toalett finns på Centrumtorget och Pumptorget och de är öppna måndag – 
fredag kl 11.00 – 17.45 samt lördag kl 11.00 – 14.45. Från början var toaletterna 
öppna dygnet runt med blev då ett tillhåll för hemlösa. Detta fick till följd att de 
nästan alltid var upptagna och allmänheten kunde/vågade inte använda dem.  

Problemet har lösts genom att ett vaktbolag bevakar toaletten samt låser upp och lå-
ser igen enligt öppettiderna. Eftersom vaktbolaget som kommunen anlitar nu även 
har kvällsbevakning i Boden finns möjlighet att utan tilläggskostnad ändra låsning-
en av toaletterna till en senare tid. Risken att de används som värmestuga är störst 
under vinterhalvåret och därför föreslås att öppettiderna utökas sommartid.   

Tekniska förvaltningen föreslår därför att öppettiderna ändras under tiden maj – 
september måndag – lördag kl 11.00 – 21.00. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  

För kännedom 
Anita Sjömark-Nordberg 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 51 Motion från ungdomsfullmäktige om lokaltrafik helger och 
kvällar 

 KS 2008/887 Tu § 5 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår motionen om lokaltrafik helger och kvällar.   

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

Beskrivning av ärendet 
Louis Larsson, Hanna Lennerö och Louise Pedersen föreslår i en motion till ung-
domsfullmäktige att lokaltrafiken ska köra kvällar och helger.  

Bodens lokaltrafik har haft lördagstrafik till och med 1998. Denna trafik upphörde 
på grund av att kostnaderna blev för stora i förhållande till antalet betalande resenä-
rer. Med hänvisning till dagens ekonomiska läge är en sådan satsning inte aktuell. 
Om lokaltrafiken ska köras lördagar och kvällar måste nuvarande tidtabell justeras 
för att hitta resurser till denna trafik. 

Tekniska utskottet har lämnat ett förslag till beslut. 

Yrkanden 
Anna-Karin Nylund (S) föreslår bifall till motionen från ungdomsfullmäktige.  

Ordföranden ställer tekniska utskottets förslag mot Anna-Karin Nylunds (S) yrkan-
de och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag. 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen  
Louis Larsson, Hanna Lennerö och Louise Pedersen 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 52 Motion från ungdomsfullmäktige om nattbussar fredagar 
och lördagar  

 KS 2008/887 Tu § 6 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår motionen om nattbussar.  

Beskrivning av ärendet 
Therese Johansson och Alexander Oja föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige 
att lokaltrafiken ska köra nattbussar fredagar och lördagar två gånger per timme 
samt en buss in till centrum vid 21-tiden. 

För att köra nattbussar krävs mera pengar eller neddragningar av andra turer. Bo-
dens lokaltrafik har som syfte att förse kommuninvånarna med reguljära bussturer 
mellan bostadsområden och orter för att underlätta skolresor, arbetspendling och i 
viss mån fritidsresor. En satsning på nattbuss skulle innebära försämrad turtäthet för 
skolresor och arbetspendling om neddragningar måste göras på grund av fritidsre-
sor. 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen  
Therese Johansson och Alexander Oja 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 
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2009-03-23 

Sid 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 53 Motion från ungdomsfullmäktige om lokaltrafikfrågor 
 KS 2008/887 Tu § 7 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att se över linjesträck-

ningen till Boden Arena vid nästa linjeöversyn. 

2. Övriga punkter i motionen avslås.  

Beskrivning av ärendet 
Malin Eriksson m fl föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige följande. 

• Lokaltrafiken ska köra nattbussar fredagar och lördagar två gånger i timmen. 

• Lokaltrafiken ska köra helger samt att bussarna ska köra genom stan samt flera 
gånger i timmen. 

• Busslinje till Aldersjön sommartid samt till Boden Arena och Storklinten. 

• Ungdomskorten ska gälla även på linje 28. 

Bodens lokaltrafik har som syfte att förse kommuninvånarna med reguljära förbin-
delser och orter för att underlätta skolresor, arbetspendling och i viss mån fritidsre-
sor.  

Lördagstrafik kördes till och med 1998. Den upphörde på grund av att kostnaderna 
blev för höga i förhållande till antalet betalande resenärer. I dagens ekonomiska 
läge är en satsning på nattbussar och helgtrafik inte aktuell.  

En linjesträckning till Aldersjön och Storklinten är säsongsbetonad och bör genom-
föras i annan regi än via lokaltrafiken. Möjligheterna till en busslinje till Boden 
Arena kommer att ses över vid nästa linjeöversyn.  

Ungdomskorten gäller på Bodens lokaltrafik samt Länstrafikens turer inom kom-
munen med undantag av linje 30 och nattbussarna. Linje 28 är undantagen vinter-
halvåret då lokaltrafikens linjer är igång. Helger kan kortet användas på linje 23.  

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen (punkt 1) 

För kännedom 
Malin Eriksson m fl 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 54 Motion från ungdomsfullmäktige om väntsal i centrum för 
bussresenärer 

 KS 2008/887 Tu § 8 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår förslaget om väntsal i centrum för bussresenärer.  

Beskrivning av ärendet 
Ida Kassberg föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att en väntsal byggs i 
centrum för bussresenärer.  

Idag finns en väntsal på Resecentrum där omfattande renoveringar har gjorts i bör-
jan av 2000-talet. I centrala Boden har ombyggnader och satsningar på lokaltrafiken 
gjorts, bland annat väderskydd. 

Det område utanför Hemköp och Åhléns som föreslås är inte kommunens mark. I 
dagsläget finns inte heller ekonomiskt utrymme att bygga en väntsal i centrum. 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Ida Kassberg 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-03-23 

Sid 
28 (31) 
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§ 55 Motion från ungdomsfullmäktige om park på Kvarnängen 
 KS 2008/887 Tu § 9 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen konstaterar att förslaget om en park på Kvarnängen är tillgo-

dosett genom de åtgärder som gjorts och ska göras. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

Beskrivning av ärendet 
Alexander Ojas och Therese Johansson föreslår i en motion till ungdomsfullmäkti-
ge att en finns park görs på Kvarnängen med möjligheter till aktiviteter och av-
koppling.  

Kvarnängen som ligger vid Bodträsket har redan uppvuxna träd som ger ett natur-
ligt skydd mot vindar samt buskar som ger naturliga små uterum att vistas i. Å-
promenaden längs Bodträsket har nyligen rustats upp med belysning och bänkar 
och nyttjas flitigt. 

Det finns idag en frisbeegolfbana med nio korgar i området. En beachvolleyboll-
plan finns redan och ytterligare en ska göras under 2009. 

Eftersom det finns närliggande vatten är en dammanläggning svår att motivera då 
en sådan kräver mycket tillsyn och är dyr att anlägga. Området bör vara så öppet 
och flexibelt som möjligt vid olika evenemang. 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen  
Alexander Oja och Therese Johansson 
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§ 56 Teckningsrätt inom ekonomikontoret – komplettering 
 KS 2008/919 

Beslut 
Ekonomikontorets teckningsrätt får följande tillägg: 

- Avtal om leasing inom upphandlad leasingram undertecknas var för sig av eko-
nomichef Tomas Pellikkä, upphandlingschef Ingrid Andersson, controller 
Barbro Gunnari Heikki, IT-chef Per Olsson samt kund-/leveransansvarig Åke 
Holmquist. 

- Avtal om leasing av fordon inom upphandlad leasingram undertecknas av 
transportledare Stig-Erik Svensson. 

Beskrivning av ärendet 
Rätten att underteckna handlingar för kommunens räkning är inte ett beslut i kom-
munallagens mening, vilket innebär att rätten att underteckna handling inte kan de-
legeras. Istället krävs ett särskilt beslut av nämnden/styrelsen. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente § 24 ska avtal, andra handlingar och skrivel-
ser, som beslutas av kommunstyrelsen, undertecknas av ordföranden eller vid för-
fall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av styrelsens sekreterare eller 
annan anställd som styrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen ska även i övrigt beslu-
ta om vem som ska underteckna handlingar. 

Kommunstyrelsen, § 123/08 och § 204/08, har beslutat om vem som har rätt att 
teckna kommunens bankkonton samt vem inom ekonomikontoret som har rätt att 
underteckna avtal och andra handlingar. Teckningsrätten föreslås kompletteras med  

- Avtal om leasing inom upphandlad leasingram undertecknas var för sig av eko-
nomichef Tomas Pellikkä, upphandlingschef Ingrid Andersson, controller 
Barbro Gunnari Heikki, IT-chef Per Olsson samt kund-/leveransansvarig Åke 
Holmquist. 

- Avtal om leasing av fordon inom upphandlad leasingram undertecknas av 
transportledare Stig-Erik Svensson. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 
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§ 57 Översyn av råd under kommunfullmäktige och kommunsty-
relsen 

 KS 2008/849 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att genomföra en 

översyn av Handikapprådet, Pensionärsrådet, Demokratirådet, Folkhälsorådet, 
Ungdomsrådet och Brottsförebyggande rådet. I uppdraget ingår att utvärdera 
rådens nuvarande verksamhet, administration och kostnader samt att lämna för-
slag till eventuella förändringar.  

2. Uppdraget ska redovisas under 2009.  

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har 2008-10-22, § 199, väckt ett ärende till kommunfullmäktige att 
den administrativa servicen till Handikapprådet och Pensionärsrådet ska flyttas från 
socialförvaltningen. Enligt nämnden strider servicen till Handikappråden och Pen-
sionärsrådet mot socialnämndens verksamhetsidé. 

En arbetsgrupp i Handikapprådet har gjort en utredning om det Kommunala Handi-
kapprådet i Bodens kommun. Arbetsgruppen förordar att rådet blir ett självständigt 
råd till kommunfullmäktige och att sekreteraren ska placeras i kommunledningsför-
valtningen. Handikapprådet föreslår att rådet ska få ett eget budgetansvar och att 
det ska finnas en anställd sekreterare som har möjlighet att förbereda, följa upp och 
genomföra det som rådet beslutar. 

Utöver Handikapprådet och Pensionärsrådet finns ytterligare tre råd för vilka kom-
munfullmäktige och styrelsen har fastställt reglementen och arbetsordningar, näm-
ligen Demokratirådet, Folkhälsorådet och Ungdomsrådet. Kommunen är även 
sammankallande i det lokala brottsförebyggande rådet i Boden.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att det bör göras en översyn av alla rådens 
verksamhet, administration och kostnader.  

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen  

För kännedom 
Handikapprådet, Pensionärsrådet, Demokratirådet, Folkhälsorådet, Ungdomsrådet 
och Brottsförebyggande rådet 
Socialnämnden  
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§ 58 Delegationsbeslut och delgivningar 
  

Ekonomifrågor 2 

Årlig prövning av personliga betalkort inom kommunstyrelsen (2009/103) 
Upplåningsbeslut Kommuninvest (2009/114) 
Igångsättningstillstånd tekn förv, Planskildhet Nylandsbäcken (2009/156) 
Tekniska förvaltningen, beslutsattestanter från och med 2009 (2009/88) 
 
Upphandling och anskaffningsbeslut 3 

Södra Bredåkers förskola, ombyggnad (KS 2009/106) 
 
Administrativa frågor 4 

Ansökan om antagning i det allmänna hemvärnet 
 
Arkiv 5 

Fastställande av dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för kom-
munrevisionen (2009/130) 
 
Vägar och trafik 7 

Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrade februari 2009 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 090201--090228 
Tillfällig lokaltrafikföreskrift, löpnr  2/09 och 3/09 
 
Fastigheter och detaljplaner 8 

Förköp 8:1 
Brännberg 1:34, del av (2009/125) Skatamark 10:5, del av (2009/160) 
Vedafallet 1:32 (2009/169) Storsand 6:2, del av (2009/139) 
Rasmyran 1:40 (2009/104) Torpgärdan 4:62 (2009/134) 
Råbäcken 3:2 (2009/78) Västanträsk 2:7 (2009/135) 
Havsträsk 1:21, del av (2009/143-151) 
 
Försäljning av fastigheter 8:5 
Bostadsrätt lgh nr 4:6 Poppeln (2009/20) 
Bostadsrätt lgh nr 5:4 Poppeln (2008/780) 
Rosen 1 (2009/129) 
 
Serveringstillstånd 9 

Tillfälligt serveringstillstånd, Brittas Pensionat 21/2-7/3 (2009/100) 
Utökad serveringstid Restaurang Viljan Björknäsgymnasiet (2008/771) 
 
Bidrag 10 

Bodens Draghund IF, bankettbidrag till SM tävlingar 4-8 mars (2009/111) 
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