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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 156 Godkännande av dagordning 

  

Beslut 

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

Ändringar 

 KF-ärende 2; Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa 
mellan kommuner och landsting i Norrbottens län blir ett KS-ärende, nr 112. 

Kompletteringar  

 KS-ärende 107; Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan, sid 4 

Nya ärenden 

 KF-ärende 9; Rekonstruktion av Arenabolaget AB 

 KS-ärende 108; Roger Bohman (C) med avsägelse av sitt uppdrag som ledamot 
i arbetsutskottet/budgetberedningen samt val av ny ledamot. 

 KS-ärende 109; Lili-Marie Lundström (C) med avsägelse av sitt uppdrag som 
ersättare i tekniska utskottet samt val av ny ersättare 

 KS-ärende 110; Yttrande till förvaltningsrätten i mål 2730-13 ang laglighets-
prövning enligt kommunallagen, rivning av Lundagårdsskolan 

 KS-ärende 111; Försäljning av Skapa Företagsby 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 157 Informationer och rapporter 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnade informationer och rapporter. 

 Årlig hearing med kommunens revisorer 

 Månadsrapport november  

 Kommunchefens rapport 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 158 Upplåning 2014 

 KS 2013/520, Au § 125 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att 
omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande det lån om 20 miljoner kronor 
som förfaller till betalning under 2014.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att 
nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2014 med maximalt 
20 miljoner kronor. 

Beskrivning av ärendet 

Under 2013 har kommunens likviditet utvecklats stabilt och möjlighet har också 
funnits att amortera ett lån på 40 miljoner kronor. Likviditeten kommer även att 
förbättras då AFA återbetalar försäkringspremier i slutet av 2013. Kommunen har 
dock inför 2014 fortsatta bekymmer med underskott i verksamheterna liksom stora 
investeringsbehov samtidigt som det budgeterade resultatet för 2014 minskades till 
1 % av skatter och stadsbidrag och förmågan att tåla oförutsedda händelser därige-
nom har minskat.  

Ekonomikontoret föreslår därför att det befintliga lånet på 20 miljoner kronor kan 
förlängas och att det även finns möjlighet att nyupplåna maximalt 20 miljoner kro-
nor. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 159 Reglemente för intern kontroll i Bodens kommun  

 KS 2012/547, Au § 127  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer förslag till reglemente för intern kontroll i Bodens 
kommun att gälla från och med 2014-01-01 med implementering under året. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
kommunövergripande reglemente för internkontroll KS § 55/2013. Arbetet med att 
ta fram ett reglemente för internkontroll har bedrivits och redovisats i utvecklings-
gruppen för ekonomi med representanter från förvaltningarna.  

En omvärldsbevakning har genomförts i vilken information samlats in om hur 
andra kommuner bedriver sin interna kontroll. En representant från Luleå kommun 
har informerat om hur de bedriver sitt internkontroll arbete.  

En slutsats som kan dras är att tidplanen ska ge verksamheten tid att utveckla de 
nya arbetssätt som krävs. Framförallt så tar det tid innan ett nytt arbetssätt uppnår 
full effekt. Förslaget innebär att det nya reglementet föreslås gälla fr.o.m 1 januari 
2014 men att resterande del av 2014 används för att implementera de nya arbetssät-
ten och uppföljningsmetoderna.  

Målsättningen är att på ett strukturerat sätt kunna fånga upp områden för kommu-
nens verksamhet, vilka behöver kontrolleras och följas upp utifrån ett risk och vä-
sentlighetsperspektiv. Förslaget bygger på att arbetet med internkontroll ingår som 
en naturlig del i årshjulet för ekonomiarbetet. Därför har en synkronisering med 
styrprocessen genomförts.  

Implementeringen innebär att ett förslag kommungemensamt kontrollområde arbe-
tas fram som en del av omvärldsbevakningen inför arbetet med den strategiska pla-
nen. Beslut om gemensamt kontrollområde tas därefter i samband med den strate-
giska planen i juni. 

Respektive styrelse/nämnd kan sedan i sin verksamhetsplan utöver det kommun-
gemensamma kontrollområdet komplettera med egna kontrollområden. Denna in-
ternkontrollplan är en bilaga till nämndens verksamhetsplan. I denna redovisas kon-
trollmoment, kontrollansvar, metod och tidsplan för rapportering och uppföljning 
för de olika kontrollområdena. Under 2015 sker därefter uppföljning och rapporte-
ring enligt respektive nämnds internkontrollplan.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 160 Riktlinjer om god ekonomisk hushållning samt inrättande 

av resultatutjämningsreserv 
 KS 2013/523, Au § 128 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklu-
sive hantering av resultatutjämningsreserv. 

2. Kommunfullmäktige inrättar en resultatutjämningsreserv och reserverar  
48 922 tkr i resultatutjämningsreserven avseende upparbetade överskott för åren 
2010-2012.   

3. Kommunfullmäktige flyttar över de medel som öronmärktes till stabiliserings-
fonden under 2009, 31 725 tkr, till pensionsreserven som därefter uppgår till 
72 291 tkr. Därefter upphör stabiliseringsfonden.  

Beskrivning av ärendet 

Den 28 november 2012 beslutade riksdagen att komplettera befintlig lagstiftning 
om God ekonomisk hushållning. Syftet med lagändringarna i Kommunallagen och 
Lag om kommunal redovisning är att kommuner och landsting ska få bättre möjlig-
heter att utjämna intäkter över tid och därigenom få bättre förutsättningar att möta 
effekterna av konjunkturvariationer. Avsikten är att utjämna normala svängningar i 
konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna. 

De viktigaste nyheterna från och med 2013 är: 

 Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

 Kommuner och landsting får reservera och disponera medel till och från en re-
sultatutjämningsreserv. Om resultatutjämningsreserv ska användas ska riktlin-
jerna för god ekonomisk hushållning även omfatta hantering av en sådan reserv. 

 Ökad tydlighet att balanskravet avser balanskravsresultatet. 

 Obligatoriskt att upprätta en balanskravsutredning i förvaltningsberättelsen 

 Tidigare krav på att förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om 
målen för god ekonomisk hushållning kompletteras med att även den ekono-
miska ställningen ska utvärderas 

 Resultatutjämningsreserven ska synliggöras i den sidoordnade balanskravsut-
redningen och inte i resultaträkningen. I balansräkningen specificeras den som 
en delpost till det egna kapitalet. 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-12-09 

Sid 

7 (26) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 160 Riktlinjer om god ekonomisk hushållning, forts 

 KS 2013/523, Au § 128 

Ekonomikontoret har tagit fram förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushåll-
ning. Dessa innehåller förutom målen för god ekonomisk hushållning även regler 
för hantering av resultatutjämningsreserven. 

Förslag till mål för god ekonomisk hushållning utgår helt och hållet från de mål 
som finns under ekonomiperspektivet i Strategisk plan 2014-2016. 

Förslag till regelverk om resultatutjämningsreserv bygger på lagstiftning samt Sve-
riges kommuner och landstings skrift ”RUR i praktiken”. Regelverket innehåller 
syfte samt vad som gäller vid reservering och användning av reserven. Under 2013 
finns det möjlighet att reservera överskott upparbetade under 2010-2012 till resul-
tatutjämningsreserven. Vid beräkningen ska samma regler gälla som för 2013 och 
framåt. Det innebär att varje år ska betraktas var för sig.  

Ekonomikontoret föreslår att en resultatutjämningsreserv införs och att kommun-
fullmäktige reserverar 48 922 tkr i resultatutjämningsreserven avseende upparbeta-
de överskott för åren 2010-2012.  

Ekonomikontoret föreslår att de medel som öronmärktes till stabiliseringsfonden 
under 2009, 31 725 tkr, flyttas över till pensionsreserven som därefter uppgår till 
72 291 tkr. De medel som öronmärktes under 2010-2011föreslås utgå i och med att 
dessa blir en del av resultatutjämningsreserven. Stabiliseringsfonden föreslås där-
med utgå. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 161 Tekniska förvaltningen med begäran om utökning av 2013 

års investeringsbudget för åtgärder vid Brännkläppens av-
fallsanläggning 

 KS 2013/521, Tu § 47 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tillför 700 tkr till konto 1361005 för åtgärder vid Brännkläp-
pens avfallsanläggning. 

Beskrivning av ärendet 

På konto 1361005 avsattes 1,0 miljoner kronor i 2013 års budget för åtgärder vid 
Brännkläppens avfallsanläggning.  Under året har vi stabiliserat lakvattendammen 
vars väggar var i väldigt dåligt skick.  För att stabilisera dammvallen röjdes skog 
bakom dammen. Vidare har vi även förstärkt vallarna för att minska risken för 
bräddning/söndertryckning samt stenskoning av yttre dammvallarna i lakvattendi-
ket m.m.  
 
 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 162 Tekniska förvaltningen med begäran om tilläggsanslag för 

ombyggnad på skolor, skolstrukturomläggningar 
 KS 2013/522, Tu § 48 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tillför 4 086 tkr på konto 1760015 för att täcka underskottet 
för skolstrukturomläggningar. 

Beskrivning av ärendet 

Under 2013 har investeringar utförts på följande objekt: Mårängsskolan, Prästhol-
mens daghem, Kristallkulans förskola samt Torpgärdans förskola. 
Den totala budgeten för skolstrukturomläggningen 2013 uppgick till 6 785 tkr me-
dan den totala kostnaden för de samlade åtgärderna har uppgått till 10 871 tkr. Un-
derskottet i budgeten blir således 4 086 tkr.  
 
Orsaken till underskottet beror i huvudsak på ombyggnadskostnader i befintlig 
byggnad på Mårängsskolan samt ombyggnad av daghemslokalerna på Prästholmen 
till lokaler för inskolningsgrupp. På Mårängsskolan har bland annat omklädnads- 
och duschutrymmen till gymnastiken utökats för det ökade elevantalet. På Präst-
holmen har barn som tidigare haft sin skolgång i ”vita huset” och Lundagård fått 
sina lokaler. 
 
Tekniska utskottet begär ett tilläggsanslag på 4 086 tkr för att täcka underskottet på 
investeringskonto 1760015 för skolstrukturomläggningar.  
 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 163 Tekniska förvaltningen, taxor och avgifter 2014 

 KS 2013/419, Tu § 49 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer tekniska förvaltningens taxor och avgifter för 2014. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska utskottet har lämnat förslag till taxor och avgifter för 2014. För vatten och 
avlopp och för delar av kostpriserna föreslår man höjda avgifter. Övriga taxor och 
avgifter är oförändrade. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 164 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 

 KS 2013/212 

Förslag till beslut 

Skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till respektive 
kommun. 

Beskrivning av ärendet 

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

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

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-12-09 

Sid 

12 (26) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 165 Rekonstruktion av Arenabolaget AB 

 KS 2013/539 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att till kommunledningsförvaltningen anslå 3,0 
Mkr för ett ovillkorat aktieägartillskott till Bodens Kommunföretag AB i syfte 
att rekonstruera Arenabolaget AB  

2. Aktieägartillskottet finansieras genom en minskning av kommunens resultat 

3. Kommunfullmäktige godkänner Bodens Kommunföretags övertagande av 
Norrbottens Travsällskaps ägarandel om 9 % i Arenabolaget AB 

Beskrivning av ärendet 

Arenabolaget AB ägs idag till 91 % av Bodens Kommunföretag AB och till 9 % av 
Norrbottens Travsällskap. Arenabolaget har betydande verksamhetsmässiga och 
ekonomiska bekymmer. Bolaget redovisade i 2012 års bokslut ett negativt resultat 
på - 354 tkr och prognostiserar även för 2013 ett underskott med -332 tkr.  

Bolaget har sedan juni 2013 en ny ledning och det har därefter förts samtal med 
Bodens Kommunföretag AB om bolaget situation. Förändringar har redan genom-
förts i bolagets förvaltning men i samtalen framkommer även ett behov av att re-
konstruera bolaget. Koncernstyrelsen i Bodens Kommunföretag AB fattade 2013-
11-26 beslut om att tillsätta en ny interimsstyrelse i Arenabolaget och att ge denna i 
uppdrag att arbeta fram ett förslag till rekonstruktion och en extra bolagsstämma 
genomfördes den 29 november. Koncernstyrelsen beslutade vid samma tillfälle att 
rekommendera kommunfullmäktige att för en rekonstruktion tillskjuta nytt kapital 
genom ett aktieägartillskott till moderbolaget Bodens Kommunföretag AB.  

Förutom att återställa upparbetade förluster finns även behov av kapital för rekon-
struktionsinsatser. Bedömningen är att det totala kapitalbehovet inte överstiger 3,0 
Mkr. Koncernstyrelsen avser att återkomma till kommunfullmäktige om ytterligare 
fullmäktigebeslut krävs för bolagets rekonstruktion.  

Efter att ägarsamråd genomförts med Norrbottens Travsällskap är parternas avsikt 
att Bodens Kommunföretag AB vederlagsfritt övertar Travsällskapets ägarandel i 
Arenabolaget AB. Bodens Kommunföretag AB blir härigenom 100 % ägare till 
Arenabolaget AB. Parterna avser att senast före årsskiftet ha undertecknat ett aktie-
överlåtelseavtal. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 166 Revidering av tillsynsplan enligt alkohollagen 

 KS 2012/115, Au § 129 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer reviderad tillsynsplan för folköl, särskilda boenden, 
serverings- och provsmakningstillstånd.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen ansvarar för att alkohollagen efterföljs. Kommunstyrelsen fast-
ställde tillsynsplanen 2012-03-26, § 36.  

Kansli och informationskontoret har nu gjort en översyn och revidering av tillsyns-
plan för att anpassa den efter lagstiftningen. Försäljningsställen av folköl samt ser-
vering på särskilda boenden har lagts till som objekt i planen. Kansli och informa-
tionskontoret föreslår att kommunstyrelsen fastställer revideringen.  

 

För kännedom 
Kansli och informationskontoret  
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§ 167 Revidering av teckningsrätten inom ekonomikontoret  

 KS 2010/242, Au § 130 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föreslagen teckningsrätt och rätt att underteckna avtal, 
andra handlingar och skrivelser inom ekonomikontoret. 

Beskrivning av ärendet 

För att kunna teckna kommunens deklarationer, plus- och bankgiron, avtal och öv-
riga handlingar inom ekonomikontoret krävs ett beslut från kommunstyrelsen om 
vem som är behörig att underteckna handlingar.  

Ekonomikontorets teckningsrätter är senast beslutade av kommunstyrelsen 2013-
09-30 § 122, men nu krävs en revidering på grund av personalomsättning inom 
ekonomikontoret. 

 

För kännedom 
Ekonomikontoret  
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§ 168 RIA Oasen med ansökan om extra bidrag 

 KS 2013/528, Au § 131 

Beslut 

Kommunstyrelsens beviljar RIA Oasen 37 500 kr i extra bidrag för 2013 och dessa 
anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter till socialnämnden. 

Beskrivning av ärendet 

RIA Oasen har kommit in med en ansökan om ytterligare bidrag för 2013. Enligt 
ansökan motsvarar det akuta behovet de samlade utgifterna för en månad det vill 
säga 95 000 kr. RIA söker bidrag från kommunen då Svenska Kyrkan, som är hu-
vudbidragsgivare, redan utökat sitt bistånd på annat sätt. 

Socialnämnden har 2012-12-19, § 306, beviljat RIA verksamhetsbidrag för 2013 
med 572 500 kr. RIA har tidigare fått 557 000 kr för 2012, 541 000 kr för 2011 
samt 593 000 kr för 2010. 

Förslaget är att RIA Oasen beviljas 37 500 kr i extra bidrag för 2013 och att dessa 
pengar anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter till socialnämn-
den. 

 

För genomförande 
Ekonomikontoret  
Socialnämnden   
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§ 169 Medborgarförslag om att flytta återvinningsstationen vid 

Svartbyvägen 
 KS 2013/402, Tu § 50 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår förslaget om att flytta återvinningsstationen från Svartby-
vägen. 

Beskrivning av ärendet 

Jan-Erik Backman har lämnat in ett medborgarförslag om att flytta återvinnings-
stationen som finns vid Svartbyvägen. Som ny plats föreslår han bussfickan intill 
Fagernäs skola eller annan plats vid skolan.  
 
Återvinningsstationen har funnits på denna plats i många år och är väl inarbetad hos 
Bodensarna. Dessutom tillhör marken kommunen. Att placera stationen vid skolan 
är olämpligt av säkerhetsskäl, då det förutom skolbarn även ligger en förskola i 
närheten. Det innebär att barnens säkerhet riskeras då containrarna ska tömmas.   
 
Tekniska utskottet föreslår att återvinningsstation behålls på nuvarande plats. 
 
 

För kännedom 
Jan-Erik Backman 
Tekniska förvaltningen  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 170 Medborgarförslag om att stänga centrum under sommaren 

 KS 2013/329, Tu § 51 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår förslaget om stängt centrum under sommaren. 

Beskrivning av ärendet 

Lars Karsikko har lämnat in ett medborgarförslag om att stänga Kyrkgatan och 
Kungsgatan för all trafik som inte måste in på gatorna under tiden 15 maj till 
15 september. Han föreslår vidare att man gör gatorna och medborgarplatsen till ett 
område för serveringar. Övrig tid tycker han att man bör öppna centrum för dubbel-
riktad trafik både på Kyrkgatan och Kungsgatan. 

Kommunfullmäktige har beslutat 2013-10-14 att bara bussar får köra på Kungsga-
tan mellan Kyrkgatan och Hellgrensgatan. Kyrkgatan utanför köpkvarteret 43:an 
har utformats och reglerats som ett gångfartsområde. Först efter ombyggnader och 
trafikreglering av Kungsgatan och Kyrkgatan kan man göra en utvärdering för att se 
hur trafiken fungerar.  

 

För kännedom 
Lars Karsikko 
Tekniska förvaltningen  
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§ 171 Medborgarförslag om en hundrastgård 

 KS 2011/527, Tu § 52 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår förslaget om en hundrastgård med hänvisning till sanitära 
problem samt kostnaden. 

Beskrivning av ärendet 

Ingemar och Sofi Olli har lämnat in ett medborgarförslag om att ställa i ordning en 
hundrastgård där hundägarna förutom att rasta sin hund även kan träna den. 

Tekniska utskottet säger i sitt yttrande att tidigare erfarenheter visar att en hund-
rastgård innebär ett stort behov av skötsel och underhåll. För många år sedan fanns 
en hundrastgård på Sveafältet som upphörde på grund av att det uppstod sanitära 
problem med råttor och risk för smittspridning.  

Kommunens konto för befintliga hundlatriner och påsar är i år redan överbelastat. 
År 2012 kostade det totalt 176 tkr vilket var 138 tkr över budgeten. 

Ett alternativ till en kommunal rastgård är att brukshundklubben kontaktar sam-
hällsbyggnadskontoret för diskussion om en nyttjanderätt. 

 

För kännedom 
Ingemar och Sofi Olli 
Tekniska förvaltningen  

 



Kommunstyrelsen Protokoll 
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Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 172 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2014-2016 

 KS 2013/493 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens verksamhetsplan för åren 2014-2016 godkänns. 

2. Finansiering för enskilda vägar, slaghackning och subventionerade bussresor 
för 2015-2016 hänskjuts till arbetet med strategisk plan. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen, räddnings- och beredskapsförvaltningen och tek-
niska förvaltningen lämnar förslag till verksamhetsplan för åren 2014-2016.  

I verksamhetsplanen kompletterar förvaltningen styrkortet, taget i den strategiska 
planen 2014-2016, med aktiviteter. Reviderar serviceförklaringen och lämnar bud-
getförslag för kommande 3 år.  

Kommunledningsförvaltningens budgetförslag för drift och investering ligger inom 
tidigare beslutade ramar.  

Tekniska förvaltningens nettobudgetram för åren 2014-2016 är 103 717 tkr, 
105 018 tkr respektive 106 160 tkr. Förslaget till driftbudget ligger inom ram. 

Kommunens skog består idag av en högre andel tätortsnära skog och en lägre andel 
produktionsskog. Det innebär att skogen genererar lägre intäkter men kräver mera 
underhåll. Under planeringsperioden finns inte budgeterade pengar för att underhål-
la kommunens skog i tillräcklig omfattning. 

Transportenheten, verkstaden, projekteringen, fastighetsavdelningen samt kostav-
delningen är resultatenheter. De har nollbudget som innebär att de täcker alla kost-
nader med intäkter. Det planerade fastighetsunderhållet för 2014 är 10 330 tkr vil-
ket innebär 63 kr per m2 för fastigheter som inte ligger i lokalbanken.  

De affärsdrivande verksamheterna vatten, avlopp och avfall är till 100 % avgifts- 
finansierade. Serviceförklaringarna föreslås oförändrade. Förslaget till invester-
ingsbudget ligger på ram. 

Räddnings- och beredskapsförvaltningens nettobudgetram för åren 2014 – 2016 
uppgår till 25 523 tkr, 25 746 tkr respektive 25 822 tkr. Förslaget till driftbudget 
ligger inom ram. Kommunfullmäktige har beslutat om ram justeringar med 930 tkr 
för 2014,930 tkr för 2015 och 930 tkr för 2016. Förvaltningen kommer att genom-
föra en rekrytering av två stycken brandinspektörer. Förslaget till investeringsbud-
get ligger på ram. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 172 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2014-2016, forts 

 KS 2013/493 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att finansiering för enskilda vägar, slaghackning och 
subventionerade bussresor för 2015-2016 hänskjuts till arbetet med strategisk plan. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Torbjörn Lidbergs (S) för-
slag. 

 

 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen 
Tekniska förvaltningen 
Räddnings- och beredskapsförvaltningen   
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 173 Roger Bohman (C) med avsägelse av sitt uppdrag som le-

damot i arbetsutskottet/budgetberedningen samt val av ny 
ledamot för återstående del av mandatperioden 2011-2014 

 KS 2013/540 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner avsägelsen. 

2. Lili-Marie Lundström (C) väljs som ny ledamot i arbetsutskottet tillika budget-
beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Roger Bohman (C) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ledamot i kom-
munstyrelsens arbetsutskott tillika budgetberedning.  

Centerpartiet har lämnat följande nominering: 

Ledamot   

Lili-Marie Lundström (C)  Södra Bredåker 24 961 95 BODEN  

 

 

För kännedom 
Roger Bohman (C) 
Lili-Marie Lundström (C) 
Personalkontoret 
Ekonomikontoret 
Kansliet  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 174 Lili-Marie Lundström (C) med avsägelse av sitt uppdrag 

som ersättare i tekniska utskottet samt val av ny ersättare 
för återstående del av mandatperioden 2011-2014 

 KS 2013/540 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner avsägelsen. 

2. Roger Bohman (C) väljs som ny ersättare i tekniska utskottet. 

Beskrivning av ärendet 

Lili-Marie Lundström (C) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i 
tekniska utskottet.  

Centerpartiet har lämnat följande nominering: 

Ersättare    

Roger Bohman (C) Gamla Buddbyvägen 6 961 42 BODEN  

 

 

För kännedom 
Lili-Marie Lundström (C) 
Roger Bohman (C) 
Tekniska utskottet  
Personalkontoret 
Kansliet 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 175 Yttrande till förvaltningsrätten i mål 2730-13 ang laglighets-

prövning enligt kommunallagen 
 KS 2013/474 

Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom kansliets förslag till yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Bodens kommun beslutade 2013-11-18, § 145, att Lunda-
gårdsskolan ska rivas. Beslutet har överklagats av en privatperson.  

Kansliets bedömning är att klaganden inte har visat att kommunens beslut strider 
mot lag, inte har tillkommit i laga ordning eller av någon annan anledning ska upp-
hävas. Kansliet har skrivit ett förslag till yttrande enligt vilket kommunen bestrider 
överklagandet. 

 

För kännedom  
Förvaltningsrätten i Luleå 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 176 Försäljning av Skapa Företagsby 

 KS 2013/552 

Beslut 

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att sälja Skapa Före-
tagsby 

Beskrivning av ärendet  

SKAPA Företagsby byggdes 1994 med tillbyggnad 2001. Företagsbyn innehåller: 

 Kontorslokaler, ca 2 225 m2 

 Restaurang och mindre hotell (26 bäddar), ca 950 m2 

 Konferensutrymmen, ca 275 m2. 

Uthyrbar area är ca 3 450 m2.  

För närvarande är ca 600 m2 lokaler outhyrda. 331 m2 lokaler är uppsagda och 
kommer att stå utan hyresgäst från 2014-01-01. 

Samhällsbyggnadskontoret och Tillväxtförvaltningen har tillsammans gjort bedöm-
ningen att kommunen inte bör kvarstå som ägare av Skapa Företagsby. Skälet är att 
kommunen inte längre har skäl att tillhandahålla lokaler för näringslivet.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger samhällsbyggnads-
kontoret i uppdrag att sälja Skapa Företagsby. 

 

För genomförande 
Samhällsbyggnadskontoret  

För kännedom 
Tillväxtnämnden 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 177 Överenskommelse om samarbete inom området psykisk 

ohälsa mellan kommuner och landsting i Norrbottens län 
 KS 2013/486, Au 126 

Beslut 

Kommunstyrelsens ställer sig bakom taget delegationsbeslut om att anta överens-
kommelsen om samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning mellan 
kommuner och landsting i Norrbotten, samt att i samarbete med landstinget upprät-
ta lokala handlingsplaner för detta arbete. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden föreslår 2013-10-22, § 218, att kommunfullmäktige antar överens-
kommelsen om samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning mellan 
kommuner och landsting i Norrbotten, samt att i samarbete med landstinget upprät-
ta lokala handlingsplaner för detta arbete. 

 Kommuner och landsting är skyldiga att ha överenskommelser om samarbete när 
det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt bestämmelser i häl-
so- och sjukvårdslagen (HSL) och i Socialtjänstlagen (SoL). Skyldigheten att ingå 
överenskommelser syftar till att alltifrån gemensamma mål identifiera områden där 
det är nödvändigt med ett gemensamt ansvar för vård och stöd till personer med 
psykiska funktionsnedsättningar. 

Överenskommelsen är ett ramverk för lokala överenskommelser mellan huvudmän-
ne. Utifrån lokala ambitioner och förutsättningar är det möjligt att göra tillägg till 
denna överenskommelse. 

Överenskommelsen gäller tills vidare och ska följas upp en gång per år i samråd 
med brukar- och närståendeorganisationer. Ansvarig för uppföljning är Länsstyr-
gruppen i Norrbottens län. 

Kommunförbundet rekommenderat medlemskommunerna att anta överenskommel-
sen. 

Då ärendet brådskade och inte kunde invänta kommunstyrelsens beslut tog kom-
munstyrelsens ordförande beslut på att anta överenskommelsen på delegation, be-
slutet skickades till socialstyrelsen 2013-12-03. 

 

För kännedom 
Socialnämnden  
Norrbottens Läns Landsting 
Kommunförbundet 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 178 Delegationsbeslut och delgivningar 

  
Personal 
Överenskommelse om avgiftsbestämd kollektivavtalad pension (2013/353) 
 
Ekonomi 
Kommunal revisor i bostadsrättsföreningar (2012/72) 
 
Upphandling och anskaffningsbeslut 
Banktjänster 2012 (2013/442) 
Administrativt skolskjutssystem (2013/222) 
Marknadsföringstjänster 2013 (2013/344) 
 
Arkiv 
Bodens Energi AB dokumenthanteringsplan (2013/518) 
 
Räddningstjänst  
 
Tillsynsföreläggande Sangkarat Ab (2013/506) 
Räddningsledare i Bodens kommun (2013/533) 
 
Vägar och trafik 
Beslutsstatistik parkeringstillstånd oktober 2013 (2013/61) 
Beslutsstatistik färdtjänst oktober 2013 (2013/62) 
 
Fastigheter och detaljplaner 
Fastighetsreglering Erikslund 11:1 och Mullvaden 7 (2013/529) 
Arrendeavtal optisk fiber Pagla, Boden 2:124 
Fastighetsreglering Bodsvedjan 1:14, 1:15 och 1:20 (2013/517) 
 
Serveringstillstånd 
Erinran/varning Hotell  Nivå (2003/760) 
Bredåkersgruppen (2013/503) 
Café l´étage, Lena Karlberg (2013/508 

 

Delgivningar  

 Kommunledningen; Förlängning av fastighetsentreprenad (2012/512). 

 Kansliet; Yttrande till Lotteriinspektionen om värdeautomater på Thai o Kök 
(2013/483), Take Off (2008/193) samt på Nordpoolen (2013/363) 

 Överklagan av KF-beslut om rivning av Lundagårdsskolan (2013/474) 

 Kommunledningsförvaltningen; Yttrande till Förvaltningsrätten om överkla-
gandet av KF-beslut om fastighetsutredning (2013/99) 
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