
Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-06-18 

Sid 

1 (40) 

 
 

Plats och tid  Fullmäktigesalen kl 14.00 – 20.05, ajournering kl 16.07-16.22 
  
Beslutande Enligt bilagd närvarolista 

Ersättare Enligt bilagd närvarolista 

Övriga Kommunjurist Daniel Bergh, alkoholhandläggare Astrid Isaksson och 
kommunsekreterare Carola Fridh 

Utses att justera Olle Lindström (M) och Inger Billenman (S)  
 
Justeringens plats och tid Kansli och informationskontoret 2012-06-26 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Carola Fridh

§§ 59 – 64, 66-70, 72-85 

     
   Ordförande 
Eivy Blomdahl 

 

     
  Justerare 
Olle Lindström 

  
Inger Billenman  

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

  
Organ Kommunfullmäktige  
  
Sammanträdesdatum 2012-06-18   
    
Anslagsdatum 2012-06-26 Anslaget tas ned 2012-07-19 
    
Förvaringsplats för  
protokollet 

Kansli och informationskontoret  

    
 Underskrift 
Carola Fridh
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 Sammanträdesdatum 
2012-06-18 

Sid 

1 (3) 

 
 

Plats och tid  Fullmäktigesalen kl 14.00 – 20.05, ajournering 16.07 - 16.22  
  
Beslutande Enligt bilagd närvarolista 

Ersättare Enligt bilagd närvarolista 

Övriga Kommunjurist Daniel Bergh, alkoholhandläggare Astrid Isaksson och 
kommunsekreterare Carola Fridh 

Utses att justera Olle Lindström (M) och Inger Billenman (S) 
 
Justeringens plats och tid Kansli och informationskontoret 2012-06-18 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Carola Fridh

§§ 65, 71 

     
   Ordförande 
Eivy Blomdahl

 

     
  Justerare 
Olle Lindström

  
Inger Billenman 

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

  
Organ Kommunfullmäktige  
  
Sammanträdesdatum 2012-06-18   
    
Anslagsdatum 2012-06-18 Anslaget tas ned 2012-07-11 
    
Förvaringsplats för  
protokollet 

Kansli och informationskontoret  

    
 Underskrift 
Carola Fridh

 



NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2012-06-18 
Tid 14.00 – 20.05, ajournering kl 16.07-16.22 

§ 
77 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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      

M Johan Johansson  R t.o.m § 76    

S Christer Carlsson R X      

V Bosse Strömbäck R Jäv      

M Rigmor Åström R X     

S Britt-Marie Loggert Andrén R X      

S Lars Nilsson R X      

M Göran Ahlman R X      

S Anna-Karin Nylund R X      

V Inger Vestman Arvesen R X      

M Åke Eltoft  -       

S Jan-Olov Bäcklund R X      

M Bo Hultin R X      

S Ann-Christin Pretty R X     

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 X      

M Hans Holmqvist R  t.o.m § 74    

S Lennart Synnergren R X      

KD Anders Pettersson R X      

FP Hendrik Andersson   R X      

C Roger Bohman R  t.o.m § 76    

S Birgitta Rensfeldt R X      

M Helena Nordvall R X      
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2012-06-18 
Tid 14.00 – 20.05, ajournering kl 16.07-16.22 

§ 
77 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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 -       

V Inga-Lill Engström Öhman -     

M Hans Nilsson R X      

S Ingemar Karlsson R X      

M Johan Sellin -       

S Anna Ek Oja R X      

M Peter Berkfors -       

S Inge Andersson R X      
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2012-06-18 
Tid 14.00 – 20.05, ajournering kl 16.07-16.22 

§ 
77 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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

S Béatrice Öman R X      

S Kent Nyberg -       

S Per Vestin -       

S Christina Vesterlund R X      

S Harry Hannu -       

S Susanne Westlund -       

S Åsa Lindström R X      

S Andreas Nicolaou E       

S Caroline van Latestein -     

S Arne Pettersson E       

S Elena Olovsson E       

M Bo Elmgren -     

M Lars-Gunnar Holmqvist -       

M Lennart Carlsson R X     

M Lars Lundström R X      

M Knut Larsson R X      

M Åke Carlsson -       

M Vivian Boström E X R fr.o.m § 75    

M Eberth Gustafson E X R fr.o.m § 77    

V Bo Englund R X      

V Pirkko Martinkauppi -       

V Bo Engström E X R § 77     

NS Göran Hedberg E       

NS Erika Sjöö -       

MP Mats Nordström E       

MP Agneta Granström -     

KD Maria Selin Fjellström  -     

KD Gunnar Halin E     

FP Jan Larsson  E       

FP Åsa Lundgren -       

C Eva-Britt Larsson E X R fr.o.m § 77    

C Lili-Marie Lundström E       

SD Patric Johansson E       

 3 (3)
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 Sammanträdesdatum 
2012-06-18 

Sid 

2 (40) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 59 Revisorerna informerar 

  

Kommunrevisorernas ordförande Stellan Lundberg (M) informera om deras revi-
sionsplan 2012. Förutom de obligatoriska granskningarna ska de även granska: 

 Kvalitetsarbetet inom förskole- och fritidsverksamhet  

 Kommunen som attraktiv arbetsgivare   

 Kommunens beredskap avseende etik, korruption och oegentligheter  

 Näringslivs- och sysselsättningsfrämjande åtgärder  

 Kommunens efterlevnad av handlingsprogram enligt LSO 

 Missbruksvården 

 Djupgranskning av kommunens bolag och stiftelse  
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 Sammanträdesdatum 
2012-06-18 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 60 Delgivningar 

  
1. Näringslivsstyrelsen; Yttrande över revisorernas granskningsrapport om vuxen-

utbildningen (2012/80). 

2. Utbildningsnämnden; Yttrande över revisorernas granskning av intäktsrutiner 
inkl rutiner för krav (2011/804). 
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 Sammanträdesdatum 
2012-06-18 

Sid 

4 (40) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 61 Motion om allas rätt till ett värdigt liv 

 KS 2012/89, Ks § 75 

Beslut 

Motionen är besvarad. 

Reservationer från Olle Lindström (M), Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), 
Göran Ahlman (M), Lennart Carlsson (M), Bo Hultin (M), Daniel Rönnbäck (M), 
Eva Smedetun (M), Hans Holmqvist (M), Helena Nordvall (M), Göran Höglund 
(M), Bo Lindström (M), Egon Palo (M), Hans Nilsson (M), Lars Lundström (M), 
Knut Larsson (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS), Anders Pet-
tersson (KD), Hendrik Andersson (FP), Roger Bohman (C), Lars Röjne (SD) och 
Catarina Ask (MP) till förmån för Anders Pettersson (KD) m.fl. förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Catarina Ask (MP) föreslår i en motion att en konsekvensanalys görs innan föränd-
ringar eller försämringar genomförs i kommunen, i syfte att ta reda på vilka konse-
kvenser nedskärningar får för kommunmedborgarna. De förändringar Catarina Ask 
(MP) ger exempel på är inskränkningar i ledsagarservice, avveckling av gruppbo-
städer och avveckling av Lagunen.  

Socialnämnden säger i sitt yttrande 2012-04-12, § 100, att vid varje verksamhets-
förändring gör alltid socialnämnden en konsekvensanalys och handlingsplan enligt 
AML 2 a §. Vid verksamhetsförändringar förs också dialog med berörda brukaror-
ganisationer. Vid avvecklingen av gruppbostäder har även en individuell konse-
kvensanalys med handlingsplan upprättats för varje kund i samråd för företrädare. 

Socialnämnden betalar inte omkostnaderna för ledsagning enligt LSS.  

Behovsbilden och önskemålen för unga med funktionsnedsättning har förändrats. 
Färre har behov av omfattande vård, omsorg och tillsyn dygnet runt. Stöd- och ser-
viceboende med möjlighet att nå personal dygnet runt efterfrågas oftare. Unga per-
soner vill bo centralt med närhet till olika samhällsfunktioner och aktiviteter. Om-
struktureringen är ett led i att anpassa tillgången efter efterfrågan. 

Socialnämnden beslutade 2011-12-13 att avveckla Lagunen som ett led i att nå bud-
get i balans. 

Kansliet anser att motionen är besvarad då det av socialnämndens yttrande framgår 
att de redan gör konsekvensanalyser och handlingsplaner vid varje verksamhetsför-
ändring. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 61 Motion om allas rätt till ett värdigt liv 

 KS 2012/89, Ks § 75 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Anders Pettersson (KD), Göran Höglund (M) och Catarina Ask (MP) föreslår att 
motionen bifalls. 

Christer Carlsson (S) föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker kommunstyrelsens 
förslag. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslu-
tar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

 

För kännedom 
Catarina Ask (MP)  
Socialnämnden  
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 Sammanträdesdatum 
2012-06-18 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 62 Riktlinjer för alkoholservering 

 KS 2012/278, Ks § 76 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige antar riktlinjerna för alkoholservering. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutade riktlinjer fastställda av KF 
1996-03-11, § 53. 

Beskrivning av ärendet 

Kansli och informationskontoret har upprättat förslag till nya riktlinjer för alkohol-
servering. 

Grunden för bedömning av serveringstillstånd är gällande lagrum och kommentarer 
enligt alkohollagen. Alkohollagstiftningen har tillkommit för att begränsa alkoho-
lens skadeverkningar. Den är i första hand en social skyddslagstiftning. Av detta 
följer att i de fall som alkoholpolitisk hänsyn ställs mot företagsekonomisk eller 
näringspolitisk hänsyn ska den alkoholpolitiska hänsynen ha företräde. 

Bodens kommun har sedan 1996 haft riktlinjer för serveringstillstånd som ett kom-
plement till bestämmelserna i alkohollagen. Kommunerna har möjlighet att inom 
alkohollagens ramar utforma riktlinjer för tillståndsgivningen. Förslaget till riktlin-
jer innehåller en sammanställning av vad som gäller enligt lag och andra författ-
ningar samt i övrigt i kommunen för serveringstillstånd. Riktlinjerna ska säkra en 
förutsebarhet och ska också utgöra en information till dem som har för avsikt att 
ansöka om serveringstillstånd. Genomtänkta och noggrant utformade riktlinjer ska-
par goda förutsättningar för att tillståndsgivningen kan ske rättssäkert, snabbt och 
effektivt.  

Kansli och informationskontorets förslag innehåller både rättsregler och riktlinjer, 
fullmäktige ska fastställa de delar som benämns riktlinjer.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (kansliet) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 63 Förslag till nya avgifter samt justering av befintliga avgifter 

för ansökningar om serveringstillstånd, tillsyn enl alkohol-
lagen, provsmakning och kunskapsprov m.m. 

 KS 2012/279, Ks § 77 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till nya avgifter samt justering av befintli-
ga avgifter. 

Beskrivning av ärendet 

Kansli och informationskontoret har tagit fram förslag till nya avgifter samt juster-
ing av befintliga avgifter för ansökningar om serveringstillstånd, tillsyn enl alkohol-
lagen, provsmakning och kunskapsprov m.m. 

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

Den nya alkohollagen trädde i kraft den 1 januari 2011. Flertalet av bestämmelserna 
i nuvarande alkohollag har förts över till den nya lagen. Lagen har också komplette-
rats med ett antal nya bestämmelser såsom tillstånd och rättigheter, vilket i sin tur 
innebär att nya avgifter ska gälla för prövningar. Då övriga avgifter är antagna 1996 
och inte har följt med utvecklingen sedan dess bör även dessa ses över och ändras. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (kansliet) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 64 HR-Vision; En del av Bodens kommuns varumärke som  

arbetsgivare 
 KS 2012/280, Ks § 78 

Beslut   

1. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutade riktlinjer för Personalpolitiska 
intentioner för Bodens kommun fastställda av KF 1989-03-13, § 73 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutade riktlinjer för Personalstrategi 
fastställda av KF 2002-12-16, § 131 

Beskrivning av ärendet 

Personalkontoret har tagit fram ett förslag till HR-vision. Visionen är en del av Bo-
dens kommuns arbetsgivarvarumärke. Den vänder sig till alla nuvarande och fram-
tida medarbetare och till alla som vill veta vad Bodens kommun står för som ar-
betsgivare och vill uppnå. 

I HR-visionen lyfts fem områden som är viktiga framgångsfaktorer för att vara en 
attraktiv arbetsgivare. Dessa områden är Medarbetarskap och ledarskap, Jämställd-
het och mångfald, Hälsa och arbetsmiljö, Kompetens, Lön och villkor. Inom varje 
område beskrivs vad Bodens kommun erbjuder medarbetarna och vilka förvänt-
ningar Bodens kommun har på sina medarbetare. 

Personalkontoret föreslår att förslaget till HR-vision fastställs samt att tidigare be-
slutade riktlinjer för Personalpolitiska intentioner och riktlinjer för Personalstrategi 
upphävs. 

Kommunstyrelsen fastställde 2012-06-11, § 78, HR-Vision; en del av Bodens 
kommuns varumärke som arbetsgivare. Tidigare riktlinjer har beslutats av kom-
munfullmäktige varför dessa nu föreslås upphävas, det gäller riktlinjerna för perso-
nalpolitiska intentioner från 1989 samt riktlinjer för personalstrategi från 2002. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Anna-Karin Nylund (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 

 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 65 Utökning av alkoholförbudsområde i lokala ordningsföre-

skrifterna under Kanondagarna 2012 
 KS 2011/363, Ks § 79 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer tillägg 12 a § i de allmänna lokala ordningsföre-
skrifterna för Bodens kommun om utökat förbudsområde för förtäring av alkohol 
under Kanondagarna 2012, onsdag 27 juni kl 00.00 t.o.m. söndag 1 juli kl 24.00, 
enligt polismyndighetens förslag. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Beskrivning av ärendet 

Polismyndigheten i Norrbotten begär att alkoholförbudsområdet i Boden ska tillfäl-
ligt utökas med området kring Brännastrand och Kvarnängen som är populära 
strövområden för medborgare och barnfamiljer. Som skäl nämns det alkohol- och 
drogarbete som bedrivs. Ett utökat förbudsområde innebär att missbruket flyttas 
längre bort från området samt försvårar för ungdomar att komma i kontakt med 
missbruk av alkohol och droger när förbudet kan beivras.  

Tekniska förvaltningen har 2012-05-16 tagit fram ett förslag som innebär att för-
budsområdet utökas med Kvarnängen begränsat i nordlig riktning i höjd med Bro-
gatan och österut mot Bodträsket. I väster begränsas området av Hellgrensgatan. 
Vid Brännastrandsparken föreslås en förlängning i nordlig riktning till Rörviksga-
tan.  

Polismyndighetens begäran avser den tid då Kanondagarna genomförs 2012. För 
övrig tid anses befintligt förbudsområde vara tillräckligt. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 66 Ombyggnad korsning Kungsgatan – Kyrkgatan  

 KS 2012/270, Ks § 80 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen i uppdrag att bygga om kors-
ningen Kungsgatan – Kyrkgatan samt del av Kyrkgatan till en total kostnad av 
9,8 Mkr, varav 8,0 Mkr utfaller 2012. 

2. Kommunfullmäktige utökar Ks-tekniska förvaltningens investeringsram med 
8,0 Mkr 2012. 

3. Kommunfullmäktige hänvisar pengar för 2013 till kommande arbete med stra-
tegiska planen. 

4. Kommunfullmäktige hänvisar 474 tkr för ökade kapitalkostnader till Ks-
tekniska förvaltningens driftbudget 2013 samt ytterligare 107 tkr i plan för  
2014 – 2015. 

5. Kommande beslut i lokala trafikföreskrifterna får reglera genomfartstrafiken på 
Kyrkgatan/Kunggatan. 

6. Kommunfullmäktige ger ks-tekniska förvaltningen i uppdrag att vid fortsatta 
arbete med visionen om hur centrumkärnan ska utformas ska ett brett samråd 
ske med berörda parter. 

Reservationer från Olle Lindström (M), Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), 
Göran Ahlman (M), Lennart Carlsson (M), Bo Hultin (M), Daniel Rönnbäck (M), 
Eva Smedetun (M), Hans Holmqvist (M), Helena Nordvall (M), Göran Höglund 
(M), Bo Lindström (M), Egon Palo (M), Hans Nilsson (M), Lars Lundström (M), 
Knut Larsson (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS), Anders Pet-
tersson (KD), Hendrik Andersson (FP), Roger Bohman (C) och Lars Röjne (SD) till 
förmån för Johan Johanssons (M) m.fl. förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Under 2011 samt under våren 2012 har tekniska förvaltningen på uppdrag av kom-
munledningen utfört en översyn av korsningen Kungsgatan - Kyrkgatan samt tittat 
på en vision för busshållplatsen vid gamla Åhlens samt del av Kyrkgatan och 
Kungsgatan.  

I visionen är grundtanken att införa gågata eller gångfartsområde på dessa gator 
med undantag för behörig trafik. Kvarteret Cedern (gamla Åhlens) ägs och förvaltas 
idag av Wikstens Fastigheter AB. Dessa exploaterar nu området för handel och bo-
städer. Det nya affärskvarteret öppnas i maj 2013. 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-06-18 

Sid 

11 (40) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 66 Ombyggnad korsning Kungsgatan – Kyrkgatan, forts 

 KS 2012/270, Ks § 80 

Under hösten avser tekniska förvaltningen att utföra ombyggnation av korsningen 
Kungsgatan - Kyrkgatan samt del av Kyrkgatan. Ombyggnationen innebär att gåga-
tan integreras med del av Kyrkgatan framför det nya affärskvarteret samt att trafik-
signalerna i korsningen tas bort. Ombyggnationen är en första etapp av visionen för 
hur centrumkärnan skulle kunna utformas de kommande åren. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S), Bo Englund (V), Rasmus Joneland (V), Bosse Strömbäck (V) 
och Inge Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker kommunstyrel-
sens förslag med tillägget ”…med berörda parter” i slutet av punkt 6. 

Johan Johansson (M), Hendrik Andersson (FP), Bo Hultin (M), Egon Palo (M), 
Daniel Rönnbäck (M), Göran Höglund (M), Kenneth Backgård (NS) och Roger 
Bohman (C) föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker Torbjörn Lidbergs (S) m.fl. 
förslag med följande tillägg: 

 Kyrkgatans gångfartsområde omformas så att det är tekniska möjligt för fordon 
att mötas samt svänga höger alt. vänster vid Kungsgatan. 

 Samråd med berörda aktörer såsom fastighetsägare, butiker, banker och handi-
kapporganisationer genomförs innan anläggningsarbetet påbörjas. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslu-
tar enligt Torbjörn Lidbergs (S) m.fl. förslag. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 67 Kommunalisering av hemsjukvården 

 KS 2012/116, Ks § 81 

Beslut 

1. Bodens kommun övertar ansvaret för hemsjukvården i Boden från Norrbottens 
läns landsting från och med 2013-01-01 enligt förslag 

2. Kommunen ansvarar för all hemsjukvård även för de externa utförarna av hem-
tjänst enligt lagen om valfrihet, enligt förslag 

3. Beslut om skattesats och budget hänskjuts till Strategisk plan 2013-2015. 

4. Kommunen hemställer, tillsammans med länets övriga kommuner och Norrbot-
tens läns landsting, till finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 § 
och 3 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning höjs med 
0,22 procentenheter för kommunerna och sänks med 0,22 procentenheter för 
landstinget. 

Beskrivning av ärendet 

Landstingsstyrelsen och Kommunförbundet Norrbottens styrelse har var för sig gett 
i uppdrag att utreda en överföring av hemsjukvården från landstinget till kommu-
nerna. Syftet med uppdraget är att få ett kommunalt huvudmannaskap för hemsjuk-
vården och en sammanhållen vård i hemmen. I uppdraget har ingått; reglering ge-
nom skatteväxling, kostnaderna vid överföringstillfället samt ingen framtida volym- 
och kostnadsutveckling. 

Förslaget till kommunaliseringen innebär att kommunerna tar över ansvaret för all 
hälso- och sjukvård i ordinärt boende för personer från 18 år och äldre, som utförs 
av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Tröskelprincipen ska gälla, 
det innebär att patienten i första hand ska ta sig till vårdcentral för vård. Kommunen 
ansvarar för den hälso- och sjukvård som ges i det egna hemmet till personer som 
på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte på egen hand 
eller med stöd av annan kan uppsöka vårdcentral. Erfarenheter från de län som ge-
nomfört kommunaliseringen är goda, då man inom kommunen ännu bättre än idag 
kan anpassa stöd och hjälpinsatser till individens olika behov. 

Ett samlat hemsjukvårdsansvar ökar säkerheten i informationsöverföring mellan 
den kommunala hälso- och sjukvården och hemtjänsten. 

Kommunförbundet Norrbotten behandlade 2012-04-26 slutrapporten om kommuna-
lisering av hemsjukvården och beslutade att rekommendera kommunernas fullmäk-
tige att anta förslaget till kommunalisering av hälso- och sjukvård i hemmen i en-
lighet med upprättat avtal och bilagd slutrapport. 

Överföringen planeras till 1 januari 2013 och den praktiska verksamhetsövergången 
till 1 februari 2013. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 67 Kommunalisering av hemsjukvården, forts 

 KS 2012/116, Ks § 81 

Socialnämnden tillstyrker förslaget 2012-05-23, § 135, och säger också att för att 
åstadkomma en väl fungerande sammanhållen kommunal hälso- och sjukvård i or-
dinärt boende krävs anpassade lokaler där samverkan med hemtjänsten möjliggörs. 
När socialnämndens investeringsbudget fastställdes fanns inget underlag för den 
kommande hemsjukvården varför denna måste utökas för anpassningen av befintli-
ga lokaler. I skatteväxlingens 22 öre ingår även kostnader för lokaler vilket beräk-
nas täcka socialnämndens utökade lokalkostnader för hemsjukvården. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Bo Englund (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

 

För genomförande 
Kommunförbundet Norrbotten 

För kännedom 
Socialnämnden  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 68 Nya och ändrade reglementen till följd av bildandet av den 

nya tillväxtnämnden 
 KS 2012/282, Ks § 82 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att den nya nämnden och förvaltningen får nam-
nen tillväxtnämnden och tillväxtförvaltningen.  

2. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till nytt reglemente för tillväxtnämn-
den. 

3. Kommunfullmäktige fastställer förslagen till ändringar av reglementet av ut-
bildningsnämnden. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att tillväxtnämnden träder i kraft den 1 augusti 
2012, då även kultur- och fritidsnämnden och näringslivsstyrelsen upphör. 
Kommunfullmäktige förlänger giltigheten för den tillfälliga utvecklingsnämn-
den till den 31 juli 2012. Flytten av verksamhet till socialnämnden och utbild-
ningsnämnden äger rum den 1 juli 2012. 

5. Tillväxtnämndens reglemente träder i kraft den 1 augusti 2012. 

6. Ändringen av utbildningsnämndens reglemente träder i kraft den 1 juli 2012. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-10, § 27, om en ny organisation för kultur- 
och fritidsnämnden och näringslivsstyrelsen. Omorganisationen innebär att en kul-
tur- och fritidsnämnden och näringslivsstyrelsen upphör och en ny nämnd bildas. 
Den nya nämnden övertar de flesta uppgifterna från kultur- och fritidsnämnden och 
näringslivsstyrelsen, förutom vissa uppgifter som flyttas till utbildningsnämnden 
respektive socialnämnden.  

Samtidigt bildades en nämnd med namnet tillfälliga utvecklingsnämnden. Den 
nämndens uppdrag är att anställa personal till den nya förvaltningen samt besluta i 
övriga frågor inför övertagandet av verksamhet från kultur- och fritidsnämnden och 
näringslivsstyrelsen. Den tillfälliga utvecklingsnämnden gäller under perioden från 
den 1 maj 2012 till den 30 juni 2012.  

Kommunfullmäktige uppdrog i beslutet 2012-04-10 till kommunstyrelsen att upp-
rätta förslag till reglemente för den nya nämnden som ska gälla från och med den 1 
juli 2012. Styrelsen skulle även lämna förslag till de justeringar av utbildnings-
nämnden och socialnämndens reglementen som blir följden av detta beslut. Förslag 
till nya reglementen finns i det här ärendet.  

Den tillfälliga utvecklingsnämnden föreslår i beslut 2012-05-23, § 4, att den nya 
nämnden och förvaltningen får namnet tillväxtnämnden och tillväxtförvaltningen. 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-06-18 

Sid 

15 (40) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§  Nya och ändrade reglementen till följd av bildandet av den 

nya tillväxtnämnden, forts 
 KS 2012/282, Ks § 82 

Det reglemente som gäller för socialnämnden är inte helt aktuellt när det gäller vil-
ka uppgifter som socialnämnden har. En närmare översyn bör göras av socialnämn-
dens uppgifter i reglementet. Socialförvaltningen håller på att införa ett kvalitets-
ledningssystem, där man bland annat kommer att ta upp frågan om en revidering av 
reglementet. Kansliet gör bedömningen att det är lämpligt att avvakta den översy-
nen innan fullmäktige gör ändringar i socialnämndens reglemente.  

När det gäller den aktuella flytten av verksamhet (hantering av lönebidragsfrågor, 
beredskapsarbeten och sysselsättningsprojekt) bedöms det för närvarande var till-
räckligt att kommunfullmäktige 2012-04-10, § 27, har beslutat att de frågorna förs 
över till socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet.  

Tillväxtnämnden bör träda i kraft den 1 augusti 2012 för att eventuella beslut ska 
kunna fattas under semesterperioden 

Fullmäktige beslutade i april att den nya tillväxtnämnden ska träda i kraft den 1 juli 
2012. Nämnden beräknas ha sitt första sammanträde i augusti månad 2012. Nämn-
den bör på sitt första sammanträde anta en delegationsordning, bland annat med en 
delegation till ordföranden att fatta beslut i så brådskande ärendet att nämndens 
sammanträde inte kan avvaktas.  

Det kan hända att det behöver fattas beslut under sommaren inte kan vänta till den 
nya nämndens nya sammanträde. Det föreslås därför att tillväxtnämnden i stället 
träder i kraft den 1 augusti 2012. Om det uppstår frågor som måste beslutas under 
juli kan de fattas enligt de delegationsordningar som gäller för näringslivsstyrelsen, 
kultur- och fritidsnämnden och den tillfälliga utvecklingsnämnden. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Tillväxtnämnden 
Tillfälliga utvecklingsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden  
Näringslivsstyrelsen 
Utbildningsnämnden  
Socialnämnden 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 69 Ändring av bestämmelser om ekonomiska förmåner till för-

troendevalda till följd av bildandet av den nya tillväxtnämn-
den 

 KS 2012/282, Ks § 83 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige upphäver arvodena till ordförande och vice ordförande i 
näringslivsstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden och fastställer följande må-
nadsarvoden till den nya tillväxtnämnden: 
- Ordföranden: 50 % av inkomstbasbeloppet per månad. 
- 1:e vice ordförande: 30 % av inkomstbasbeloppet per månad. 
- 2:e vice ordförande: 30 % av inkomstbasbeloppet per månad. 

2. Kommunfullmäktige justerar 4 § i reglerna om ekonomiska förmåner till förtro-
endevalda så att det står klart att förste och andre vice ordförande i tillväxt-
nämnden inte har rätt till sammanträdes- och förrättningsarvode i sina uppdrag i 
tillväxtnämnden. 

Reservationer från Olle Lindström (M), Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), 
Göran Ahlman (M), Lennart Carlsson (M), Bo Hultin (M), Daniel Rönnbäck (M), 
Eva Smedetun (M), Hans Holmqvist (M), Helena Nordvall (M), Göran Höglund 
(M), Bo Lindström (M), Egon Palo (M), Hans Nilsson (M), Lars Lundström (M), 
Knut Larsson (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS), Anders Pet-
tersson (KD), Hendrik Andersson (FP), Roger Bohman (C) och Catarina Ask (MP) 
till förmån för Johan Johanssons (M) förslag 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-10, § 27, om en ny organisation för kultur- 
och fritidsnämnden och näringslivsstyrelsen. Omorganisationen innebär att en kul-
tur- och fritidsnämnden och näringslivsstyrelsen upphör och en ny nämnd bildas. 
Den nya nämnden övertar de flesta uppgifterna från kultur- och fritidsnämnden och 
näringslivsstyrelsen, förutom vissa uppgifter som flyttas till utbildningsnämnden 
respektive socialnämnden. Den nya nämnden föreslås heta tillväxtnämnden. 

Omorganisationen föranleder att bestämmelserna om ekonomiska förmåner måste 
justeras när det gäller arvoden till ordförande och vice ordförande i de aktuella 
nämnderna. Enligt de nuvarande reglerna har ordföranden i näringslivsstyrelsen ett 
arvode på 50 % av inkomstbasbeloppet per månad. Vice ordförande har ett arvode 
på 30 %. I kultur- och fritidsnämnden är motsvarande arvoden 20 respektive 5 %. 

Beredningens förslag är att ordföranden i den nya tillväxtnämnden ska ta över nu-
vurande näringslivsstyrelsens ordförandes arvode på 50 % av inkomstbasbeloppet 
per månad. 1:e och 2:e vice ordförande i tillväxtnämnden föreslås månadsarvoden 
på 30 % av inkomstbasbeloppet. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 69 Ändring av bestämmelser om ekonomiska förmåner till för-

troendevalda till följd av bildandet av den nya tillväxtnämn-
den, forts 

 KS 2012/282, Ks § 83 

Förslaget innebär att tillväxtnämndens ordförande omfattas av 2 § i reglerna för för-
troendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. 1:e och 
2:e vice ordförande omfattas av reglerna övriga förtroendevalda med månadsarvode 
i 4 §. Den väsentliga skillnaden är att förtroendevalda på heltid eller betydande del 
av heltid inte har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och andra förmåner. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker kommunstyrelsens 
förslag med ett tillägg som lyder: ”Kommunfullmäktige justerar 4 § i reglerna om 
ekonomiska förmåner till förtroendevalda så att det står klart att förste och andre 
vice ordförande i tillväxtnämnden inte har rätt till sammanträdes- och förrättnings-
arvode i sina uppdrag i tillväxtnämnden”. 

Johan Johansson (M) föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker kommunstyrelsens 
förslag med undantag av införandet av en 2:e vice ordförande samt arvoderingen 
för denne då Boden Alliansen ej ämnar ta sin presidieplats i anspråk. 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Johan Johanssons (M) och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Torbjörn Lidbergs (S) 
tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

 

För kännedom 
Tillväxtnämnden 
Näringslivsstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden  
Kommunstyrelsen (kansliet, personalkontoret) 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-06-18 

Sid 

18 (40) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 70 Revidering av riktlinjer för styrning och uppföljning 

 KS 2010/137, Ks § 84 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinjer för styrning och uppföljning 

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommun omsätter netto ca 1,4 mdkr per år och brutto närmare 1,9 mdkr per 
år. Mot bakgrund av de stora ekonomiska värden som flödar i kommunen och att 
det befintliga uppföljningssystemet inte fångat upp de stora förändringar som skett i 
ekonomin under det senaste året föreslår ks-ekonomikontoret att den ekonomiska 
uppföljningen ska förstärkas genom krav på månadsbokslut och samtidig årspro-
gnos. Det innebär att bokslut och årsprognos görs månadsvis på förvaltningarna för 
rapportering dels till egen nämnd men även till ekonomikontoret som sammanstäl-
ler en månadsrapport till kommunledning och kommunstyrelse. Syftet är att konti-
nuerligt följa ekonomin och därigenom få ett aktuellt beslutsunderlag för åtgärder 
och fortsatt planering men även att öka kvaliteten i de ekonomiska bedömningarna. 

Månadsrapporten ska innehålla periodiserat utfall samt en helårsprognos med en 
analys av läget liksom en investeringsprognos. För att uppnå aktualitet och snabb-
het i rapporteringen måste prognoserna lämnas in till ekonomikontoret innan de är 
nämndsbehandlade. Sedvanlig nämndsbehandling får då ske i efterskott. Månads-
rapporten kommer också att läggas direkt på kommunstyrelsens bord utan föregå-
ende behandling i arbetsutskottet. 

Månadsrapporten går ej vidare till kommunfullmäktige utan rapportering till full-
mäktige fullgörs via delårsrapporterna per april och augusti samt genom årsbokslu-
tet då månadsrapporten ersätts med dessa rapporter. Januari och juni föreslås bli 
uppföljningsfria. För juli föreslås att det i augusti till ekonomikontoret ska inlämnas 
en revidering av senaste årsprognos men att inget bokslut behöver genomföras. Till 
stöd för arbetet kommer kommunens nya IT-system Rodret att finnas tillgängligt.  

Förändringen föreslås införas stegvis p.g.a. systemstödet inte är fullt ut tillgängligt 
förrän sent 2012. Ekonomikontoret föreslår därför att rapportering av periodiserat 
utfall införs fr.o.m. 2013 men att ett utökat antal årsprognoser införs fr.o.m. hösten 
2012. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom; Samtliga styrelser och nämnder 
 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-06-18 

Sid 

19 (40) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 71 Detaljplan; Del av Svartbyn 1:128 m.fl, Kårbacken 

 KS 2012/128, Ks § 85 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för del av Svartbyn 
1:128 m.fl. Kårbacken, med syfte att ändra nuvarande markanvändningar till indu-
stri och kontor.  

Planområdet har tidigare nyttjats till militära verksamheter, men i takt med att för-
svaret avyttrat marken har det tillkommit nya detaljplaner i området avsedda för ci-
vilt ändamål. Idag är området planlagt för markanvändningarna nöjesfält, industri 
och kontor samt militärt ändamål. Större delen av planområdet ingår i riksintresset 
för kulturmiljön BD 74.  

Planområdet omfattas av cirka 51 hektar mark där delar av fastigheterna Svartbyn 
1:128, Boden 1:156 samt Boden 1:159 ingår.  

Planförslaget medger markanvändningen industri och kontor med en högsta bygg-
nadshöjd på 15 meter och exploateringsgraden 30 % av fastighetsarean, vilket möj-
liggör för etablering av volymkrävande byggnader.  

Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Polisflyget samt Bodens Paramotorklubb har lämnat in 
synpunkter som har blivit beaktade i det fortsatta planarbetet.    

Fortifikationsverket, Försvarsmakten högkvarteret och Skanova meddelande att de 
inte hade några erinranden om förslaget.  

Yrkanden 

Ordförande föreslår att kommunstyrelsens förslag tillstyrks samt att paragrafen ju-
steras omedelbart. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 72 Revidering av riktlinjer för attest 

 KS 2009/786, Ks § 86 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner revideringen av riktlinjer för attest. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomikontoret har 2012-05-21 lämnat förslag på revidering av riktlinjer för at-
test.  

Ekonomisystemet har uppdaterats och det är nu tekniskt möjligt att införa automat-
attest av elektroniskt inkomna leverantörsfakturor. För att detta ska kunna ske be-
hövs en revidering av riktlinjerna för attest. Ekonomikontoret föreslår också en re-
videring av attestreglerna för reseräkningar då reseräkningar anses ha en låg inne-
boende risk. De reviderade riktlinjerna innebär följande förändringar. 

– Återkommande, periodiska e-fakturor av belopp lägre än 200 tkr kan konteras och 
attesteras automatiskt i ekonomisystemet förutsatt att säkerhetsvillkoren är upp-
fyllda. 

– Reseräkningar anses ha en låg inneboende risk och behöver endast beslutatteste-
ras. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf-ekonomikontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 73 Motion om kommunens nyttjande av samfällda vägar 

 KS 2012/164, Ks § 87 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.  

Beskrivning av ärendet 

Roger Bohman (C) begär i en motion till kommunfullmäktige svar på ett antal  
frågor om kommunens nyttjande av samfällda vägar.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att deras tolkning av motionen är att 
man med samfällda vägar menar statsbidragsberättigade enskilda vägar. Tekniska 
förvaltningens lämnar följande svar på frågorna.  

A. För skolskjuts och annan kommunal service som boende drar nytta av ska inte 
kommunen ha andelstal enligt uppgift från Lantmäteriet. Enligt uppgift från 
kommunens samhällsbyggnadskontor är det endast i två vägsamfälligheter av 
totalt 64 som kommunen inte har några andelstal där kommunen är fastighets-
ägare eller har anläggningar. 

B. Det är inte planerat något möte så länge kommunstyrelsens beslut § 194/2011 är 
överprövat i förvaltningsrätten. 

C. Kommunen kommer inte att begära några nya förrättningar. Däremot kommer 
kommunen, i de fall en lantmäteriförrättning begärs, på samma villkor som öv-
riga delägare betala sin andel av förrättningskostnaden. 

D. Enligt uppgift från Lantmäteriet så kan man inte ge ett fast pris på den här typen 
av förrättning. Förrättningskostnaden varierar från fall till fall beroende vad 
som behöver göras. Lantmäteriet uppskattar att en ny förrättning kostar mellan 
2000 – 4000 kronor per fastighet om det inte råder några oenigheter. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Roger Bohman (C) 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 74 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 

 KS 2012/40, Ks § 88 

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 1 elev. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf-kansliet) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 75 Strategisk plan och budget 2013-2015 

 KS 2012/186, Ks § 89 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer budgetberedningens förslag till strategisk plan 
2013-2015 enligt §§ 8 – 27 med följande tillägg/ändring: 

 ks-kommunledningsförvaltningens driftram utökas med 125 tkr från och med 
2013 innebärande att det budgeterade resultatet och likvida medel försämras 
med motsvarande belopp. 

 inriktningarna till socialnämnden kompletteras enligt förslag nedan: 

-  Vården och omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättningar ska 
i grunden präglas av principen om alla människors lika och okränkbara värde.  

-  Vård och omsorg ska kännetecknas av kontinuitet och självbestämmande. Att få sina 
grundläggande behov tillgodosedda i form av näringsriktig kost, känna trygghet i 
gemenskap med andra. Få uppskattning och ha möjlighet till självförverkligande 
med en anpassad sysselsättning.  

-  Vård och omsorg ska vara lättillgängligt i en miljö som ständigt utvecklas av-
seende kompetens, rättsäkerhet och jämlikhet, särskilt ska beaktas frågor gäl-
lande andras kultur 

-  Vård och omsorg ska prioriteras när det gäller utsatta barn, barn som bevittnat 
våld och våld i nära relationer 

 ändring i § 10 om inriktning och uppdrag; Organisationsöversyn av socialför-
valtningen, redovisas januari 2014. 

2. Kommunfullmäktige fastställer kommunrevisionens budget till 1 649 tkr 2013, 
1 665 tkr 2014 samt 1 702 tkr 2015 

Reservationer från Olle Lindström (M), Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), 
Göran Ahlman (M), Lennart Carlsson (M), Bo Hultin (M), Daniel Rönnbäck (M), 
Eva Smedetun (M), Vivian Boström (M), Helena Nordvall (M), Göran Höglund 
(M), Bo Lindström (M), Egon Palo (M), Hans Nilsson (M), Lars Lundström (M), 
Knut Larsson (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS), Anders Pet-
tersson (KD), Hendrik Andersson (FP), Roger Bohman (C) och Catarina Ask (MP) 
till förmån för Johan Johanssons (M) m.fl. förslag 

Beskrivning av ärendet 

Den strategiska planen innehåller fullmäktiges styrning av nämnderna och bola-
gen/stiftelsen samt resurstilldelning till nämnderna. Utvecklingsplanen som anger 
visionen för år 2020 samt vad som är viktigt för att nå utveckling och framgång lig-
ger till grund för den strategiska planen som innehåller nedanstående delar: 
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Plats och tid  Nämndsalen kl 13.00-14.30 
  
Beslutande Torbjörn Lidberg (s) 


Johan Johansson (m) 
Inge Andersson (s) 
Rigmor Åström (m) 
Lena Nilsson (s) 
Roger Boman (c) 
Jan-Olov Bäcklund (s) 


Ersättare Göran Ahlman (m) 
Daniel Rönnbäck (m)  
Anders Pettersson (kd) 
Lennart Klockare (s) 


Övriga Håkan Hansi 
Jan Öström 
Agneta Bergbom 


Utses att justera Jan-Olov Bäcklund 
 
Justeringens plats och tid  
    


 Underskrifter Sekreterare 
Agneta Bergbom


§ 8-28  


     
   Ordförande 
Torbjörn Lidberg


 
 


     
  Justerare 
Jan-Olov Bäcklund


  


BEVIS 
 
 


 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 


  
Organ Budgetberedningen 
  
Sammanträdesdatum 2012-05-28   
    
Anslagsdatum  Anslaget tas ned  
    
Förvaringsplats för  
protokollet 


Ekonomikontoret  


    
Underskrift   
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Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 8 Ärenden överlämnade till budgetberedningen 
  


Beredningens förslag 


Ärenden överlämnade till budgetberedningen behandlas under respektive ärende 
som berörs, d v s 


 Fotbollshall - behandlas i ärendet om investeringsramar för samtliga 
nämnder/styrelser 


 Förebyggande arbete inom ramen för det alkohol- och drogpolitiska pro-
grammet - behandlas i ärendet om inriktningar och uppdrag 


 Handlingsplan, Förenkla helt enkelt - behandlas i ärendet om kommun-
gemensam styrning 


 Återrapportering uppdrag, vidare studier vid gymnasieprogram - behand-
las i ärendet om inriktningar och uppdrag 


 Återrapportering av uppdrag, kulturskola - behandlas i ärendet om inrikt-
ningar och uppdrag samt i det om utbildningsnämndens driftram 


 Träff med Landsbygdsråd, Handikappråd samt Pensionärsråd - behandlas 
i ärendet om inriktningar och uppdrag 


Beskrivning av ärendet 


Till budgetberedningen har följande ärenden överlämnats för behandling i den stra-
tegiska planen 2013-2015: 


1. Fotbollshall 


2. Förebyggande arbete inom ramen för det alkhol- och drogpolitiska pro-
grammet 


3. Handlingsplan, Förenkla helt enkelt 


4. Återrapportering uppdrag – Vidare studier vid gymnasieprogram 


5. Återrapportering uppdrag – Kulturskola 


6. Minnesanteckningar och synpunkter – Träff med Landsbygdsråd, Handi-
kappråd samt Pensionärsråd  
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Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 9 Kommungemensam styrning 
  


Beredningens förslag 


Mål och målindikatorer fastställs enligt förslag. 


Beskrivning av ärendet 


Den strategiska planen innehåller visioner och mål inom perspektiven samhällsut-
veckling, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Målen mäts sedan med hjälp av 
målindikatorer/nyckeltal som fastställs för varje mål.  


Enligt riktlinjer för styrning och uppföljning som senast reviderades av kommun-
fullmäktige 2012-02-20, § 13, framgår att kommungemensamma visioner och mål 
fastställs i perspektiven samhällsutveckling, verksamhet, medarbetare och ekonomi. 


Perspektivet samhällsutveckling kompletteras med mål, indikatorer och texter om 
Ungdomarnas Boden. Dit flyttas även de indikatorer från Trygg och trivsam som 
rör ungdomarna. Under Trygg och trivsam kommun ersätts indikatorerna inbrotts-
larm och förebyggande insatser med indikatorerna fallolyckor, anlagd brand samt 
andel simkunniga. Indikatorn om skadegörelse omformuleras något. Under eko-
kommunen utgår indikatorerna fjärrvärmeanslutning, luftkvaliteté samt andel för-
nybar och återvunnen energi i lokaler. Indikatorn om grön flagg ändras från antal 
till andel.  


I verksamhetsperspektivet kompletteras kvalitetsmålet med antal besök vid för-
svarsmuseet. Indikatorn om 16-plats-avdelningar i förskolan utgår och de om andel 
godkända elever samt genomsnittlig betygspoäng i gymnasiet omarbetas något. 


I perspektivet medarbetare ersätts indikatorn om medarbetarsamtal av text. Under 
målet om god hälsa och arbetsmiljö utgår de båda indikatorerna om sjukfrånvaron. 
Målet om konkurrenskraftiga löner och villkor kompletteras med en indikator om 
timavlönade årsarbetare. 


Under ekonomiperspektivet flyttas indikatorn om självfinansieringsgrad av inve-
steringar från god betalningsberedskap till hållbar ekonomisk utveckling. Under 
hållbar ekonomisk utveckling, god betalningsberedskap samt vårda tillgångarna ut-
går indikatorerna justerat resultat, intäktsökning i förhållande till kostnadsökning, 
kapitalförvaltning samt avkastningar på placeringar. Indikatorn planerat fastighets-
underhåll ökas från 50 till 62 kr/m2 . Indikatorerna för skillnad mellan redovisad 
kostnad och standardkostnad inom förskola och äldreomsorgen samt det budgetera-
de resultatet omarbetas något. 
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Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 9 Kommungemensam styrning (forts) 
  


Beskrivning av ärendet (forts) 


Kommunstyrelsen har 2011-10-31, § 159, lämnat yttrande över revisionsrapporten 
långsiktig personalförsörjning och där bland annat gett personalchefen i uppdrag att 
vid planeringsberedningen presentera ett underlag om ett kommungemensamt 
chefs- och ledarskapsprogram. För att stärka ledarskapet kompletteras målet om bra 
medarbetarskap och ledarskap med indikatorer om deltagande vid de planerade 
chefs- och ledarskapsutbildningarna. 


Kommunstyrelsen har 2011-10-31, § 158, antagit handlingsplanen – Förenkla helt 
enkelt samt beslutat att den ska inarbetas i kommande strategisk plan och verksam-
hetsplaner. Handlingsplanen innehåller områdena BodenRaketen, Masterplan, 
Upphandling samt En ingång – en kontakt. För dessa områden finns uttalade mål. 
Målet om att alla arbetsplatser ska arbeta enligt BodenRaketen har lagts in som en 
indikator under bra kvalitet i verksamhetsperspektivet. Målen inom upphandlings-
området har inarbetats under tillväxt i Boden i perspektivet samhällsutveckling 
samt under effektivt resursnyttjande i perspektivet ekonomi. 


Texterna i perspektiven har till viss del omarbetats. 
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Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 10 Inriktning och uppdrag 
  


Beredningens förslag 


1. Inriktningar fastställs enligt förslag  


2. Följande uppdrag utgår eller avrapporteras i Strategisk plan 2013-2015: 


 Ta fram en hälsopolitisk strategi 


 Översyn av insatser för sysselsättning 


 Utreda olika alternativ till kostförsörjning  


 Se över möjligheten att öka tillgängligheten till kommunen 


 Redovisning av arbetet med alkohol- och drogpolitiska programmet 


 Utarbeta kommunövergripande riktlinjer för införande av intraprenader 


 Konsekvenser av ett förvärv av Snabelhuset  


 Utreda förutsättningar för inrättande av en kulturskola 


 Utreda förutsättningar för behörighet för vidare studier vid gymnasiet 


3. Tidigare uppdrag ändras enligt nedan: 


 Översyn av exploateringsverksamheten, redovisas juni 2012 


 Utvärdering av inrättandet av samhällsbyggnadskontoret, redovisas juni 
2012 


 Plan för landsbygdsutveckling i strandnära områden, redovisas 2012 


 Plan för att certifiera Boden som en Fair Trade City, redovisas hösten 2012 


 Översyn av riktlinjer för friskvård, redovisas hösten 2012 


 Ta fram en plan för attraktivare infarter, redovisas 2012 


 Anpassa kollektivtrafiken till nya förutsättningar, redovisas 2012 


 Organisationsöversyn tekniska förvaltningen, redovisas 2012 


 Förutsättningar för kommunalförbund för gymnasieskolan, redovisas 2012 


 Förutsättning för fortsättning av heltidsporjektet, redovisas sept 2012 


 Plan för utveckling av Nordpoolen, redovisas 2012 


4. Följande nya uppdrag läggs ut på förvaltningsorganisationen: 


 Organisationsöversyn av socialförvaltningen, redovisas januari 2013 


 Förslag till organisatoriska förändringar som tydliggör den centrala kom-
munledningen, redovisas till kommunstyrelsen januari 2013 


 Ta fram en process för en genomgripande organisationsöversyn, redovisas 
till kommunstyrelsen januari 2013 


 Utreda vikarieförsörjning i egen regi, redovisas december 2012 


 Översyn av förskoleverksamheten, redovisas december 2012 


 Översyn av lokaler och anläggningar för föreningsdrift, klar december 2013 
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Beslutsexpediering Signatur 


 
 


§ 10 Inriktning och uppdrag (forts) 
  


Beskrivning av ärendet 


Strategiska planen innehåller den inriktning som fullmäktige vill ha på respektive 
nämnds/styrelses verksamhet under planperioden. Hur nämnderna och styrelserna 
avser att nå inriktningarna ska återredovisas till fullmäktige i verksamhetsplanerna 
med uppföljning i verksamhetsberättelserna. 


De gemensamma inriktningarna som ligger till grund för all verksamhet föreslås 
kompletteras med en inriktning om landsbygden. De om humanistiska värderingar 
och alla bodensare förslås slås ihop och kompletteras något.  


Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om en ny gemensam organisation 
för kultur- och fritidsnämnden och näringslivsstyrelsen samt att delar av de tidigare 
nämndernas verksamhetsområden kommer att tillhöra utbildningsnämnden och so-
cialnämnden flyttas inriktningar till berörda nämnder.  


Kommunstyrelsen har 2011-10-31, § 157, överlämnat redovisningen över vilket fö-
rebyggande arbete som genomförs inom ramen för det alkohol- och drogpolitiska 
programmet till beredningsarbetet av den strategiska planen, med inriktning att för-
tydliga rapporterings- och uppföljningsansvaret. Inriktningarna till kommunstyrel-
sen, utbildningsnämnden, socialnämnden samt tillväxtnämnden har därför komplet-
terats med att det prioriterade drogförebyggande arbetet ska ske i enlighet med det 
alkohol- och drogpolitiska programmet. Hur nämnderna och styrelserna avser att nå 
inriktningarna ska återredovisas till fullmäktige i verksamhetsplanerna med upp-
följning i verksamhetsberättelserna.  


Bodens Landsbygdsråd, Handikapprådet, Pensionärsrådet samt Ungdomsrådet har 
varit inbjuden till en träff med kommunledningen om kommande strategiska plan 
och budget. De synpunkter som lämnats vid samrådet samt i efterhand har funnits 
med som en av flera planeringsförutsättningar vid beredningsarbetet av den strate-
giska planen. 


I övrigt föreslås ändringar, avdrag och tillägg av inriktningarna till samtliga nämn-
der/styrelser. Ett flertal inriktningar utgår på grund av att de är reglerade i lag eller 
på annat sätt anses självklara för verksamheterna. 
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Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 10 Inriktning och uppdrag (forts) 
 


Beskrivning av ärendet (forts) 


Strategiska planen innehåller därutöver de utredningsuppdrag som fullmäktige ger 
åt nämnderna/styrelserna. Sedan strategiska planen för 2012-2014 fastställdes har 
följande utredningsuppdrag avrapporterats till kommunfullmäktige: 


 Reviderade riktlinjer för ekonomistyrning, behandlades i nov 2011 


 Förbättringar enligt tillgänglighetspolicyn, delgavs i dec 2011 


 Förbättringar i avtalshanteringen, delgavs i dec 2011 


 Översyn av upphandlingsverksamheten, behandlades i dec 2011 


 Översyn av utbildningsförvaltningen lokalbehov, behandlades i april 2012 


Följande utredningsuppdrag föreslås utgå eller avrapporteras i strategisk plan  
2013-2015: 


 Ta fram en hälsopolitisk strategi, ej aktuell i och med inrättandet av Rådet för 
trygghet och hälsa 


 Översyn av insatser för sysselsättning, ej aktuell i och med att socialnämnden 
inrättat en arbetsmarknadsenhet 


 Utreda olika alternativ till kostförsörjning, en utredning är genomförd och 
lämnad till politisk behandling under 2011 


 Se över möjligheten att öka tillgängligheten till kommunen, redovisad i ks okt 
2011 i handlingsplanen Förenkla helt enkelt 


 Redovisa förebyggande arbete inom ramen för det alkohol- och drogpolitiska 
programmet, redovisad i ks i oktober 2011 och där överlämnad till beredning 
av strategisk plan 2013-2015 där inriktningarna till utbildningsnämnden, so-
cialnämnden samt till tillväxtnämnden kompletteras 


 Utarbeta kommunövergripande riktlinjer för intraprenader, eventuella riktlin-
jer tas fram vid behov 


 Konsekvenser av ett förvärv av Snabelhuset, redovisad i ks i maj 2012 


 Utreda förutsättningar för inrättande av en kulturskola, utbildningsnämnden 
har 2012-03-22, § 32, behandlat utredningen och föreslagit kommunfullmäk-
tige att inrätta en kulturskola under förutsättning att medel tillskjuts, se § om 
utbildningsnämnden driftram där nämnden tillförs 2 132 tkr  


 Utreda förutsättningar för att alla gymnasieprogram ska erbjuda behörighet 
för vidare studier, utbildningsnämnden har 2012-02-23, § 16, överlämnat ut-
redningen till fullmäktige och konstaterar att alla elever har möjlighet att 
skaffa sig grundläggande högskolebehörighet  
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Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 10 Inriktning och uppdrag (forts) 
 


Beskrivning av ärendet (forts) 


Följande utredningsuppdrag föreslås förskjutas i tid i strategisk plan 2013-2015 en-
ligt nedan: 


 Översyn av exploateringsverksamheten, från juni 2011 till juni 2012 


 Utvärdering av inrättandet av samhällsbyggnadskontoret, från hösten 2011 till 
juni 2012 


 Plan för landsbygdsutveckling i strandnära områden, från 2011 till 2012 


 Plan för att certifiera Boden som en Fair Trade City, från hösten 2011 till hös-
ten 2012 


 Översyn av riktlinjer för friskvård, från juni 2011 till hösten 2012 


 Ta fram en plan för attraktivare infarter, från april 2012 till 2012 


 Anpassa kollektivtrafiken till nya förutsättningar, från 1 april 2012 till 2012 


 Organisationsöversyn tekniska förvaltningen, från december 2011 till 2012 


 Utreda förutsättningar för kommunalförbund för gymnasieskolan, från april 
2012 till dec 2012 


 Förutsättning för fortsättning av heltidsprojektet, från april 2012 till sept 2012 


 Plan för utveckling av Nordpoolen, från april 2012 till 2012 


När det gäller uppdraget om att kartlägga en säker skolväg för elever föreslås ingen 
förändring, uppdraget ska redovisas i juni 2012. 


Kommunstyrelsen föreslås få följande nya utredningsuppdrag i strategisk plan 
2013-2015: 


 Genomföra en organisationsöversyn av socialförvaltningen, redovisas januari 
2013 


 Ta fram förslag till organisatoriska förändringar som tydliggör den centrala 
kommunledningen, uppdraget redovisas till kommunstyrelsen senast januari 
2013. 


 Ta fram förslag till process för en genomgripande organisationsöversyn, redovi-
sas till kommunstyrelsen senast januari 2013. 


Utbildningsnämnden föreslås få följande nya utredningsuppdrag i strategisk plan 
2013-2015: 


 Utreda vikarieförsörjning i egen regi, redovisas december 2012 


 Översyn av förskoleverksamheten, redovisas december 2012 


Tillväxtnämnden föreslås få i uppdrag att göra en översyn av lokaler och anlägg-
ningar som lämpar sig för föreningsdrift, redovisas december 2013 
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Beslutsexpediering Signatur 


 
  


§ 11 Ägardirektiv till bolag och inriktning till stiftelsen 
  


Beredningens förslag 


Ägardirektiv fastställs enligt förslag. 


Beskrivning av ärendet 


Strategiska planen innehåller ägardirektiv till de kommunala bolagen och inriktning 
till stiftelsen 


Det inledande avsnittet om uppdrag föreslås utgå eftersom det för närvarande inte 
finns några uppdrag utlagda på bolagen eller stiftelsen. Därutöver ersätts den inle-
dande texten om att bolagen ska ha en god ekonomisk hushållning med att de ska 
bygga sina verksamheter på affärsmässiga principer. 
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Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 12  Resursfördelning demografi – Utbildningsnämnden 
  


Beredningens förslag 


Förändringen avseende demografi från strategisk plan 2012-2014 och prognos för 
2015 justeras utifrån nya antaganden om befolkningsutveckling samt utvecklingen 
av löner och priser innebärande att avdraget minskas med 54 tkr 2013, 1 101 tkr 
2014 och med 1 446 tkr för 2015. 


Beskrivning av ärendet 


Enligt delmodellen avseende resursfördelning demografi ska tillägg/avdrag göras 
för demografiska förändringar inom utbildningsnämnden för verksamheterna för-
skola, förskoleklass, grundskola samt gymnasieskola. 


Tillägget/avdraget beräknas genom att en styckkostnad multipliceras med den ge-
nomsnittligt prognostiserade förändringen av antal invånare i aktuell åldersgrupp 
för föregående samt aktuellt år. 


För utbildningsnämnden innebär delmodellen följande tillägg/avdrag för perioden 
2013-2015: 


2013 2014 2015


Förskola, 1-5 år -82 421 217
Förskoleklass, 6 år 994 -578 -246
Grundskola, 7-15 år -1 694 356 245
Gymnasieskola, 16-18 år -7 260 -4 749 -2 213
Summa avdrag plan 2012-2014 -8 042 -4 550 -1 997


Avdrag enlig plan 2012-2014 -8 096 -5 652 -3 443


Årlig förändring 54 1 101 1 446
Ack förändring 1 155 2 601  
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Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 13 Resursfördelning demografi – Socialnämnden 
  


Beredningens förslag 


Förändringen avseende demografi från strategisk plan 2012-2014 och prognos för 
2015 justeras utifrån nya antaganden om befolkningsutveckling samt löner och pri-
ser innebärande att avdraget för demografi ökar med 1 339 tkr 2013, 1 046 tkr 2014 
och med 1 233 tkr 2015.  


Beskrivning av ärendet 


Enligt delmodellen avseende resursfördelning demografi ska tillägg/avdrag göras 
för demografiska förändringar inom socialnämnden för äldreomsorgen. 


Tillägget/avdraget beräknas genom att en styckkostnad multipliceras med den ge-
nomsnittligt prognostiserade förändringen av antal invånare i aktuell åldersgrupp 
för föregående samt aktuellt år. 


För socialnämnden innebär delmodellen följande tillägg/avdrag för perioden 2013-
2015: 


2013 2014 2015


Äldreomsorg, 80-w år -1 961 -2 655 1 539
Summa avdrag plan 2013-2015 -1 961 -2 655 1 539


Avdrag enligt plan 2012-2014 -622 -1 609 2 772


Årlig förändring -1 339 -1 046 -1 233
Ack förändring -2 385 -3 618  
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Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 14 Löne- och prisantaganden 
  


Beredningens förslag 


Följande löne- och prisantaganden fastställs för Strategisk plan och budget  
2013-2015 
                                                 2013                2014                   2015 
Personalkostnader 2,9 %  3,1 %  3,7 % 
Intäkter, varor, tjänster 1,1 %  1,8 %  2,2 % 
Köp av verksamhet 2,4 %  2,7 %  3,3 % 
Interna hyror -3,0 %  1,5 %  1,8 % 
Lokalvård och verksamhetsservice 1,9 %  2,4 %  2,8 % 
Intern ränta  2,9 %  2,9 %  2,9 % 


Beskrivning av ärendet 


Ekonomisk driftram för respektive styrelse/nämnd beräknas genom att föregående 
års driftram räknas upp med fullmäktiges fastställda antaganden om löne- och pris-
utvecklingen. Den ekonomiska ramen justeras därefter med särskilda beslut som 
påverkar ramens storlek samt eventuella sparkrav.  


I föregående strategisk plan gäller följande antaganden.  


                                           2013 2014 
Personalkostnader  3,5 % 3,8 % 
Intäkter, varor, tjänster  2,4 % 2,2 % 
Köp av verksamhet  2,9 % 3,1 % 
Interna hyror   1,8 % 1,8 % 
Lokalvård och verksamhetsservice 3,1 % 3,3 % 
Internränta   4,2 % 4,2 % 
 
Dessa föreslås ersättas av nya antaganden enligt ovan. 
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§ 15 Kommunrevisionens driftram 
  


Beredningens förslag 


Presidiets förslag till budget 2013-2015 för kommunrevisionen har medräknas i för-
slag till strategisk plan för 2013-2015. 


Beskrivning av ärendet 


Kommunrevisionen har lämnat sitt budgetförslag för år 2013-2015. Budgetförslaget 
uppgår till 1 682 tkr 2013, 1 698 tkr 2014 samt till 1 703 tkr 2015.  


Presidiets förslag till budget för kommunrevisionen innebär en neddragning med 33 
tkr per år, i förhållande till revisorernas förslag. Det motsvarar en neddragning med 
2 % av 2012 års budget. 
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§ 16 Ks-kommunledningsförvaltningens driftram 
  


Beredningens förslag 


1. Från kommunfullmäktiges pott för oförutsedda utgifter  


 omfördelas från och med 2013, 1 500 tkr per år för deltagande i centrum-
bildningar och övriga projekt. 


 omfördelas för 2013, 1 600 tkr avseende O-ringen samtidigt som avsatta me-
del utökas med 300 tkr till 1 900 tkr 


Kommunfullmäktiges pott för oförutsedda utgifter minskas därutöver med 500 
tkr från och med 2013.  


Nivån för särskilt avsatta medel fastställs enligt följande: 
   2013 2014 2015 


 Kf:s oförutsedda 6 840 9 139  9 139 
Ks:s oförutsedda 212    212    212 
EU-projekt 2 060 2 060 2 060 


2. Ks-kommunledningsförvaltningens driftram utökas från och med 2013 med  


 500 tkr per år för genomförande av mässor 


 1 200 tkr per år för friskvårdssatsningar 


 115 tkr per år för den nya kollektivtrafikmyndigheten 


3. Till ks-kommunledningsförvaltningens driftram omfördelas från tillväxtnämn-
den 619 tkr 2013, 638 tkr 2014 samt 661 tkr från och med 2015 avseende över-
föring av ekonomtjänst  


4. Ks-komunledningsförvaltningens driftram minskas från och med 2013 med  


 3 000 tkr per år från avseende utrymme för tilläggsbudget 


 en neddragning på 2 %, vilket motsvarar 1 853 tkr per år 


Beskrivning av ärendet 


Samtliga nämnder/förvaltningar har haft i uppdrag att till planeringsberedningen 
presentera sina förutsättningar inför åren 2013-2015.  


Av presentationen framgår bland annat att det finns följande särskilt avsatta medel i 
föregående strategisk plan:  


 2013 2014 
Kf:s oförutsedda 10 440 11 139 
Ks:s oförutsedda 212 212 
EU-projekt* 2 060 2 060 


*  För 2013 och 2014 är 1 466 tkr respektive 500 tkr redan anvisade till olika projekt. 
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§ 16 Ks-kommunledningsförvaltningens driftram (forts) 
  


Beskrivning av ärendet (forts) 


Kommunfullmäktiges pott för oförutsedda utgifter innehåller bland annat medel för 
eventuella kostnadsökningar med anledning av den nya kollektivtrafikmyndigheten, 
för deltagande i centrumbildningar, andra bidrag och projekt, samt för genomföran-
det av O-ringen. Föreslås att avsatta medel för O-ringen utökas med 300 tkr till  
1 900 tkr och flyttas från kommunfullmäktiges pott för oförutsedda utgifter till egen 
budget. Även medel för deltagande i centrumbildningar och andra projekt på totalt 
1 500 tkr föreslås budgeteras på egna verksamheter inom ks- kommunledningsför-
valtningens driftram. Beslut om deltagande i dessa beslutas som tidigare av kom-
munfullmäktige. Därutöver föreslås att kommunfullmäktiges pott för oförutsedda 
utgifter minskas med 500 tkr per år. 


Av presentationen vid planeringsberedningen framgår också att kommunen inte 
längre har behov av det budgeterade utrymmet på 3 000 tkr för tilläggsbudget med 
anledning av nya regler för hantering av nämndernas över- och underskott.  


Kommunfullmäktige har 2012-04-10, § 27, beslutat om en ny gemensam organisa-
tion för kultur- och fritidsnämnden samt näringslivsstyrelsen från 1 juli 2012. Eko-
nomtjänsten i den nya tillväxtnämnden kommer att tillhöra ks-kommun-
ledningförvaltningen. Föreslås därför att 619 tkr 2013, 638 tkr 2014 samt 661 tkr 
från och med 2015 omfördelas från tillväxtnämnden till ks-kommunlednings-
förvaltningen. 


För att kunna genomföra en friskvårdssatsning inom hela kommunen samt genom-
föra planerade mässor föreslås att ks-kommunledningsförvaltningens driftram från 
och med 2013 utökas med 1 200 tkr respektive 500 tkr per år  


Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-21, § 54, att utöka ks-kommun-
ledningsförvaltningens driftram med 115 tkr för aktieägartillskott till kollektivtrafi-
ken avseende drift- och investeringskostnader. 


För att skapa utrymme för att tillföra resurser till ofinansierad verksamhet inom so-
cialnämnden och för att nå de ekonomiska målen föreslås en neddragning av drift-
ramen från 2013 med 2 %, vilket motsvarar 1 853 tkr.  
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§ 17 Ks-tekniska förvaltningens driftram 
  


Beredningens förslag 


1. Ks-tekniska förvaltningens driftram utökas med 2 300 tkr 2013 samt med 2 800 
tkr från och med 2014 avseende lokalbanken. 


2. Ks-tekniska förvaltningens driftram minskas med 1 569 tkr 2013, med 2 180 tkr 
2014 samt 1 765 för 2015 avseende planskild korsning vid Riksväg 97 


3. Ks-tekniska förvaltningens driftram minskas med 2 % från och med 2013, vil-
ket motsvarar 2 086 tkr.  


Beskrivning av ärendet 


Samtliga nämnder/förvaltningar har haft i uppdrag att till planeringsberedningen 
presentera sina planeringsförutsättningar inför åren 2013-2015. 


Vid planeringsberedningen har ks-tekniska förvaltningen visat en prognos på kost-
naderna för lokalbanken med hänsyn till skolutredningen. Den bedöms vara ofinan-
sierad med 2 300 tkr 2013 samt med 2 800 tkr från och med 2014. En utökning som 
omprövas årligen föreslås därför av ks-tekniska förvaltningens driftram. I komman-
de prognoser, delårsbokslut samt årsbokslut ska lokalbanken särredovisas och följas 
upp. 


I strategisk plan 2012-2014 har ks-tekniska förvaltningen, med anledning av inve-
stering i planskild korsning vid Riksväg 97, fått en driftbudget på 1 884 tkr 2013, 
2 999 tkr 2014 samt 3 495 tkr från och med 2015. I strategisk plan 2013-2015 före-
slås att internräntan blir lägre samt att kostnaden för investeringen fördelas annor-
lunda mellan åren. Driftkostnaden beräknas därför bli 315 tkr 2013, 820 tkr 2014 
samt 1 731 tkr från och med 2015.  


För att skapa utrymme för att tillföra resurser till ofinansierad verksamhet inom so-
cialnämnden och för att nå de ekonomiska målen föreslås en neddragning av drift-
ramen från 2013 med 2 %, vilket motsvarar 2 086 tkr. 
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§ 18 Ks-räddnings och beredskapsförvaltningens driftram 
  


Beredningens förslag 


1. Ks-räddnings- och beredkapsförvaltningens driftram utökas med 120 tkr 2013, 
240 tkr 2014 samt med 400 tkr från och med 2015 för fortsatt finansiering av 
övergången till det digitala kommunikationssystemet Rakel. 


2. Ks-räddnings- och beredskapsförvaltningens driftram utökas med 30 tkr från 
och med 2013 för att finansiera rapporteringsverktyget Stil. 


3. Ks-räddnings- och beredskapsförvaltningens driftram minskas med 2 % från 
och med 2013, vilket motsvarar 488 tkr.  


Beskrivning av ärendet 


Samtliga nämnder/förvaltningar har haft i uppdrag att till planeringsberedningen 
presentera sina planeringsförutsättningar inför åren 2013-2015. 


Av presentationen framgår bland annat att övergången till det digitala kommunika-
tionssystemet Rakel inte är fullt finansierat och att det saknas 120 tkr per år. 


Kommunens rapporteringsverktyg för skador och tillbud, Stil, finansieras för närva-
rande via sänkta försäkringspremier från senaste försäkringsupphandlingen. Efter-
som en ny upphandling ska göras föreslås permanent finansiering av verktyget ge-
nom en utökning av ks-räddnings- och beredskapsförvaltningens driftram med  
30 tkr från och med 2013. 


För att skapa utrymme för att tillföra resurser till ofinansierad verksamhet inom so-
cialnämnden samt för att nå de ekonomiska målen föreslås en neddragning av drift-
ramen från 2013 med 2 % vilket motsvarar 488 tkr. 
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§ 19 Utbildningsnämndens driftram 
  


Beredningens förslag 


1. En kulturskola inrättas och utbildningsnämnden driftram tillförs 2 132 tkr 


2. Till utbildningsnämndens driftram omfördelas från tillväxtnämnden 19 545 tkr 
2013, 20 178 tkr 2014 samt 20 957 tkr från och med 2015 avseende överförda 
verksamheter. 


Beskrivning av ärendet 


Samtliga nämnder/förvaltningar har haft i uppdrag att till planeringsberedningen 
presentera sina planeringsförutsättningar inför åren 2013-2015. 


Kommunfullmäktige har 2012-04-10, § 27, beslutat om en ny gemensam organisa-
tion för kultur- och fritidsnämnden samt näringslivsstyrelsen från 1 juli 2012. Delar 
av de tidigare nämndernas verksamhetsområden kommer att tillhöra utbildnings-
nämnden. Föreslås därför att omfördelning sker från tillväxtnämnden till utbild-
ningsnämnden med 19 545 tkr 2013, 20 178 tkr 2014 samt 20 957 tkr från och med 
2015. 


I strategiska planen 2012-2014 har utbildningsnämnden haft i uppdrag att utreda 
förutsättningar för och konsekvenser av ett eventuellt inrättande av en kulturskola. 
Utbildningsnämnden har 2012-03-22, § 32, föreslagit fullmäktige inrätta en kul-
turskola under förutsättning att erforderliga medel tillskjuts över tid. Av utredning-
en framgår att kostnaden för att omstrukturera musikskolan till en kulturskola be-
räknas till 2 132 tkr.







Budgetberedning Protokoll 


 


 
 


Sammanträdesdatum 
2012-05-28 


Sid 


19 (27) 


 


Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 20 Socialnämndens driftram 
  


Beredningens förslag 


1. Socialnämndens driftram utökas med 12 150 tkr från och med 2013 avseende 
höga kostnader för placeringar och försörjningsstöd 


2. Socialnämndens driftram utökas med 13 700 tkr avseende kommunalisering av 
hälso- och sjukvården i hemmen  


3. Till socialnämndens driftram omfördelas från tillväxtnämnden 4 682 tkr 2013,  
4 869 tkr 2014 samt 5 100 tkr från och med 2015 avseende överförda verksam-
heter 


Beskrivning av ärendet 


Samtliga nämnder/förvaltningar har haft i uppdrag att till planeringsberedningen 
presentera sina planeringsförutsättningar inför åren 2013-2015. 


Av presentationen framgår bland annat att det skett en dramatisk ökning av placer-
ingskostnader i HVB (hem för vård och behandling för vuxna och unga) samt fa-
miljehem. Även kostnaderna för försörjningsstöd et bedöms förbli på en hög nivå. 
Föreslås att socialnämnden tillförs 12 150 tkr från och med 2013 för höga kostnader 
för placeringar och försörjningsstöd. Utökningen ska omprövas årligen. 


Kommunförbundet har 2012-04-26, § 21, rekommenderat länets kommuner att anta 
ett förslag till kommunalisering av hälso- och sjukvården i hemmen. Under förut-
sättning av samtliga kommuner antar förslaget kommer en skatteväxling med Norr-
bottens Läns Landsting att genomföras i länet från 1 januari 2013. Enligt de beräk-
ningar som ligger till grund för föreslagen skatteväxling kommer kommunens kost-
nad för mottagen verksamhet att uppgå till ca 13 700 tkr. 


Kommunfullmäktige har 2012-04-10, § 27, beslutat om en ny gemensam organisa-
tion för kultur- och fritidsnämnden samt näringslivsstyrelsen från 1 juli 2012. Delar 
av de tidigare nämndernas verksamhetsområden kommer att tillhöra socialnämn-
den. Föreslås därför att en omfördelning sker från tillväxtnämnden till socialnämn-
den med 4 682 tkr 2013, 4 869 tkr 2014 samt 5 100 tkr från och med 2015. 
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§ 21 Miljö- och byggnämndens driftram 
  


Beredningens förslag 


Miljö- och byggnämndens driftram minskas med 2 % från och med 2013, vilket 
motsvarar 12 tkr.  


Beskrivning av ärendet 


Samtliga nämnder/förvaltningar har haft i uppdrag att till planeringsberedningen 
presentera sina planeringsförutsättningar inför åren 2013-2015. 


För att skapa utrymme för att tillföra resurser till ofinansierad verksamhet inom so-
cialnämnden och för att nå de ekonomiska målen föreslås en neddragning av drift-
ramen från 2013 med 2 %, vilket motsvarar 12 tkr. 
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§ 22 Tillväxtnämndens driftram 
  


Beredningens förslag 


1. Från tillväxtnämndens till ks-kommunledningsförvaltningens driftram omförde-
las 619 tkr 2013, 638 tkr 2014 samt 661 tkr från och med 2015 avseende över-
föring av ekonomtjänsten  


2. Från tillväxtnämndens till utbildningsnämndens driftram omfördelas 19 545 tkr 
2013, 20 178 tkr 2014 samt 20 957 tkr från och med 2015 avseende överförda 
verksamheter. 


3. Från tillväxtnämndens till socialnämndens driftram omfördelas 4 682 tkr 2013, 
4 869 tkr 2014 samt 5 100 tkr från och med 2015 avseende överförda verksam-
heter 


4. Tillväxtnämndens driftram minskas med 2 012 tkr 2013, 4 192 tkr 2014 samt 
med 4 331 tkr från och med 2015 med anledning av den nya organisationen. 


5. Näringslivsstyrelsens driftram utökas med 250 tkr från och med 2013 avseende 
driftkostnader av snabelhuset. 


Beskrivning av ärendet 


Samtliga nämnder/förvaltningar har haft i uppdrag att till planeringsberedningen 
presentera sina planeringsförutsättningar inför åren 2013-2015.  


Kommunfullmäktige har 2012-04-10, § 27, beslutat om en ny gemensam organisa-
tion för kultur- och fritidsnämnden samt näringslivsstyrelsen från 1 juli 2012. Delar 
av de tidigare nämndernas verksamhetsområden kommer att tillhöra utbildnings-
nämnden samt socialnämnden. Vidare kommer ekonomtjänsten överflyttas till ks-
kommunledningsförvaltningen. Efter omfördelning av resurser till berörda nämnder 
innebär den nya organisationen en besparing med 2 012 tkr 2013, 4 192 tkr 2014 
samt med 4 331 tkr från och med 2015.  


I strategisk plan 2012-2014 finns ett uppdrag till kommunstyrelsen att utreda förut-
sättningarna för och konsekvenser av ett förvärv av Snabelhuset för att vidareut-
veckla kommunens ungdomssatsningar. Kommunstyrelsen har 2012-05-14 föresla-
git kommunfullmäktige besluta om ett köp av fastigheten. Driftkostnaden för Till-
växtnämnden beräknas efter minskat verksamhetsbidrag öka med 250 tkr per år 
med anledning av ett kommande förvärv.
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§ 23 Överförmyndarnämndens driftram 
  


Beredningens förslag 


Överförmyndarnämndens driftram minskas med 2 % från och med 2013, vilket 
motsvarar 78 tkr.  


Beskrivning av ärendet 


Samtliga nämnder/förvaltningar har haft i uppdrag att till planeringsberedningen 
presentera sina planeringsförutsättningar inför åren 2013-2015.  


För att skapa utrymme för att tillföra resurser till ofinansierad verksamhet inom so-
cialnämnden och för att nå de ekonomiska målen föreslås en neddragning av drift-
ramen från 2013 med 2 %, vilket motsvarar 78 tkr. 
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§ 24 Skattesats 2013 
  


Beredningens förslag 


Under förutsättning att samtliga kommuner antar förslag till skatteväxling avseende 
hemsjukvården höjs skattesatsen för 2013 med 22 öre till 22,35 i annat fall förblir 
skattesatsen oförändrad 22,13. 


Beskrivning av ärendet 


Skattesatsen för 2012 är 22,13. Kommunförbundet har 2012-04-26, § 21, beslutat 
att rekommendera länets kommuner att anta ett förslag till kommunalisering av häl-
so- och sjukvården i hemmen samt ett förslag till mellankommunal omfördelning. 
Under förutsättning av samtliga kommuner antar förslaget kommer en skatteväxling 
med Norrbottens Läns Landsting att genomföras i länet med 22 öre från 1 januari 
2013. 


Den mellankommunala omfördelningen föreslås pågå under åren 2013-2015. I om-
fördelningen kommer Boden att betala 172 tkr, 115 tkr respektive 57 tkr. 


Enligt de beräkningar som ligger till grund för föreslagen skatteväxling kommer 
kommunens kostnad för mottagen verksamhet att uppgå till ca 13 700 tkr. 
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§ 25 Ks-finansförvaltningen 
  


Beredningens förslag 


Ks-finansförvaltningen budgeteras enligt nedan: 
2013 2014 2015


Pensioner 94 146 96 539 99 368
PO-påslag, avtalspensioner -51 298 -52 888 -54 845
Semensterlöneskuld/okomp övertid 5 000 5 000 5 000
Interna räntor -31 854 -31 919 -31 919
Skatter och utjämning -1 557 158 -1 589 510 -1 628 941
Finansiella intäkter -5 610 -7 130 -8 030
Finansiella kostnader 1 953 1 186 639
Summa -1 544 821 -1 578 722 -1 618 728  


Beskrivning av ärendet 


I långtidsplanen 2012-2014 är ks-finansförvaltningen budgeterad enligt nedan: 
2013 2014


Pensioner* 93 992 96 508
PO-påslag, avtalspensioner -51 878 -53 850
Semensterlöneskuld/okomp övertid 5 000 5 000
Interna räntor -42 702 -42 702
Skatter och utjämning -1 525 396 -1 563 024
Finansiella intäkter -4 550 -5 550
Finansiella kostnader 3 320 3 340
Summa -1 522 214 -1 560 278


* exkl räntekostnad på 2 000 tkr som ingår i finansiella kostnader  


Pensionsförvaltarens prognos från april 2012 ligger till grund för förslag till pen-
sionskostnader i den strategiska planen 2013-2015. 


Skatte- och utjämningsintäkterna i strategisk plan 2013-2015 baseras på Sveriges 
kommuner och landstings senaste prognos över skatte- och utjämningsintäkter från 
slutet av april 2012 (cirkulär 2012:15), justerad med kommunens egen befolknings-
prognos med hänsyn tagen till föreslagen skatteväxling och mellankommunal om-
fördelning avseende hemsjukvård. 


Finansiella intäkter och kostnader baseras på föreslagen nivå på resultat, långfristig 
upplåning samt långfristiga fordringar samt ny prognos på räntan. Ränteintäkterna 
utgår från banksektorns bedömning om räntan. Räntekostnaden beräknas på aktuell 
låneränta 2012. 


Budget för semesterlönsekuld/okompenserad övertid föreslås oförändrad. Övriga 
poster utgår från verksamhetsplaner 2012-2014 och/eller prognos 2012 korrigerad 
med aktuella uppräkningar 
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§ 26 Investeringsramar för samtliga nämnder/styrelser 
  


Beredningens förslag 


1. Investeringsramarna fastställs till 100 000 tkr per år för 2013-2015 för samtliga 
nämnder/styrelser totalt och innehåller inte något utrymme för uppförande av en 
fotbollshall 


2. Fördelning av investeringsramar per nämnd/styrelse fastställs av kommunfull-
mäktige under hösten 2012. 


Beskrivning av ärendet 


Investeringsramarna i långtidsplan 2013-2014 uppgår till 119 480 tkr respektive 
120 980 tkr.  


Vid planeringsberedningen har nämnderna/förvaltningarna presenterat förutsätt-
ningar för åren 2013-2015. Av presentationen framgår att de ser följande invester-
ingsbehov kommande år: 


2013 2014 2015
Ks-kommunledningsförvaltning 14 980 12 980 15 600
Ks-teknisk förvaltning 88 360 79 800 91 450
Ks-räddnings- o beredskapsförv 120 120 2 800
Barn- och utbildningsnämnd 6 000 6 000 6 000
Socialnämnd 12 800 8 800 5 800
Tillväxtnämnden 1 000 1 000 3 000
Summa 123 260 108 700 124 650  


En av de större investeringarna är planskild korsning vid Nylandsbäcken som be-
räknas genomföras under 2013-2015 med ytterligare 27,3 mkr. 


Investeringsnivån ökade 2011 och beräknas öka kraftigt under 2012, bland annat på 
grund av stora investeringar i kommunala lokaler, gatuomläggning i centrum samt 
köp av före detta militära områden. Utrymmet för investeringar bedöms uppgå till 
maximalt 100 000 tkr per år. Kommunledningen har tillsatt en styrgrupp och en ar-
betsgrupp med deltagare från nämnderna och förvaltningarna som har i uppdrag att 
dels förverkliga sparåtgärder för en budget i balans och dels lägga förslag på för-
delning av investeringsramar per nämnd/styrelse 


Kultur- och fritidsnämnden har 2011-06-14, § 31, behandlat frågan om en fotbolls-
hall med förslag att ett genomförande kan ske i framtiden när kommunens ekonomi 
så tillåter. Ärendet är överlämnat till budgetberedningen för beslut. Kostnaden för 
en fotbollshall beräknas uppgå till ca 25 mkr inklusive konstgräs och omklädnings-
rum med duschar. 


 







Budgetberedning Protokoll 


 


 
 


Sammanträdesdatum 
2012-05-28 


Sid 


26 (27) 


 


Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 27 Upplåning och långfristiga fordringar 
  


Beredningens förslag 


1. De långfristiga fordringarna minskar år 2013 och 2014 med 23 000 tkr respekti-
ve 34 790 tkr genom amortering från Vägverket. 


2. De långfristiga skulderna amorteras med 40 000 tkr år 2013, 30 000 tkr 2014 
samt 20 000 tkr 2015. 


Beskrivning av ärendet 


Kommunfullmäktige beslutade 2009-12-21, § 164, att kommunen ska förskottera 
ombyggnation av riksväg 97, delen Sävast-Boden, med maximalt 100 000 tkr. Un-
der 2011 har utlåning skett med 49 540 tkr och under 2012 beräknas utlåningen 
uppgå till 8 250 tkr. I förslag till strategisk plan beräknas att hela beloppet återbeta-
las under 2013 och 2014 med totalt 57 790 tkr. 


Den försämrade ekonomin under 2011-2012 har medfört ett nyupplåningsbehov på 
70 000 tkr under 2012. Efter planerad nyupplåning uppgår kommunens låneskuld 
till 90 000 tkr. I och med den beräknade återbetalningen från Vägverket planeras 
hela låneskulden kunna amorteras under planperioden med 40 000 tkr 2013, 30 000 
tkr 2014 samt med 20 000 tkr 2015.







Budgetberedning Protokoll 


 


 
 


Sammanträdesdatum 
2012-05-28 


Sid 


27 (27) 


 


Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 28 Budgetberedningens förslag till strategisk plan och budget 
2013-2015 


  


Beredningens förslag 


Budgetberedningens fsatställer förslag till strategisk plan 2013-2015 enligt §§ 8-27. 


Johan Johansson (m), Rigmor Åström (m) och Roger Bohman (c) lämnar blank re-
servation och inkommer med eget budgetförslag 


Beskrivning av ärendet 


Budgetberedningen har upprättat ett förslag till strategisk plan 2013-2015 enligt §§ 
8-27. 


 





		Ärenden överlämnade till budgetberedningen

		Kommungemensam styrning

		Inriktning och uppdrag

		Ägardirektiv till bolag och inriktning till stiftelsen

		Resursfördelning demografi – Utbildningsnämnden

		Resursfördelning demografi – Socialnämnden

		Löne- och prisantaganden

		Kommunrevisionens driftram

		Ks-kommunledningsförvaltningens driftram

		Ks-tekniska förvaltningens driftram

		Ks-räddnings och beredskapsförvaltningens driftram

		Utbildningsnämndens driftram

		Socialnämndens driftram

		Miljö- och byggnämndens driftram

		Tillväxtnämndens driftram

		Överförmyndarnämndens driftram

		Skattesats 2013

		Ks-finansförvaltningen

		Investeringsramar för samtliga nämnder/styrelser

		Upplåning och långfristiga fordringar

		Budgetberedningens förslag till strategisk plan och budget 2013-2015
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Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-06-18 

Sid 

24 (40) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 75 Strategisk plan och budget 2013-2015, forts 

 KS 2012/186, Ks § 89 

1. Kommungemensamma visioner och mål i perspektiven  
- Samhällsutveckling 
- Verksamhet 
- Medarbetare 
- Ekonomi 

2. Kommungemensamma serviceförklaringar 

3. Inriktningar och uppdrag till nämnderna 

4. Ägardirektiv till bolagen samt inriktning till Stiftelsen 

5. Budget för 2013-2015 
- Ekonomisk driftram per nämnd samt investeringsram för samtliga nämnder 
/styrelser 
- Resultat-, kassaflödes- och balansbudget 

Med utgångspunkt från den strategiska planen ska nämnderna samt bola-
gen/stiftelsen ta fram verksamhetsplaner. De är en återrapportering till fullmäktige 
av hur man planerar att uppnå uppdraget från den strategiska planen.  

Uppföljning av den strategiska planen och verksamhetsplanerna sker löpande under 
året i delårsrapporterna samt vid årets slut i årsredovisningen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S), Bosse Strömbäck (V), Bo Englund (V), Christer Carlsson (S) 
och Inge Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker kommunstyrel-
sens förslag. 

Johan Johansson (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Pettersson (KD), Hendrik 
Andersson (FP), Roger Bohman (C) och Catarina Ask (MP) föreslår att kommun-
fullmäktige tillstyrker Boden Alliansens gemensamma förslag till Strategisk plan 
2013-2015. 

Ordföranden ställer Torbjörn Lidbergs (S) m.fl. och Johan Johanssons (M) m.fl. 
förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag.  
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Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-06-18 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§  Strategisk plan och budget 2013-2015, forts 

 KS 2012/186, Ks § 89 

Göran Höglund (M) föreslår att kommunfullmäktige fastställer kommunrevisionens 
budget till 1 649 tkr 2013, 1 665 tkr 2014 samt 1 702 tkr 2015.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Göran Höglund (M) för-
slag om revisorernas budget. 

 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
Kommunrevisionen 
Samtliga kommunala bolag 
Stiftelsen BodenBo 

 

 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-06-18 

Sid 

26 (40) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 76 Delårsrapport januari-april 2012 

 KS 2012/271, Ks § 90 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten. 

2. Utbildningsnämndens investeringsram minskas med 1 000 tkr. 

3. KS-räddnings- och beredskapsförvaltningens investeringsram minskas med  
880 tkr. 

4. För deltagande i mässorna ”Det goda livet” och ”Seniormässan” tillskjuts 450 
tkr ur kommunfullmäktiges oförutsedda till KS-kommunledningsförvaltningen. 

5. Omfördelning av budget från kultur- och fritidsförvaltningen och näringslivs-
styrelsen sker genom att utfallet per 30 juni för respektive verksamhet avräknas 
från årsbudgeten och att återstående årsbudget vid detta tillfälle överförs till 
tillväxtförvaltningen, utbildningsförvaltningen respektive socialförvaltningen. 

6. För framtagande av skogsbruksplan inom KS-tekniska förvaltningen tillskjuts 
300 tkr ur kommunfullmäktiges oförutsedda. 

7. Till socialnämnden tillskjuts 12 590 tkr för 2012 för HVB-placeringar och för-
sörjningsstöd, som finansieras genom en försämring av det budgeterade resulta-
tet för 2012. 

8. Kommunfullmäktige uppmanar alla styrelser och nämnder att få ekonomi i ba-
lans. 

Beskrivning av ärendet 

I delårsrapporten efter april månad redovisas ett negativt resultat för perioden med -
2,3 mkr vilket är 15,9 mkr sämre än budget. För helåret prognostiseras ett negativt 
resultat med 10,9 mkr vilket är 25,7 mkr sämre än budgeterat. Styrelser och nämn-
der beräknar ett underskott jämfört med budget för helåret på  
-43,4 mkr. Socialnämnden och utbildningsnämnden prognostiserar underskott på 
35,0 respektive 8,6 mkr. Finansieringsverksamheten har för perioden ett underskott 
på -16,4 mkr vilket beror på ökning av semesterlöneskulden med drygt 21,5 mkr. 
Ökningstakten för semesterlöneskulden är hög under årets första månader innan 
sommarsemestrarna börjar tas ut. För helåret prognostiseras ett överskott för finan-
sieringsverksamheten med 17,7 mkr.  



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-06-18 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 76 Delårsrapport januari-april 2012, forts 

 KS 2012/271, Ks § 90 

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-april var 5,28 %, vilket är något hög-
re än för samma period 2011 då sjukfrånvaron var 5,22 %. Andelen långtidsfrånva-
ro uppgick till 34,3 % vilket är något lägre än för motsvarande period föregående 
år. Med långtidsfrånvaro menas sammanhängande frånvaro längre än 60 dagar.  

Befolkningsutvecklingen har varit negativ under perioden. Bodens befolkning har 
minskat med 38 personer och uppgick vid periodens slut till 27 605 personer.  

Kommunen nettoinvesteringarna för perioden uppgick till 40,3 mkr vilket innebär 
ett överskott jämfört med budget på 9,0 mkr. För helåret beräknas investeringarna 
uppgå till 135,3 mkr dvs 13,7 mkr lägre än budgeterat. 

Socialnämnden bedömer att HVB-placeringar och försörjningsstöd kommer att 
överskrida budgeten med 12 596 tkr och KS-tekniska förvaltningen prognostiserar 
ett underskott för lokalbanken med 2 600 tkr. Med anledning av att socialnämnden 
fått tillskott för 2013-2015 för HVB-placeringar och försörjningsstöd föreslås 
nämnden få ett tillskott till budgeten 2012 med 12 590 tkr. Ekonomikontoret avser 
att återkomma i bokslutet 2012 med ett förslag om att hantera lokalbanken i sär-
skild ordning.  

Som en del i arbetet med att se över investeringsbehoven föreslås i denna delårs-
rapport en neddragning av investeringsbudgeten för 2012 med 1 000 tkr för utbild-
ningsnämnden och 880 tkr för KS-räddnings- och beredskapsförvaltningen.  

KS-tekniska förvaltningen begär i delårsrapporten att 300 tkr tillskjuts att användas 
till en ny skogsbruksplan. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker kommunstyrelsens 
förslag. 

 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 

 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-06-18 

Sid 

28 (40) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 77 Förvärv av fastigheten Mullvaden 6, Snabelhuset 

 KS 2012/162, Ks § 91 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheten Mullvaden 6 (Snabelhuset) 
av Kulturfastigheter i Boden AB, för 950 000 kronor.  

2. Kommunfullmäktige godkänner i övrigt villkoren i villkorat köpekontrakt och 
uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna nödvändiga handling-
ar. 

Bosse Strömbäck (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt antagen Strategisk plan och budget 2012-2014 åligger det kommunstyrelsen 
att utreda förutsättningar för och konsekvenserna av ett förvärv av Mullvaden 6 kal-
lat ”Snabelhuset” för att vidareutveckla kommunens ungdomssatsning.  

”Snabelhuset” ägs och förvaltas av Kulturfastigheter i Boden AB. Paraplyorganisa-
tionen Qultur- och Mediaföreningen (ideell förening) sköter de aktiva grupperna i 
fastigheten och fungerar även som medlemsorganisation för enskilda.  

Ungdomsgårdsprojekt drivs med olika aktiviteter som bland annat är café, biljard, 
TV-spel, bordtennis samt att ”Snabelhuset” inhyser repetitionslokaler för lokala 
musikband.   

Kommunens verksamhetsbidrag är 250 000 kr per år och bidraget används till hyra 
för de olika aktiviteterna som pågår i ”Snabelhuset”. 

Ändamålet/avsikten med förvärvet av ”Snabelhuset” är att tillgodose och trygga 
Bodens ungdomars behov av repetitionslokaler och mötesplatser. I första hand är 
avsikten att säkerställa befintlig verksamhet på fastigheten men i framtiden finns 
möjlighet att utveckla verksamheten.  

En statusbesiktning av fastigheten har utförts av fastighetskontoret och den visar på 
ett reparationsbehov.  

Uppskattad årlig driftskostnad är ca 365 000 kr/år varav energikostnaden är ca 
140 000 kr och fortlöpande byggnadsunderhåll bedöms uppgå till ca 65 000 kr. 
Tillskjutande av medel för eventuella reparationer och investeringar får avvakta be-
slut om hur byggnaden ska användas i framtiden och får behandlas i kommande 
budgetprocess. 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-06-18 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 77 Förvärv av fastigheten Mullvaden 6, Snabelhuset, forts 

 KS 2012/162, Ks § 91 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2012-05-21, § 56 genom en minoritets 
återremiss där motiveringen bland annat var att belysa behovet av ett förvärv när 
det finns tomma kommunala lokaler i området. Hur förvärvet ska finansieras och 
hur det påverkar andra ungdoms- samt kultursatsningar. I motiveringen står det 
också att kultur- och fritidsnämnden bör få yttra sig.  

I förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 finns 250 000 kr avsatta till Till-
växtnämnden för utökade driftkostnader för planerat förvärv av Mullvaden 6, Sna-
belhuset. 

Tekniska förvaltningen har 2012-05-30 lämnat kompletterande underlag till status-
besiktning utförd av Grontmij samt kommentar till minoritetsåterremissen och för-
tydligande av nyttjandeförutsättningar för Mullvaden 6. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår 2012-06-12, § 33, att kommunfullmäktige för-
värvar Mullvaden 6, Snabelhuset, då nämnden inte ser att det finns alternativa lokaler 
i närområdet med motsvarande förutsättningar. Byggnaden är anpassad för repetitions-
ändamål för musikgrupper. Kultur- och fritidsnämnden ser det därför som väsentligt att 
man genom ett förvärv tryggar lokalerna för att säkerställa den kultur- och ungdoms-
verksamhet som bedrivs i lokalerna. Möjlighet finns också att med en tryggad verk-
samhet ytterligare utveckla eller komplettera verksamheten i huset och då gemensamt 
med övriga befintliga ungdomsgårdar i tätorten. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S), Inge Andersson (S), Rasmus Joneland (V) och Bo Englund 
(V) föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Daniel Rönnbäck (M), Kenneth Backgård (NS), Roger Bohman (C), Catarina Ask 
(MP), Egon Palo (M), Olle Lindström (M), Hendrik Andersson (FP), Eva Smedetun 
(M) och Anders Pettersson (KD) föreslår att kommunen fortsätter med de direkta 
och indirekta hyresavtal gällande Mullvaden 6 som kommunen redan i dagsläget är 
engagerade i när det gäller lokaler för ungdomsprojektet samt hyresbidrag för Qul-
tur och mediaföreningen. 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-06-18 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 77 Förvärv av fastigheten Mullvaden 6, Snabelhuset, forts 

 KS 2012/162, Ks § 91 

Beslutsgång 

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

Votering begärs och ska genomföras.  

Den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar Ja, den som röstar på Daniel 
Rönnbäck (M) m.fl. röstar Nej. 

Av 49 avgivna röster röstade 26 ja och 23 Nej. Hur var och en har röstat framgår av 
bifogad närvarolista. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag. 

Daniel Rönnbäck (M) och Egon Palo (M) lämnar in särskilt yttrande. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen, ekonomikontoret) 

 

 

 

  

 

 









Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 78 Utbildningsnämnden med begäran om förlängd utrednings-

tid för uppdraget att kartlägga säker skolväg för elever i 
kommunen 

 KS 2012/181, Ks § 92 

Beslut 

Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden förlängd utredningstid för uppdraget 
att kartlägga säker skolväg för elever i kommunen till och med 2012-12-31. 

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsnämnden fick av kommunfullmäktige 2011-06-20, § 72, i Strategisk 
plan och budget 2012-2014, i uppdrag att kartlägga säker skolväg för elever i kom-
munen. Utredningen ska presenteras senast juni 2012. 

Utbildningsnämnden har nu 2012-05-524, § 55, begärt förlängd utredningstid till 
och med 2012-12-31 med anledning av uppdragets omfattning. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Utbildningsnämnden  
 

 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-06-18 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 79 Delägarskap i Futureco AB, ett nytt Kompetens-, Utveck-

lings- och Forskningsbolag 
 KS 2012/309, Ks § 93 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen blir delägare i Futureco AB med 
en ägarandel på 14 % och köper 100 aktier till ett värde av 1 000 kr per aktie, 
totalt 100 000 kr och detta ska finansieras via likvida medel. 

2. Kommunfullmäktige godkänner aktieägaravtalet för Futureco AB. 

3. Kommunfullmäktige anvisar 1 025 tkr i utvecklingsbidrag och medlemsavgift 
för 2012 ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter till tillväxt-
nämnden.  

4. Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2013 finansieras utvecklingsbi-
draget och medlemsavgiften ur tillväxtnämndens budgetram. 

5. Kommunfullmäktige utser Torbjörn Lidberg (S) och Olle Lindström (M) till 
styrelseledamöter till och med 2014-12-31 

Beskrivning av ärendet 

Ärendet gäller att Bodens kommun blir delägare i ett företag som heter Futureco 
AB, som är ett nytt Kompetens-, Utvecklings- och Forskningsbolag. Bolaget utgör 
en del i kommunens tidigare beslut att satsa 20 miljoner kronor för att bedriva pro-
jekt NWI – North Waste Infrastructure. (f.d. Miljötekniskt centrum). 

Kommunen har tagit initiativet och företagen Harads Arctic Heat, Berglunds Rost-
fria, Swebo Bioenergy, Svalget Återvinning, BDX och Ragn-Sells har med mycket 
stort intresse och praktiskt engagemang, samverkat och i samarbete lagt in sina ut-
vecklingsprojekt och deklarerat att de vill bilda Futureco ett kompetens-, utveck-
lings- och forskningsbolag i Boden.  

Parterna, som alla bedriver verksamhet inom Bodens kommun inom miljöteknik-
området, har identifierat ett behov av utökade utvecklingsinsatser inom miljötek-
nikområdet för att kunna utveckla sina respektive affärsverksamheter. De har emel-
lertid var för sig inte tillräckliga resurser för en sådan utökning av utvecklingsinsat-
serna och har därför överenskommit att bilda ett aktiebolag som kan fungera som 
en gemensam plattform för utvecklingsinsatser, nationellt och internationellt, inom 
miljöteknikområdet. 

Parterna är överens om att syftet med Bolaget är att bidra till en positiv utveckling 
för parternas respektive affärsverksamheter och inte primärt att skapa värde i Bola-
get.  

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
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Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 79 Delägarskap i Futureco AB, ett nytt Kompetens-, Utveck-

lings- och Forskningsbolag, forts 
 KS 2012/309, Ks § 93 

Bolaget ska uteslutande bedriva verksamhet i form teknikutveckling inom miljö-
teknikområdet. Avsikten är att verksamheten ska bedrivas i nära samarbete med i 
första hand parterna, men även externa intressenter såsom forsknings- och utbild-
ningsinstitutioner. 

Den budgeterade utvecklingen både genom Futurecos verksamhet och delägarföre-
tags planer med nya produkter och processer bedöms inom två till tre år uppgå till 
100 nya arbetstillfällen d.v.s. skatteintäkter på 350 tkr x 0,325 x 100 personer = 
11,375 Mkr + motsvarande skatteutjämning.  

Bolagets aktiekapital uppgår till 700 000 kronor fördelat på 700 aktier. Envar av 
parterna ska därav teckna sig för och Bolaget ska även tilldela var och en av parter-
na 100 aktier. Parterna ska för varje aktie som de tecknar betala kontant 1 000 kr 
senast 2012-06-30. 

Alla delägare ska på första arbetsdagen på verksamhetsåret/ kalenderåret betala en 
årlig serviceavgift på 25 000 kronor exklusive moms. Bodens Kommun ska också 
betala ett forsknings- och utvecklingsbidrag till bolaget med 1 Mkr. Skyldigheterna 
att betala serviceavgift och forsknings- och utvecklingsstöd gäller under tre (3) år 
räknat från den dag när avtalet börjar gälla. 

Parterna ska i förhållande till sitt aktieägande i Bolaget på Bolagets begäran ingå 
borgen som för egen skuld för ett eller flera av Bolagets lån till ett sammanlagt 
högsta belopp om 700 000 kronor. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Olle Lindström (M) och Bosse Strömbäck (V) föreslår att kommunfullmäktige till-
styrker kommunstyrelsens förslag. 

 

För genomförande; Kommunstyrelsen (kommunledning, ekonomikontoret) 

För kännedom; Torbjörn Lidberg (S), Olle Lindström (M), Näringslivsstyrelsen, 
Tillväxtnämnden, Harads Arctic Heat, Berglunds Rostfria, Swebo Bioenergy, Sval-
get Återvinning, BDX och Ragn-Sells  



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-06-18 

Sid 

34 (40) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 80 Caroline van Latestein (S) med avsägelse av sitt uppdrag 

som ersättare i kommunfullmäktige  
 KS 2012/276, Vb § 6 

Beslut  

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Caroline van Latestein (S) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige.  

Länsstyrelsen utser ny ersättare. 

 

För kännedom 
Caroline van Latestein (S) 
Länsstyrelsen 
Personalkontoret 
Kansliet  



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-06-18 

Sid 

35 (40) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 81  Val av ledamöter och ersättare i Tillväxtnämnden för perio-

den 2012-08-01—2014-12-31 
 KS 2012/77, Vb § 7 

Beslut  

1. Nedanstående personer väljs till ledamöter och ersättare i Tillväxtnämnden för 
perioden 2012-08-01—2014-12-31. 

2. Bosse Strömbäck (V) väljs till ordförande i Tillväxtnämnden för perioden 2012-
08-01—2014-12-31 

3. Beatrice Öman (S) väljs till vice ordförande i Tillväxtnämnden för perioden 
2012-08-01—2014-12-31 

4. Jan-Olov Bäcklund (S) väljs till 2:e vice ordförande i Tillväxtnämnden för peri-
oden 2012-08-01—2014-12-31 

Beskrivning av ärendet 

En ny nämnd, Tillväxtnämnden, med 11 ledamöter och 11 ersättare har inrättats 
från och med den 1 augusti 2012 samtidigt som kultur- och fritidsnämnden och när-
ingslivsstyrelsen upphör. 

Följande nomineringar har lämnats in: 

Ledamöter 

1. Beatrice Öman (S) Hjortvägen 6 B 961 68 BODEN  
2 Daniel Rönnbäck (M)  Margaretagatan 8 A 961 35 BODEN 
3. Jan-Olov Bäcklund (S)  Vargvägen 3 961 68 BODEN  
4 Inger Lundström (M) Ortenmyrvägen 8 C 961 51 BODEN 
5. Inger Mattsson (S) Strandplan 19 F 961 34 BODEN  
6 Göran Ahlman (M) Råbäcken 75 961 93 BODEN 
7. Inge Andersson (S)  Gunnarsbyvägen 367 955 95  NIEMISEL 
8 Anders Pettersson (KD) Ronningsvägen 2 961 40 BODEN  
9. Bosse Strömbäck (V) Alvägen 3 961 37 BODEN  
10 Bosse Westin (V) Svartbyleden 22 961 40 BODEN  
11 Jan Larsson (FP) Svartbyleden 6 961 40 BODEN  



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-06-18 

Sid 

36 (40) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 81 Val av ledamöter och ersättare i Tillväxtnämnden för perio-

den 2012-08-01—2014-12-31, forts 
 KS 2012/77, Vb § 7 

 
Ersättare  

1. Lena Goldkuhl (S) Humlevägen 17 961 68 BODEN  
2. Kenneth Strand (S) Framigårdsvägen 4 961 97 GUNNARSBYN 
3. Elena Olovsson (S) Kungsgatan 55 A  961 34 BODEN  
4. Andreas Nicolaou (S) Kommendörsgatan 1 A 961 31 BODEN  
5. Eivy Blomdahl (S)  Svartbyvägen 14 C 961 37 BODEN  
6. Marie Gustafsson (V) Balettstigen 3  961 39 BODEN  
7. Bo Lindström (M) Hedsvedjeleden 1 961 46 BODEN 
8. Gunilla Lantz (M) Lundagårdsgatan 13 961 36 BODEN  
9. Linda Ledin (M) Batterivägen 23 961 43 BODEN  
10. Eva-Britt Larsson (C) Skomakarvägen 8 960 24 HARADS 
11. Jessica Pettersson (NS) Trollsländevägen 32 961 68 BODEN  
 

Valberedningens förslag 

Valberedningens förslag är att utse nominerade 11 ledamöter och 11 ersättare samt 
att tillväxtnämnden ska ha en ordförande Bosse Strömbäck (V) och vice ordförande 
Beatrice Öman (S). 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker valberedningens 
förslag med tillägget att kommunfullmäktige utser en 2:e vice ordförande Jan-Olov 
Bäcklund (S). 

Daniel Rönnbäck (M) föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker valberedningens 
förslag.  

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige be-
slutar enligt Torbjörn Lidbergs (S) förslag. 

 

För kännedom 
De valda 
Tillväxtnämnden 
Personalkontoret 
Kansliet  



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-06-18 

Sid 

37 (40) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 82 Daniel Rönnbäck (M) med avsägelse av sitt uppdrag som 

ledamot i utbildningsnämnden samt val av ny ledamot och 
ersättare för återstående del av mandatperioden 2011-2014 

 KS 2012/304, Vb § 8 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

2. Linda Isaksson (M) väljs som ny ledamot i utbildningsnämnden för återstående 
del av mandatperioden 2011-2014. 

3. Abdinour Abdulahi (M) väljs som ny ersättare i utbildningsnämnden för åter-
stående del av mandatperioden 2011-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Daniel Rönnbäck (M) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ledamot i ut-
bildningsnämnden. 

Moderaterna har lämnat följande nomineringar: 

Ny ledamot   

Linda Isaksson (M)  Åkerby 54 961 95 BODEN 

 

Ny ersättare   

Abdinour Abdulahi (M)  Kungsgatan 1 D 961 61 BODEN 

 

 

För kännedom 
Daniel Rönnbäck (M) 
Linda Isaksson (M) 
Abdinour Abdulahi (M) 
Utbildningsnämnden  
Personalkontoret 
Kansliet  

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-06-18 

Sid 

38 (40) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 83 Susanne Westlund (S) med avsägelse av sitt uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige  
 KS 2012/306, Vb § 9 

Beslut  

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Susanne Westlund (S) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige.  

Länsstyrelsen utser ny ersättare. 

 

För kännedom 
Susanne Westlund (S) 
Länsstyrelsen 
Personalkontoret 
Kansliet  

 

 
 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-06-18 

Sid 

39 (40) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 84 Motioner 

  

Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motioner till kommunstyrelsen: 

1. Motion från Hendrik Andersson (FP) om att utvärdera ungdomsgården i Sävast 
(2012/328). 

 
2. Motion från Hendrik Andersson (FP) om mer resurser till barn i behov av sär-

skilt stöd (2012/329). 
 

3. Motion från Hendrik Andersson (FP) om utöka subventionerna på bussarna 
(2012/330). 

 
4. Motion från Hendrik Andersson (FP) om att utreda bolagisering/ändra driftform 

för Stiftelsen BodenBo (2012/331). 
 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-06-18 

Sid 

40 (40) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 85 Medborgarförslag  

  

a) Sveafältets park (2012/264) 

Förslag: Döp om Sveafältets park till Svea parken och rusta upp den.  
Inlämnat av: Christer Nordfeldt  
Presidiets förslag: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  

b) Stödcentrum för brottsutsatta unga (2012/287) 

Förslag: Inrätta ett stödcentrum för brottsutsatta unga. Centrumet kan även vara ett 
kunskapscentrum där information och kontakt med skolan och andra instanser blir 
en viktig del i arbetet. 
Inlämnat av: Lina Hahto  
Presidiets förslag: Fullmäktige överlåter till socialnämnden att besluta i ärendet 

c) Cirkulationsplats i centrum (2012/307) 

Förslag: Gör en cirkulationsplats med vattenfontän i centrum. Kyrkgatan mellan 
Berlins och Kvarngatan görs om till gågata.  
Inlämnat av: Roger Vikbjer  
Presidiets förslag: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet 

d) Treårigt projekt "Små skolor i utveckling" i Harads (2012/311) 

Förslag: Högstadiet i Harads deltar i ett treårigt projekt "Små skolor i utveckling". 
Då högstadiet ska läggas ner föreslås projektet fullföljas för att få vetskap om att ett 
sådant arbetssätt effektiviserar såväl ekonomi som pedagogik.  
Inlämnat av: Andreas Renberg  
Presidiets förslag: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet 

 

 

För kännedom 
Samtliga förslagsställare 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
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