




NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2011-12-19 
Tid 14.00 – 19.05, ajournering 15.50-16.10 

§ 
188 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

LEDAMÖTER 
R=röstber 
E=ersättare Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

S Torbjörn Lidberg R X      

M Olle Lindström R X     

S Eivy Blomdahl R X Jäv § 179, § 187    

M Johan Johansson  -     

S Christer Carlsson R X      

V Bosse Strömbäck R X      

M Rigmor Åström R X     

S Britt-Marie Loggert Andrén R X R fr.o.m § 168    

S Lars Nilsson R X Jäv § 179    

M Göran Ahlman R X      

S Anna-Karin Nylund R X      

V Inger Vestman Arvesen R X R fr.o.m § 168    

M Åke Eltoft  -       

S Jan-Olov Bäcklund R X      

M Bo Hultin R X      

S Ann-Christin Pretty R t.o.m § 187    

NS Kenneth Backgård R X      

S Leif Pettersson -       

M Daniel Rönnbäck R X      

S Lena Nilsson -     

V Rasmus Joneland R X     

MP Catarina Ask R X      

M Eva Smedetun R X      

S Tomas Lund R  t.o.m § 187    

M Hans Holmqvist -       

S Lennart Synnergren R X      

KD Anders Pettersson R X      

FP Carola Larsson  R X      

C Roger Bohman R X      

S Birgitta Rensfeldt R X      

M Helena Nordvall R X      
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2011-12-19 
Tid 14.00 – 19.05, ajournering 15.50-16.10 

§ 
188 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

LEDAMÖTER 
R=röstber 
E=ersättare Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

S Inger Billenman  R X      

V Gunnel Notelid R X      

M Göran Höglund R X      

SD Lars Röjne R X      

S Glenn Blom R X     

M Bo Lindström R X      

S Inger Mattsson R X      

NS Anders Sundström R X      

M Egon Palo R X      

S Urban Sundbom R X      

S Britt-Inger Hedström R X       

V Inga-Lill Engström Öhman R X     

M Catrin Wärne -       

S Ingemar Karlsson R  t.o.m § 187    

M Johan Sellin -       

S Anna Ek Oja R X      

M Peter Berkfors R X      

S Inge Andersson R X      
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2011-12-19 
Tid 14.00 – 19.05, ajournering 15.50-16.10 

§ 
188 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

ERSÄTTARE 
R=röstber 
E=ersättare Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

S Béatrice Öman E X R § 163-167, § 187-192, jäv § 179  

S Kent Nyberg -       

S Per Vestin -       

S Christina Vesterlund R X      

S Harry Hannu R X      

S Susanne Westlund E  t.o.m § 170    

S Åsa Lindström E X R § 179, 188-192   

S Andreas Nicolaou E  R § 179     

S Caroline van Latestein -     

S Arne Pettersson E X R fr.o.m § 188    

S Elena Olovsson -       

M Hans Nilsson R X     

M Bo Elmgren -       

M Lars-Gunnar Holmqvist R X     

M Lennart Carlsson R X      

M Lars Lundström -       

M Knut Larsson R X      

M Åke Carlsson -       

M Vivian Boström R X      

V Bo Englund E  R § 163-167    

V Pirkko Martinkauppi -       

V Bo Engström E       

NS Mariann Jornevald -       

NS Göran Hedberg -       

MP Mats Nordström E       

MP Agneta Granström E     

KD Maria Selin Fjellström  -     

KD Gunnar Halin E     

FP Hendrik Andersson E       

FP Jan Larsson -       

C Eva-Britt Larsson E       

C Lili-Marie Lundström E  fr.o.m § 167    

SD Patric Johansson E       
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Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-12-19 

Sid 

2 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 163 Informationer 

  

Kommunfullmäktiges ordförande Eivy Blomdahl (S) informerade: 

 Kammarrätten i Sundsvall har i en dom den 9 december 2011 beslutat om inhi-
bition, att fullmäktiges beslut den 7 november 2011 om återkallelse av uppdrag 
i vissa styrelser och nämnder inte får verkställas. 

 Vad som gäller öppenhet vid kommunstyrelsens sammanträden vid behandling 
av detaljplaner. 

 
 Utbildning kommunfullmäktige; Konsult Axel Danielsson kommer till Boden 

den 27 mars 2012. 

 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-12-19 

Sid 

3 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 164 Spontan frågestund 

  

Fråga 1  
  
Frågeställare: Bo Hultin (M)  
Frågan besvaras av: Lars Nilsson (S)  
Ämne: När ska förbudsskylten vid Ing 3 kanslihuset plockas ner? 

 

Fråga 2  
  
Frågeställare: Roger Bohman (C) 
Frågan besvaras av: Rasmus Joneland (V) 
Ämne: I ks-verksamhetsplanen står att befintliga vägar ska upp-

rustas, vilka vägar är prioriterade? 
 

Fråga 3  
  
Frågeställare: Egon Palo (M)  
Frågan besvaras av: Torbjörn Lidberg (S) 
Ämne: Hur kommunstyrelsen ställer sig till att Röda Korset upp-

manar kommuner att avlägga tre nyårslöften om de äldres 
delaktighet, hälsosamt åldrande samt att kommunen på 
enkelt sätt påtalar missförhållanden i äldreomsorgen 

 

 

 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-12-19 

Sid 

4 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 165 Revisorerna informerar 

  

Kommunrevisorernas ordförande Stellan Lundberg (M) informera om de gransk-
ningar de genomfört under året, bland annat om särskilt boende för äldre och plane-
ring för skolverksamheten. 

Revisorerna har även träffat alla styrelser och nämnder där de pratat om styrning 
och uppföljning enligt tillgänglighetspolicyn och om avtalshantering.  

Revisorerna har pågående granskningar som är färdiga i januari som handlar om in-
täktsrutiner och krav, verkställighet av kommunfullmäktige beslut samt kommunal 
vuxenutbildning. 

Stellan Lundberg meddelar också att de genomfört ny upphandling och nya konsul-
ter från och med 2012-01-01 är PWC. 

 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-12-19 

Sid 

5 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 166 Delgivningar 

  
1. Nämndernas och bolagens verksamhetsplaner 2012-2014 (2011/728). 

2. Näringslivsstyrelsen; Förstudie Biobränslepotentialen inom Boden (2009/844). 

3. Kommunrevisorerna; Årlig granskning av överförmyndarnämnden (2011/762). 

4. Kommunrevisorerna; Årlig granskning av barn- och utbildningsnämnden 
(2011/759). 

5. Barn- och utbildningsnämnden; Yttrande över kommunrevisorernas granskning 
av tillgänglighetspolicyn (2011/414). 

6. Barn- och utbildningsnämnden; Yttrande över kommunrevisorernas granskning 
av avtalshantering (2011/415). 

7. Ej verkställda beslut inom LSS och SOL 2011-06-30 samt 2011-09-30 
(2011/318). 

8. North Waste Infrastructure; Lägesrapport 2011-12-01 (2009/844). 

9. Förvaltningsrättens dom; Avslag på överklagat kf-beslut, 2011-11-07, att åter-
kalla uppdrag i barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, när-
ingslivsstyrelsen, krisledningsnämnden samt valnämnden (2011/544). 

10. Kammarrättens dom; Inhibition (beslutet får tillsvidare inte verkställas) Kf-
beslut, 2011-11-07, att återkalla uppdrag i barn- och utbildningsnämnden, kul-
tur- och fritidsnämnden, näringslivsstyrelsen, krisledningsnämnden samt val-
nämnden (2011/544). 

 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-12-19 

Sid 

6 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 167 Motion från Anders Pettersson (KD) om utvecklade och mer 

miljöanpassande upphandlingsmodeller för all kommunal 
upphandling 

 KS 2008/388, Ks § 169 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag att ge kommunledningsförvalt-
ningen i uppdrag att utreda miljöanpassade utvecklingsmodeller för all upp-
handling. 

2. Kommunfullmäktige överlämnar till kommunstyrelsen och övriga nämnder att i 
varje enskild upphandling överväga vilka miljökrav som är möjliga att ställa, 
med hänsyn till gällande regler. 

Reservationer från Olle Lindström (M), Hans Nilsson (M), Rigmor Åström (M), 
Göran Ahlman (M), Lars-Gunnar Holmqvist (M), Bo Hultin (M), Daniel Rönnbäck 
(M), Eva Smedetun (M), Lennart Carlsson (M), Helena Nordvall (M), Göran Hög-
lund (M), Bo Lindström (M), Egon Palo (M), Knut Larsson (M), Vivian Boström 
(M), Peter Berkfors (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS), Anders 
Pettersson (KD), Carola Larsson (FP), Roger Bohman (C), Lars Röjne (SD) och 
Catarina Ask (MP). 

Beskrivning av ärendet 

Anders Pettersson (KD) förslår i en motion att kommunledningsförvaltningen får i 
uppdrag att utreda och komma med förslag på utvecklade, miljöanpassade upp-
handlingsmodeller för all kommunal upphandling. 

Upphandlingsenheten skriver i sitt yttrande, 2011-08-25, bland annat att det är vik-
tigt att ställa miljökrav som står i proportion, ger förutsättning till likabehandling, är 
transparant och ickediskriminerande mot det som skall upphandlas.  

Då varje upphandling är unik är det inte möjligt att ge förslag på någon generell 
upphandlingsmodell.  

I en upphandling kan olika krav ställas, de består av olika moment, såsom ställda 
krav i förfrågningsunderlag, utvärderingskrav eller villkor i kommande avtal. Alla 
miljökrav som ställs ska följas upp varför de måste vara kontrollerbara för den upp-
handlande myndigheten vilket kräver såväl ekonomiska och personella resurser. 

Upphandlingsenheten föreslår att kommunens förhållningssätt bör vara att alltid be-
akta möjliga miljökrav beroende på vad som ska upphandlas. Miljökraven ska följa 
de lagar och regler som styr upphandling.   



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-12-19 

Sid 

7 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 167 Motion från Anders Pettersson (KD) om utvecklade och mer 

miljöanpassande upphandlingsmodeller för all kommunal 
upphandling, forts 

 KS 2008/388, Ks § 169 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

Yrkanden 

Anders Pettersson (KD), Kenneth Backgård (NS), Catarina Ask (MP), Carola Lars-
son (FP) och Daniel Rönnbäck (M) föreslår att motionen bifalls. 

Torbjörn Lidberg (S) och Bosse Strömbäck (V) föreslår att kommunfullmäktige be-
slutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige be-
slutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

För kännedom 
Anders Pettersson (KD)  
Kommunstyrelsen (upphandlingsenheten) 

 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-12-19 

Sid 

8 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 168 Motion från Lars Nilsson (S) om likvärdig tillämpning av 

rullstolsburnas kostnader för resor 
 KS 2011/249, Ks § 170 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen då eleverna kommer att ersättas för den fak-
tiska egenavgiften. 

Beskrivning av ärendet 

Barn och utbildningsnämnden föreslår 2011-10-27, § 98, att motionen bifalls med 
svaret att eleverna kommer att ersättas för den faktiska egenavgiften. De elever som 
har ett funktionshinder och inte kan åka buss med länstrafik till gymnasiet i Luleå 
använder färdtjänst. Familjen ersätts kontant med 1 420 kronor per månad. De ele-
ver som åker buss till Luleå får ett färdbevis, för detta betalar kommunen 1 183 kro-
nor per månad till länstrafiken. 

Lars Nilsson (S) föreslår i en motion att rullstolsburna gymnasieelever boende i 
kommunen och som idag pendlar till annan fyrkantskommun inom samverkansav-
talet, ges samma förutsättningar som icke funktionsnedsatt att studera i en fyrkants-
kommun utan merkostnad på grund av funktionsnedsättning. 

För lika behandling av studerande inom fyrkantens samverkansavtal begär motionä-
ren att kommunfullmäktige beslutar om likriktning av kommunens tillämpning av 
kostnadsuttag för resor mellan bostad och gymnasieskola motsvarande de övriga 
kommunernas i samverkansavtalet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För kännedom 
Lars Nilsson (S) 
Barn- och utbildningsnämnden  

 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-12-19 

Sid 

9 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 169 Bildandet av regional kollektivtrafikmyndighet 

 KS 2010/815, Ks § 171 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner förbundsordning med tillhörande samarbetsav-
tal och bilagor för kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndig-
het 

2. Kommunfullmäktige beslutar att överlåta kommunens aktier i Länstrafiken i 
Norrbotten AB till kollektivtrafikmyndigheten till nominellt värde  

3. Kommunfullmäktige beslutar att säga upp gällande konsortieavtal för Länstrafi-
ken AB i samband med överlåtelsen av aktierna per den 31 december 2011, 

4. Kommunfullmäktige väljer Torbjörn Lidberg (S) som ledamot och Rasmus Jo-
neland (V) som ersättare till kommunalförbundets direktion för perioden 2012-
01-01 till 2014-12-31.  

Beskrivning av ärendet 

Den nya kollektivtrafiklagen, som träder i kraft den 1 januari 2012, innebär att re-
gionala kollektivtrafikmyndigheter ska inrättas i varje län. En av huvuduppgifterna 
för dessa myndigheter blir att ta fram trafikförsörjningsprogram som ska utgöra 
plattformen för arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i länet. 

Den nya lagstiftningen innebär också att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla 
geografiska marknadssegment får etablera kommersiell kollektivtrafik både lokalt 
och regionalt. 

Dagens kommunala organ i respektive län ersätts med en regional kollektivtrafik-
myndighet. Strategiska beslut om kollektivtrafik, som idag ofta fattas av länstrafik-
bolag. Föreslås beslutas om på politisk nivå för ökad insyn och bättre samordning 
med annan samhällsplanering. Mer operativa uppgifter som att upphandla kollektiv-
trafik ska kunna utföras av aktiebolag och av enskilda kommuner. 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-20, § 65, att avslå förslaget till att Norrbot-
tens Läns Landsting ska vara Kollektivtrafikmyndighet i Norrbotten. Alternativet är 
då att skapa ett kommunförbund för uppgiften. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För kännedom 
Kommunförbundet Norrbotten, Norrbottens Läns Landsting 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-12-19 

Sid 

10 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 170 Upplåning 2012 

 KS 2011/747, Ks § 172 

Beslut   

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2012 har rätt att 
omsätta lån, dvs låna upp motsvarande det lån om 20 miljoner kr som förfaller 
till betalning under år 2012 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2012 har rätt att 
nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under år 2012 med totalt 80 miljoner kr 

Reservationer från Olle Lindström (M), Hans Nilsson (M), Rigmor Åström (M), 
Göran Ahlman (M), Lars-Gunnar Holmqvist (M), Bo Hultin (M), Daniel Rönnbäck 
(M), Eva Smedetun (M), Lennart Carlsson (M), Helena Nordvall (M), Göran Hög-
lund (M), Bo Lindström (M), Egon Palo (M), Knut Larsson (M), Vivian Boström 
(M), Peter Berkfors (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS), Anders 
Pettersson (KD), Carola Larsson (FP), Roger Bohman (C) och Catarina Ask (MP) 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens likviditet uppgick vid ingången av 2011 till 173 miljoner kr och pro-
gnostiseras vid årets slut ligga på cirka 10 miljoner kr. Huvudorsakerna till den 
minskade likviditeten är att verksamheternas nettokostnader ökat jämfört med 2010 
och f.n ligger högt över budget liksom att utlåning till Trafikverket skett med 45 
miljoner kr i oktober för arbete på väg 97 samt att investeringsverksamheten under 
året har varit omfattande. Därutöver erhöll kommunen en negativ slutavräkning på 
skatteintäkterna i januari 20 Il med c:a 30 miljoner kr. Kommunens målsättning om 
20 dagar betalningsberedskap kommer inte att uppnås. I januari 2012 förfaller 
kommunens enda lån på 20 miljoner kr till betalning och under våren 2012 är ytter-
ligare utlåning till Trafikverket med 35 miljoner kr inplanerad dvs totalt 80 miljoner 
kr. Bodens kommun har dock åtagit sig att maximalt förskottera 100 miljoner kr till 
Trafikverket för riksväg 97 att återbetalas 2014. 

Mot bakgrund av ovanstående föreligger ett upplåningsbehov för kommande år. 
Dels behöver det lån som förfaller i januari omsättas dvs förlängas men därutöver 
kommer ytterligare upplåning att vara nödvändig under 2012. Det totala upplå-
ningsbehovet liksom upplåningstidpunkter är svåra att uppskatta och är bl.a beroen-
de av kommande beslut om kostnadsreduceringar i verksamheterna och/eller inve-
steringsbudgeten samt driftutfallet under 2012. 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-12-19 

Sid 

11 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 170 Upplåning 2012, forts 

 KS 2011/747, Ks § 172 

Ekonomikontoret säger i sin skrivelse 2011-11-16 att kommunens utlåning till Tra-
fikverket kan finansieras med extern upplåning. Ekonomikontoret föreslår att 
kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen och därifrån vidare till ekono-
mikontoret att utifrån utvecklingen av likviditeten besluta om förlängning av befint-
ligt lån om 20 miljoner kr samt nyupplåning under 2012 inom en ram om maximalt 
80 miljoner kr. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

Yrkanden 

Daniel Rönnbäck (M) och Kenneth Backgård (NS) föreslår att kommunstyrelsens 
förslag tillstyrks med följande ändring i andra beslutspunkten ”att kommunstyrelsen 
under år 2012 har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder under år 2012 
med totalt 35 miljoner kr”. 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige be-
slutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 

 
 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-12-19 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 171 Detaljplan för del av Svartbyn 1:128 m fl, Rv 97 –  

Gamla Lulevägen 
 KS 2010/425, Ks § 173 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har för avsikt att bygga en med järnvägen planskild förbindelse mellan 
Rv 97 och Gamla Lulevägen i anslutning till PEAB-travet och Nylandsbäcken. Då 
detaljplanen är antagen redan 1978 har kommunen beslutat att göra en ny prövning 
av förslaget. 

Mellan bostadsområdena Södra Svartbyn och Torpgärdan och områdena väster om 
dessa finns en 4 km lång barriär. Syftet är att bygga en led mellan Gamla Lulevägen 
och Rv 97 som bryter barriären. Det medför kortare körsträckor totalt sett, förbätt-
rad trafikmiljö för boende på delen genom Torpgärdan, förbättrad kommunikation 
mellan Torpgärdans Östra och Västra industriområden, kortare utryckningsvägar 
för Räddningstjänsten mm. En med både järnvägen och Rv 97 planskild gång- och 
cykelväg byggs också ut i anslutning till den nya leden. 

Den nya leden medför också att landskapsbilden förändras för de närmast boende 
då det byggs en väg där det idag växer träd och annan vegetation. Sulfidlera kom-
mer att bortschaktas och användas till att utforma landskapet i anslutning till Rv 97. 
För naturområdet mellan vägen och bebyggelsen har ett gestaltningsförslag upprät-
tats. Förslaget kommer att bearbetas om det blir aktuellt att bygga vägen. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret)  
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Sammanträdesdatum 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 172 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

samt timavgift vid tillämpning av taxan 
 KS 2011/715, Ks § 174 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer taxan för kommunens prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område att gälla från och med den 1 januari 2012. 

2. Timavgiften vid tillämpningen av taxan fastställs till 795 kronor per timme från 
och med den 1 januari 2012. 

3. Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) ändra avgifterna 
med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i kon-
sumentprisindex (total index) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2011 . 

4. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2008-10-20, § 136, taxa inom miljöbal-
kens område. 

5. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2010-12-20, § 116, timavgift vid tillämp-
ning av taxor inom miljöbalkens område.  

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden föreslår 2011-10-31, § 73, ny taxa för prövning och till-
syn inom miljöbalkens område med anledningen av de ändringar som skett i för-
ordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Kommunfullmäktige beslutade 2008-10-20 § 136 om taxor för miljöbalkens områ-
de samt timavgift vid tillämpning av taxor. 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 § 116 om timavgift vid tillämpning av 
taxor inom områdena för miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen, strål-
skyddslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För kännedom 
Miljö- och byggnämnden  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 173 Taxa för tillsyn enligt tobakslagens område samt timavgift 

vid tillämpning av taxan 
 KS 2011/714, Ks § 175 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige fastställer taxan för tillsyn enligt tobakslagen att gälla från 
och med 2012-01-01. 

2. Timavgiften vid tillämpningen av taxan fastställs till 795 kronor per timme från 
och med 2012-01-01 

3. Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) ändra avgifterna 
med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i kon-
sumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 

4. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2004-11-29 § 201, taxa inom tobaksla-
gens område. 

5. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2010-12-20, § 116, timavgift vid tillämp-
ning av taxor inom tobakslagens område.  

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden föreslår 2011-10-31, § 74, en ny taxa för tillsyn enligt to-
bakslagens område samt beslut om timavgift vid tillämpning av taxan. 

Enligt 19 b § tobakslagen (1993:581) får en kommun ta ut avgift för sin tillsyn av 
den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobak. 

Den 1 augusti 2010 ändrades tobakslagen (1993:581). Förändringen innebär hårda-
re krav för försäljare av tobaksvaror, då anmälan ska lämnas till miljö- och bygg-
nämnden innan försäljningen påbörjas, samt att ett egenkontrollprogram för verk-
samheten ska bifogas anmälan. Bland nyheterna finns även bestämmelser om att 
tillsynsmyndigheten får besluta om försäljningsförbud vid allvarliga eller upprepa-
de överträdelser. 

Ändringarna medför att miljö- och byggnämndens arbetsinsats på tobaksområdet 
torde öka. Vid arbetet med den nya taxan har kommunallagen, självkostnadsprinci-
pen, likställighetsprincipen och retroaktivitetsförbudet beaktats. 

Då taxan för tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel (fastställd av kom-
munfullmäktige 2010-09-27 § 78) fastslår att för verksamheter som omfattar både 
detaljhandel med vissa receptfria läkemedel och tobaksförsäljning ska tillsyn och 
avgift samordnas, har även denna bestämmelse tagits med i förslaget till ny taxa för 
tillsyn och handläggning enligt tobakslagen. Förslaget till ny taxa innebär att den 
tidigare årsavgiften på 650 kronor ersätts med timavgift som betalas efter tillsyn är 
utförd.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 173 Taxa för tillsyn enligt tobakslagens område samt timavgift 

vid tillämpning av taxan, forts 
 KS 2011/714, Ks § 175 

Timavgiften ska följa den uträkning som gjorts för miljötillsyn (förslag 795 kr). 
Denna förändring innebär att tobaksförsäljarna får betala för de faktiska kostnader 
som tillsynen på deras anläggning ger upphov till. 

Avgiften för handläggning avanmälan har justerats från 1300 kronor till 2 timmars 
handläggningstid. 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 § 116 om timavgift vid tillämpning av 
taxor inom områdena för miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen, strål-
skyddslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För kännedom 
Miljö- och byggnämnden  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 174 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen samt timavgift vid 

tillämpning av taxan 
 KS 2011/713, Ks § 176 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige fastställer taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen att gälla 
från och med 2012-01-01. 

2. Timavgiften vid tillämpningen av taxan fastställs till 795 kronor per timme från 
och med 2012-01-01. 

3. Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) ändra avgifterna 
med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i kon-
sumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 

4. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2004-11-29 § 202, taxa inom strålskydds-
lagens område. 

5. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2010-12-20, § 116, timavgift vid tillämp-
ning av taxor inom strålskyddslagens område.  

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden föreslår 2011-10-31, § 75, ny taxa för tillsyn enligt strål-
skyddslagen samt beslut om timavgift vid tillämpning av taxan. 

Enligt 43 § strålskyddslagen (1988:220) får regeringen eller den myndighet som re-
geringen bestämmer medddela föreskrifter om avgifter för myndigheters verksam-
het enligt denna lag. Regeringen får överlåta åt kommuner att meddela sådana före-
skrifter när det gäller en kommunal myndighets verksamhet. Enligt 16 a § strål-
skyddsförordningen (1988:293) får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om 
avgift för kostnader för sådan tillsynsverksamhet som utövas aven kommunal 
nämnd enligt 16 § första stycket. Av 16 § samma förordning följer att en kommunal 
nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska ha tillsyn 
inom kommunen över att strålskyddslagen (1988:220) och föreskrifter och villkor 
som lämnats med stöd av lagen följs såvitt avser solarieverksamhet. I 13 § strålsä-
kerhetsmyndighetens föreskrifter om solarieverksamhet (SSMFS 2008:36) regleras 
närmare över vilket område inom solarieverksamheten som nämnden bedriver till-
syn. 

Grunderna för avgiftsuttaget följer kommunallagen, självkostnadsprincipen, likstäl-
lighetsprincipen och retroaktivitetsförbudet. 

Det nya förslaget till taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen är aktuellt då den tidi-
gare taxan kommit att bli gammal och inaktuell. Den stora förändringen som skett 
är att de tidigare årsavgifterna ersatts av timavgift som betalas efter tillsyn är utförd 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 174 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen samt 

beslut om timavgift vid tillämpning av taxan, forts 
 KS 2011/713, Ks § 176 

Förändringen innebär att solarieägarna får betala för den faktiska kostnad som till-
synen på deras anläggning ger upphov till, istället för att skattekollektivet ska belas-
tas med dessa kostnader. 

Ytterligare en väsentlig förändring det nya förslaget medför är att även avgift för 
handläggning av anmälan ska uttas, vilket helt saknades i den tidigare taxan. 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 § 116 om timavgift vid tillämpning av 
taxor inom områdena för miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen, strål-
skyddslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För kännedom 
Miljö- och byggnämnden  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 175 Taxa för miljö- och byggnämndens kontroll inom 

livsmedels- och foderlagstiftningen samt timavgift vid till-
lämpning av taxan 

 KS 2011/711, Ks § 177 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige fastställer taxan för offentlig kontroll av livsmedel att gäl-
la från och med 2012-01-01 

2. Timavgiften vid tillämpning av taxan fastställs till 974 kronor per timme för 
planerad kontroll och 877 kronor per timme för extra offentlig kontroll samt för 
prövnings- och anmälningsärenden. Taxan gäller från och med 2012-01-01. 

3. Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) ändra avgifterna 
med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i kon-
sumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2011. 

4. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2009-12-21 § 51 om taxa för offentlig 
kontroll inom livsmedelsområdet.  

5. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2010-12-20, § 116, timavgift vid tillämp-
ning av taxor inom livsmedelslagstiftningens område. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden föreslår 2011-10-31, § 76, en ändring i taxa för miljö- och 
byggnämndens kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen. Anledningen till 
att ny taxa för miljö- och byggnämndens kontroll inom livsmedels- och foderlag-
stiftningen är de ändringar som skett i livsmedelsverkets vägledning om riskklass-
ning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. 

Kommunfullmäktige i Boden beslutade 2009-12-21 § 51 om taxa för offentlig kon-
troll inom livsmedelsområdet. 

Miljö- och byggnämnden föreslår även 2011-10-31, § 77, en timavgift för miljö- 
och byggnämndens kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen. Anledningen 
att beslut om ny timavgift behöver fattas är dels en anpassning till de nya taxor och 
dels en uppdatering av timavgiften till rådande förhållanden. 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 § 116, om timavgift vid tillämpning av 
taxor inom områdena för miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen, strål-
skyddslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 175 Taxa för miljö- och byggnämndens kontroll inom 

livsmedels- och foderlagstiftningen samt timavgift vid till-
lämpning av taxan 

 KS 2011/711, Ks § 177 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För kännedom  
Miljö- och byggnämnden  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 176 Justering av plan- och bygglovtaxa 

 KS 2011/712, Ks § 178 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att justera gällande plan- och bygglovtaxa fast-
ställd av kommunfullmäktige 2011-04-11, § 27 enligt följande: 

 De avgifter som grundas på gällande prisbasbelopp enligt SFS 
2010:111, 2 kap 4 § om allmän försäkring (mPBB) justeras enligt den 
årliga omräkningen. 

 Strandskyddsdispens där ärendet inte fordrar något platsbesök eller för-
djupad utredning justeras till 100 x mPBB (x N) 

 Bygglov för skyltar där befintliga bygglovbeviljade skyltar byts ut mot 
nya och i storlek likvärdiga skyltar reduceras handläggningsfaktom till 
O,S HF vid prövning oavsett gällande skyltprogram. 

 Avgiften för rivningslov för byggnader mindre än 2S0 m2 regleras enligt 
justeringar i tabell 16 i den gällande plan- och bygglovtaxan. 

Tabell 16 Rivningslov inkl startbesked 

Avgift = HF x mPBB x N 

Rivning HF 

< 50 m2 BTA 25 

50-99 m2 BTA 50 

100-249 m2 BTA 100 

250-999 m2 BTA 200 

> 1 000 m2 BTA 400 

 

2. Taxan gäller från och med 2012-01-01. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 176 Justering av plan- och bygglovtaxa, forts. 

 KS 2011/712, Ks § 178 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden föreslår 2011-10-31, § 79, en justering av plan- och bygg-
lovtaxan. 

Nuvarande plan- och bygglovtaxa, antagen av kommunfullmäktige 2011-04-11 § 
27 upphävs i de avseenden som angetts i föreslagna justeringar från och med 2012-
01-01.  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i januari 2011 med revidering 1 mars 
tagit fram ett underlag till taxa enligt den nya Plan- och bygglagen. 

Efter utvärdering av taxan föreslår miljö- och byggnämnden att prisbasbeloppet ju-
steras enligt den årliga omräkningen samt att mindre justeringar genomförs avseen-
de strandskyddsdispens, bygglov för skyltar samt rivningslov för mindre byggna-
der. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För kännedom 
Miljö- och byggnämnden  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 177 Bildandet av North Sweden Datacenter Location AB 

 KS 2011/408, Ks § 179 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplanen och aktieavtalet för North Sweden 
Datacenter Location AB. 

2. Kommunfullmäktige förvärvar 12 aktier á 1 000 kr i bolaget. Pengarna anvisas 
ur kommunfullmäktige konto för oförutsedda utgifter. 

3. Kommunfullmäktige anvisar 500 tkr ur kommunfullmäktige konto för oförut-
sedda utgifter till ks-kommunledningsförvaltningen för 2012. För 2013 och 
2014 beaktas detta i ramarna för förvaltningen i arbetet med strategiska planen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige anvisade 2011-06-20, § 73, 145 000 kr till förstudien  
(Fas 1) för bildandet av marknadsbolag Datalagringscenter. 

I den mycket kraftfulla globala tillväxten vad gäller behov av datalagring har Luleå-
regionen visat sig hålla högsta internationella klass. I dagsläget har flera kända va-
rumärken efter bearbetning i USA efterfrågat offerter och varit på sitebesök i regio-
nen. Ett avgörande genombrott har skett då ett av de största internationella varu-
märkena, Facebook, väljer Luleåregionen för sin Europaetablering. Den invester-
ingen omsluter upp till fem miljarder och sker vid Aurorum Science Park i Luleå. 
Det är en historisk händelse med internationell lyskraft. Det är också ett gott exem-
pel på att investeringsfrämjande arbete i samverkan lönar sig. Etableringen öppnar 
ett tidsfönster där Luleå, Piteå och Boden får en kommunikationsanledning till öv-
riga internationella datacenters aktörer.  

I en alltmer föränderlig värld sker därför denna bolagsbildning med en uppstartspe-
riod på tre år. Vilken riktning bolaget därefter ska ta måste ske utifrån marknadens 
framtida behov. Valet av avtalslängd visar även på den inriktningen.  

Syftet med affärsplanen för North Sweden Datacenter Location AB är att det ska 
kunna utgöra underlag för bolagets framtida VD, ledning, ägare, och styrelse. Det 
ska också kunna användas som presentation för andra externa intressenter, exem-
pelvis finansiärer eller samarbetspartners. Affärsplanen kan också användas vid 
förankring hos medarbetare eller kollegor på lokal, regional eller nationell nivå. 
Den kan vara ett underlag vid rekrytering av potentiella nya medarbetare, nya sty-
relseledamöter eller nya ägare och även ett underlag eller en bilaga för de juridiska 
dokument som reglerar olika avtal och ägande. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 177 Bildandet av North Sweden Datacenter Location AB, forts 

 KS 2011/408, Ks § 179 

Datacenterbranschen visar klusterbeteende vid etableringar. I North Carolina 
genomfördes under perioden 2007-2010 sex megaetableringar till ett värde av 18 
miljarder kronor. Stora krav på tillgång till säker förnyelsebar energi och ett kallt 
klimat tillsammans med infrastruktur och kompetens är behoven som driver bran-
schen.  

Luleå, Piteå och Boden svarar väl upp mot de höga krav som branschen ställer. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 

 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Luleå Näringsliv AB 
Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 178 Motion från Egon Palo (M) om grannsamverkan 

 KS 2009/737, Ks § 181 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag att kommunen annonserar och 
genomför en information om grannsamverkan till allmänheten. Informationen 
ska genomföras under 2012. 

2. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag att kommunen ska subventionera 
skyltar till de områden där grannsamverkan startar. 

Beskrivning av ärendet 

Egon Palo (M) föreslår att kommunen tar initiativ och annonserar för en informa-
tion om grannsamverkan för att motverka inbrott, vissa andra brott samt vatten- och 
brandskador. Kommunen ska även stödja verksamheten grannsamverkan genom att 
subventionera tillverkningen av skyltar till de områden där områden startar.  

Kommunledningsförvaltningen säger i skrivelse 2011-11-16, att de delar uppfatt-
ningen att grannsamverkan är en bra metod att motverka brott. Kommunlednings-
förvaltningen har samrått med polismyndigheten som gärna deltar i en information 
till allmänheten om grannsamverkan. Kommunledningsförvaltningen bedömer att 
kommunen kan annonsera om en sådan information och att detta kan genomföras 
under 2012. 

Däremot anser kommunledningsförvaltningen inte att det är kommunens uppgift att 
subventionera de skyltar som används. Motionen bör därför avslås i den delen.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen  

För kännedom 
Egon Palo (M)   
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 179 Ändring av vissa månadsarvoden i bestämmelser om eko-

nomiska förmåner för förtroendevalda 
 KS 2010/787, Ks § 182 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras med följande motivering; 
”Vad har hänt i de nämnder där ordföranden föreslås få högre arvode som man inte 
visste för ett år sen. I vad ligger den ökade arbetsbördan och är det endast ordföran-
de i dessa nämnder som har det jobbigare? Har motsvarande ökning av arbetsbe-
lastningen skett i andra nämnder eller inte och hur ser värderingsinstrumentet ur?”. 
Samt ”Vad blir följden 2013 av att man under 2012 tillämpar 2011 års inkomstbas-
belopp?”. 

Eivy Blomdahl (S), Lars Nilsson (S) och Beatrice Öman (S) anmäler jäv och deltar 
inte i handläggningen av ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

I ärendet föreslås vissa justeringar av månadsarvoden till förtroendevalda samt att 
2011 års inkomstbasbelopp ska tillämpas under 2012.  

Förslagen till ändringar av månadsarvoden får till följd att de berörda nämndernas 
ramar justeras. Den sammanlagda justeringen innebär att kommunen sparar 183 tkr. 
Förslaget att tillämpa 2011 års inkomstbasbelopp under 2012 innebär en besparing 
på 266 tkr under 2012. 

Kommunfullmäktige fastställde 2010-12-20, § 118, bestämmelser om ekonomiska 
förmåner för förtroendevalda. I bestämmelserna finns regler om att vissa förtroen-
devalda får ett månadsarvode med en viss procent av inkomstbasbeloppet. In-
komstbasbeloppet motsvarar 52 100 kronor för 2011. 

Ordförandena i miljö- och byggnämnden, kultur- och fritidsnämnden och överför-
myndarnämnden har enligt nuvarande regler ett månadsarvode på 15 % av in-
komstbasbeloppet. Ordförandena i dessa nämnder har en stor arbetsbörda, varför 
kommunledningsförvaltningen bedömer det rimligt att deras månadsarvoden höjs 
till 20 %. Ordföranden i överförmyndarnämnden har enligt tidigare gällande regler 
haft ett arvode på 20 % av inkomstbasbeloppet. 

Kommunfullmäktiges ordförande har idag 6 % av inkomstbasbeloppet. Fullmäkti-
ges ordförande har även enligt en specialskrivning rätt till sammanträdesarvode vid 
vissa förrättningar av representativ karaktär (5 § f i bestämmelserna). Det föreslås 
att månadsarvodet höjs från 6 till 8 %, samtidigt som rätten till sammanträdes-
arvode vid vissa förrättningar tas bort.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 179 Ändring av vissa månadsarvoden i bestämmelser om eko-
nomiska förmåner för förtroendevalda, forts 

 KS 2010/787, Ks § 182 

Samtidigt föreslår kommunledningsförvaltningen att arvodena för andre vice ordfö-
rande i kommunstyrelsen och ordförande i Folkhälsorådet avskaffas. Dessa poster 
är för närvarande vakanta. Arvodena för de uppdragen har tidigare varit 30 % re-
spektive 8 %. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) och Bosse Strömbäck (V) föreslår att kommunfullmäktige be-
slutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Göran Höglund (M), Daniel Rönnbäck (M), Roger Bohman (C), Göran Ahlman 
(M) och Egon Palo (M) föreslår att ärendet återremitteras i första hand och avslås i 
andra hand. Motiveringen till återremissen är: ”Vad har hänt i de nämnder där ord-
föranden föreslås få högre arvode som man inte visste för ett år sen. I vad ligger 
den ökade arbetsbördan och är det endast ordförande i dessa nämnder som har det 
jobbigare? Har motsvarande ökning av arbetsbelastningen skett i andra nämnder el-
ler inte och hur ser värderingsinstrumentet ur?” 

Kenneth Backgård (NS) tillstyrker Göran Höglund (M) förslag om återremiss med 
tillägg till motiveringen med följande; ” Vad blir följden 2013 av att man under 
2012 tillämpar 2011 års inkomstbasbelopp?”. 

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen  

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-12-19 

Sid 

27 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 180 Översyn av överförmyndarnämndens organisation 

 KS 2011/539, Ks § 183 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en processkartläggning och med 
den vidare belysa bemanning och kompetens. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att organisera överförmyndarverksamheten un-
der ekonomikontoret och i samband med det säkerställa det nära ledarskapet 
och juristkompetensen. Efter genomförd process- och konsekvensanalys 
genomförs organisationsförändringen under första kvartalet 2012.  

Beskrivning av ärendet 

En översyn av överförmyndarnämndens organisation har genomförts i syfte att ta 
fram förslag till organisation som möjliggör förbättrad styrning, ledning, kontroll 
och uppföljning av verksamheten. 

Översynen visar på några tydliga förbättringsområden och förslag har lämnats på 
ny organisation. Det föreslås bland annat att överförmyndarexpeditionen flyttas till 
ekonomikontoret som egen enhet för att få nära tillgång till ekonomikontorets kom-
petens och resursförstärkning vid tillfälliga arbetstoppar. 

Den av överförmyndarnämnden sedan 2010 beslutade processkartläggningen och 
analysen bör snarast genomföras innan precisering görs av personalbehov för enhe-
ten. Detta för att säkerställa att processerna, arbetssätt och rutiner är utformade på 
ett sådant sätt att de är resurseffektiva och samtidigt möjliggör att verksamheten 
kan fullgöra sitt uppdrag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen, ekonomikontoret) 

För kännedom 
Överförmyndarnämnden 

 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-12-19 

Sid 

28 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 181 Avyttring av före detta skolbyggnader/samlingslokaler 

 KS 2011/720, Ks § 184 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att före detta skolbyggnader i Brännberg,  
Storsand och Brobyn ska avyttras. 

2. De byggnader där det inte finns någon köpare eller förhyrare rivs. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen svarar för drift och underhåll av samlingslokaler i byar runt 
kommunen. Det är ofta äldre skolbyggnader som sedan skolverksamheten lagts ner 
nyttjas för föreningsändamål. En del nedlagda skolor har sålts till byaföreningar 
som förvaltar dem i egen regi.  

Kommunen har kvar före detta skolor i Storsand, Brännberg och Brobyn. För an-
läggningarna i Storsand och Brobyn svarar kultur och fritidsförvaltningen för drift-
kostnaden genom internhyresavtal medan anläggningen i Brännberg belastar lokal-
banken. 

Från och med 2012 har kultur och fritidsförvaltningen sagt upp internhyresavtalet. 
Konsekvensen blir att kostnaden för samtliga anläggningar belastar lokalbanken. På 
grund av en snäv driftbudget och uppdraget enligt verksamhetsplanen att underhålla 
kommunens byggnader för minst 50 kronor per kvadratmeter och år behöver för-
valtningen minska kostnaderna för anläggningar som har ett lågt brukande. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 

 

 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-12-19 

Sid 

29 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 182 Rivning av Parkskolan 

 KS 2011/721, Ks § 185 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Parkskolan ska rivas. 

2. Pengar för rivningen tas ur investeringsbudget 2012. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upphandla rivningsentreprenaden. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram underlag för att riva Lundagårdssko-
lan. 

Beskrivning av ärendet 

Parkskolan har inte varit i drift sedan vårterminens slut 2010 och i skolans struktur-
planer finns inte skolan med bland de anläggningar som föreslås nyttjas för skol-
verksamhet i framtiden. Parkskolan belastar därför lokalbanken från och med våren 
2010. 

Det kostar cirka 500 000 kronor att hålla byggnaden igång. Byggnadens bokförda 
värde är 1 200 000 kronor och av årskostnaden är kapitalkostnaden 200 000 kronor 
per år. 

Att riva byggnaden innebär att årskostnaden för drift och kapital försvinner. Riv-
ningskostanden beräknas till cirka 2 miljoner kronor. Tiden för återbetalning av 
rivningskostnad och byggnadens bokförda värde beräknas till cirka fem år. 

En rivning kräver ny anslutning till fjärrvärmenätet alternativt ny kulvert som be-
räknas kosta cirka 150 000 kronor. Den totala kostnaden för rivning och fjärrvär-
meanslutning beräknas till 2,15 miljoner kronor. I budget för 2012 har avsatts  
2 miljoner kronor för rivningsarbeten. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 

 

  

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-12-19 

Sid 

30 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 183 Tekniska förvaltningen, taxor och avgifter 2012 

 KS 2011/670, Ks § 186 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för 2012. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen lämnar förslag till taxor och avgifter för 2012. För externa 
kostpriser föreslår man en höjning. Övriga taxor och avgifter föreslås oförändrade.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 

 

 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-12-19 

Sid 

31 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 184 Upphörande av Länstrafikens busslinje 267 Boden-Ljuså 

 KS 2011/723, Ks § 188 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att trafikering av linje 267 upphör. 

Beskrivning av ärendet 

Länstrafiken genomför på uppdrag av Bodens kommun upphandling av linjer som 
trafikerar i kommunen. I avtalet om linje 267 Boden – Ljuså finns möjlighet att för-
länga avtalet med ett år för trafikperioden 2012-2013.  

Länstrafiken ger en prognos på en underskottstäckning för 2012 med 550 000 kro-
nor med fortsatt trafikering av linje 267 i nuvarande form. 

Tekniska förvaltningen lämnar förslag på två alternativ. 

Alternativ 1: Behåll befintligt trafikutbud på linje 267, under förutsättning att tek-
niska förvaltningen får utökad driftbudget med 275 tkr för 2012 samt 550 tkr för 
2013-2014. 

Alternativ 2: Trafikering av linje 267 upphör. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-12-19 

Sid 

32 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 185 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 

 KS 2011/85, Ks § 189 

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 28 elever. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (kansliet) 

 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-12-19 

Sid 

33 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 186 Barn- och utbildningsnämnden; Revidering av utbildnings-

nämndens reglemente 
 KS 2011/433, Ks § 190 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Utbildningsnämndens reglemente att gälla från och 
med 2012-01-01. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår 2011-11-24, § 107, att kommunfullmäktige 
fastställer förslag till reviderat reglemente för utbildningsnämnden att gälla från och 
med 2012-01-01. 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-03, § 90, att barn- och utbildningsnämnden 
och barn- och utbildningsförvaltningen ändrar namn till utbildningsnämnd och ut-
bildningsförvaltning. I samband med namnändringen har reglementet setts över mot 
nya skollagen och nämndens verksamhet och arbetsform. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För kännedom 
Barn- och utbildningsnämnden  

 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-12-19 

Sid 

34 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 187 Ändring av kommunstyrelsen reglemente; insynsplats för 

kommunfullmäktiges presidium 
 KS 2010/508, Ks § 191 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger till följande stycke till 11 § i kommunstyrelsens regle-
mente; ”Kommunfullmäktiges ordförande, samt förste och andre vice ordförande 
har insynsplats i kommunstyrelsen”.   

Eivy Blomdahl (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Olle Lindström (M), Hans Nilsson (M), Rigmor Åström (M), Göran Ahlman (M), 
Lars-Gunnar Holmqvist (M), Bo Hultin (M), Daniel Rönnbäck (M), Eva Smedetun 
(M), Lennart Carlsson (M), Helena Nordvall (M), Göran Höglund (M), Bo Lind-
ström (M), Egon Palo (M), Knut Larsson (M), Vivian Boström (M), Peter Berkfors 
(M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS), Anders Pettersson (KD), 
Carola Larsson (FP), Roger Bohman (C), Lars Röjne (SD) och Catarina Ask (MP) 
anmäler att de inte deltar i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen föreslår 2011-11-22 att följande stycke läggs till i 
11 § i kommunstyrelsens reglemente: ”Kommunfullmäktiges ordförande, samt förs-
te och andre vice ordförande har insynsplats i kommunstyrelsen”.  

Insynsplatsen ger rätt att delta i överläggningen på sammanträdena.  

Det finns regler om arvode och förlorad arbetsinkomst i bestämmelserna om eko-
nomiska förmåner för förtroendevalda. Alla i presidiet har rätt till ersättning för för-
lorad arbetsinkomst när de nyttjar sin insynsplats i kommunstyrelsen. Förste och 
andre vice ordförande har också rätt till sammanträdesarvode. Månadsarvodet för 
kommunfullmäktiges ordförande, enligt de nuvarande regler, ska dock täcka de 
uppdrag som han eller hon utför i rollen som fullmäktiges ordförande. 

Enligt 4 kap 23 § kommunallagen får fullmäktige besluta att en förtroendevald som 
inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid nämndens sam-
manträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. Beslutet får även inne-
fatta att den förtroendevalde skall ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

Kommunfullmäktiges presidium har för att kunna fullgöra sina roller i kommun-
fullmäktige ett intresse av att kunna närvara vid kommunstyrelsens sammanträden. 
Det är däremot inte lämpligt att de är ledamöter i kommunstyrelsen, eftersom de 
samtidigt har uppgiften att bereda fullmäktiges prövning av kommunstyrelsens an-
svarsfrihet. Särskilt gäller att fullmäktiges ordförande inte bör vara ledamot i kom-
munstyrelsen. Frågan har därför väckts om att införa insynsplatser för hela presidiet 
i kommunstyrelsen.  



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-12-19 

Sid 

35 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 187 Ändring av kommunstyrelsen reglemente; insynsplats för 

kommunfullmäktiges presidium, forts 
 KS 2010/508, Ks § 191 

 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare fastställt regler för insynsplaster. Enligt be-
slutet 2000-09-11, § 176, får insynsrepresentanter delta i överläggningarna men inte 
i besluten. Insynsrepresentanterna har inte förslagsrätt, men de har möjlighet att få 
sin mening antecknad i protokollet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (kansliet) 
 
 

 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-12-19 

Sid 

36 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 188 Justering av reglemente för bidrag till enskilda utfartsvägar 

 KS 2011/781, Ks § 192 

Beslut 

Ärendet återremitteras genom minoritetsåterremiss med följande motivering; 
”Landsbygdsrådet ska få yttra sig. Tekniska förvaltningen ska redovisa hur många 
av de samfällda vägföreningarna som belastas av skolskjutsar och andra kommuna-
la transporter eller anläggningar. Tekniska förvaltningen ska även redovisa vad de 
lantmäteriförrättningar som blir följden av kommunens nyttjande av dessa vägar be-
räknas kosta samt att ärendet redovisas senast i samband med bokslutsberedningen 
den 1 mars.” 

Beskrivning av ärendet 

År 1998 genomförde tekniska förvaltningen en översyn av enskilda vägar i Boden 
med syftet att effektivisera handläggningen och samordna regelverket för bidrags-
givning. Reglerna skulle även vara utformade på sådant sätt att tekniska utskottet 
skulle kunna besluta om förändringar i budgeten för enskilda vägar utan att regle-
mentet skulle behöva skrivas om. 

Kommunfullmäktige beslutade § 80/2010 att bidragen till enskilda utfartsvägar 
skulle höjas och att de sedan skulle följa konsumentprisindex varje år. Från och 
med år 2011 ska den prioriteras inom förvaltningens budgetram. 

Kommunfullmäktige fastställda § 25/1999 riktlinjer för enskilda fritidsvägar, en-
skilda statsbidragsvägar och enskilda utfartsvägar. I riktlinjerna för enskilda fritids-
vägar och stadsbidragsberättigade vägar står det skrivet "i mån av tilldelade medel 
ska bidrag beviljas till..... ". Tekniska förvaltningen förslår 2011-12-08 att denna 
mening även skrivs in i reglementet för Bidrag till enskilda utfartsvägar. 

Yrkanden 

Rasmus Joneland (V) och Anna-Karin Nylund (S) föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Roger Bohman (C), Bo Hultin (M), Catarina Ask (MP) och Olle Lindström (M) fö-
reslår att ärendet återremitteras med motiveringen ”Landsbygdsrådet ska yttra sig. 
Tekniska förvaltningen ska redovisa hur många av de samfällda vägföreningarna 
som belastas av skolskjutsar och andra kommunala transporter eller anläggningar. 
Tekniska förvaltningen ska även redovisa vad de lantmäteriförrättningar som blir 
följden av kommunens nyttjande av dessa vägar beräknas kosta samt att ärendet re-
dovisas senast i samband med bokslutsberedningen den 1 mars.” 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-12-19 

Sid 

37 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 188 Justering av reglemente för bidrag till enskilda utfartsvägar, 

forts 
 KS 2011/781, Ks § 192 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller senare (återremitte-
ras). 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs och ska genomföras. Den som röstar att ärendet ska avgöras idag 
röstar Ja, de som röstar för att ärendet ska avgöras senare, återremitteras, röstar Nej.  

Av 49 givna röster röstade 26 ja och 23 Nej. Hur var och en har röstat framgår av 
bifogad närvaro- och omröstningslista.  

Då minst en tredjedel av ledamöterna röstat Nej så återemitteras ärendet genom en 
minoritetsåterremiss. 

 

För genomförande  
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-12-19 

Sid 

38 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 189 Börje Frisk (V) med avsägelse av sitt uppdrag som ersättare 

i överförmyndarnämnden samt val av ny ersättare 
 KS 2011/783 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

2. Ragne Holmström (V) väljs som ersättare i överförmyndarnämnden för återstå-
ende del av mandatperioden 2011-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Börje Frisk (V) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i överför-
myndarnämnden.  

Vänsterpartiet nominerar följande person: 

Ersättare  

Ragne Holmström (V) Garnisonsgatan 55 961 36 BODEN 
 

 

För kännedom 
Börje Frisk (V) 
Ragne Holmström (V) 
Överförmyndarnämnden 
Personalkontoret 
Kansliet 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-12-19 

Sid 

39 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 190 Hendrik Andersson (FP) med avsägelse av sitt uppdrag 

som ledamot i kultur- och fritidsnämnden  samt val av ny 
ledamot 

 KS 2011/791 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

2. Christer Palmgren (FP) väljs som ledamot i kultur- och fritidsnämnden för åter-
stående del av mandatperioden 2011-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Hendrik Andersson (FP) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden.  

Folkpartiet nominerar följande person: 

Ledamot  

Christer Palmgren (FP) Brinkvägen 13 961 44 BODEN 
 

 

För kännedom 
Hendrik Andersson (FP) 
Christer Palmgren (FP) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kansliet 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-12-19 

Sid 

40 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 191 Motioner 

  

Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motioner till kommunstyrelsen: 

1. Motion från Daniel Rönnbäck (M) om digitala läsplattor till politiker 
(2011/797). 

 
2. Göran Ahlman (M) och Carola Larsson (FP) om renovering av befintliga gårdar 

vid Boden Överluleå Hembygdsförening samt uppsättande av såghus och red-
skapsbod (2011/798). 

 
 
 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-12-19 

Sid 

41 (41) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 192 Medborgarförslag  

  

a) Släng mindre mat (2011/707) 

Förslag: För att minska mängden mat som slängs i skolorna skulle man kunna infö-
ra en morot av extra pengar till skolan som minskar mängden kastad mat. Kommu-
nen sparar pengar och miljön skonas. 
Inlämnat av: Johanna Söderholm  
Beslut: Fullmäktige överlåter till barn- och utbildningsnämnden att besluta i ären-
det.  

b) Belysa broar över Bodån (2011/710) 

Förslag: Belys broarna över Bodån från Kungsgatan till Sveabron med olika färger i 
höst- och vintermörkret. 
Inlämnat av: Börje Carlsson  
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet 

c) Utvidgad färdtjänst för bodensare en nödvändighet för ett själv-
ständigt liv.(2011/717) 

Förslag: Färdtjänstberättigade som bor i Boden beviljas minst 12 enkelresor per år 
för att resa över kommungräns för att göra nödvändiga ärenden och hälsa på familj 
och vänner. Avgifterna bör baseras på den färdtjänsttaxa som gäller i den egna 
kommunen. 
Inlämnat av: Hjördis Lindström  
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet 

d) Byt namn på gymnasieskolan (2011/741) 

Förslag: Björknäsgymnasiet borde ändra sitt lite anonyma namn till Eyvind John-
songymnasiet för att få Boden på kartan och höja statusen för både skolan och 
kommunen.  
Inlämnat av: Carina Strömberg 
Beslut: Fullmäktige överlåter till barn- och utbildningsnämnden att besluta i ären-
det. 

 

För kännedom 
Respektive förslagsställare 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden  
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