
Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-02-21 

Sid 

1 (11) 

 
 

Plats och tid  Kommunstyrelsesalen kl 13.30 – 15.10 
  
Beslutande Torbjörn Lidberg (S), Johan Johansson (M), Anna-Karin Nylund (S), 

Rigmor Åström (M), Inge Andersson (S), Göran Ahlman (M), Lena 
Nilsson (S), Urban Sundbom (S), Daniel Rönnbäck (M), Bosse 
Strömbäck (V), Kenneth Backgård (NS), Inger Vestman Arvesen (V), 
Anders Sundström (NS), Catarina Ask (MP) och Anders Pettersson 
(KD)  

Ersättare Lena Goldkuhl (S), Lennart Klockare (S), Rasmus Joneland (V), 
Gunnel Notelid (V), Inga-Lill Engström Öman (V), Mats Nordström 
(MP), Åke Eltoft (M), Bo Lindström (M), Roger Bohman (C), och 
Lili-Marie Lundström (C) 

Övriga Kommunchef Håkan Hansi, Ekonomichef Tomas Pellikkä och kom-
munsekreterare Carola Fridh  

Utses att justera Anna-Karin Nylund  
 
Justeringens plats och tid Kansli och informationskontoret 2011-02-24 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Carola Fridh

§§ 18 – 26 

     
   Ordförande 
Torbjörn Lidberg

 

     
  Justerare 
Anna-Karin Nylund 

  

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2011-02-21   
    
Anslagsdatum 2011-02-28 Anslaget tas ned 2011-03-23 
    
Förvaringsplats för  
protokollet 

Kansli och informationskontoret  

    
 Underskrift 
Carola Fridh
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 18 Information o rapporter 

  

- Information av Tommy Lindvall, räddningstjänsten, rapporten Skydd och sä-
kerhet. 

- Mikael och Viktor Segerström, Sourva Vind AB berättar om planerad vind-
kraftverk på Haradskölen.  

- Samhällsbyggnadschef Lars Andersson berättar om arbetet med Vindbrukspla-
nen samt om kommande detaljplaner. 

- Kommunchefens rapport 

- Finansrapport januari 2011 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 19 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse och invester-

ingsredovisning för 2010 
 KS 2011/66, Au § 3 samt Tu § 4 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen fastställer kommunledningsförvaltningens verksamhetsberät-
telse och investeringsredovisning för 2010 

2. Kommunstyrelsen fastställer räddnings- och beredskapsförvaltningens verk-
samhetsberättelse och investeringsredovisning för 2010. 

3. Kommunstyrelsen fastställer tekniska förvaltningens verksamhetsberättelse för 
2010. 

4. Räddnings- och beredskapsförvaltningens begäran om att underskottet inte ska 
tas med som negativ tilläggsbudget överlämnas till budgetberedningen. 

5. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningens ekonomikontor 
att tillsammans med tekniska förvaltningen och räddnings- och beredskapsför-
valtningen sammanställa en gemensam verksamhetsberättelse för kommunsty-
relsen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat verksamhetsberättelse samt invester-
ingsredovisning för 2010. Verksamhetsberättelsen innehåller måluppfyllelse, en re-
dogörelse över året som gått, ekonomisk analys samt en framtidsbedömning. Av 
investeringsredovisningen framgår 2010 års investeringar samt vilka investeringar 
som slutredovisas.  

Räddningstjänsten redovisar ett underskott på 166 tkr jämfört med budget. Under-
skottet beror till stor del av att den stora besparingen inför 2010 inte gav resultat 
förrän 2010-05-01 samt ökade personalkostnader för säkerhetssamordnaren på 130 
tkr. Räddnings- och beredskapsförvaltningen föreslår att underskottet regleras i 
bokslutet och inte behöver tas med som negativ tilläggsbudget 2010. 

Tekniska förvaltningens verksamhetsberättelse för 2010 redovisar ett överskott med 
1 779 tkr i förhållande till driftbudgeten. Överskottet består huvudsakligen på be-
sparingar inom gatudrift och beläggningar och på fastighetsavdelningens och av-
fallsverksamhetens överskott. Investeringsbudgetens överskott vid årsskiftet var 
26 528 tkr och det består av de investeringar som inte har kunnat påbörjas eller inte 
har hunnit bli klara. 

 

För genomförande    
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret), tekniska förv. o räddningstjänst 
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§ 20 Serveringstillstånd; Hotell Nivå i Boden AB 

 KS 2003/760, Au § 4 

Beslut 

Hotell Nivå i Boden AB med organisationsnummer 556 632- 9552 beviljas stadig-
varande tillstånd att till allmänheten servera starköl, vin och sprit dagligen mellan 
kl. 11.00-01.00. 

Beskrivning av ärendet 

Hotell Nivå i Boden AB med organisationsnummer 556 632- 9552 har ett tillfälligt 
serveringstillstånd och ansöker nu om stadigvarande tillstånd att till allmänheten 
(hotellgäster) servera alkoholdrycker mellan kl. 11.00-01.00. 

Jonas Lundström, Boden är ensam ägare och styrelseledamot i Hotell Nivå AB. 
Suppleant är Barbro Lundström. Firman tecknas av styrelsen. Jonas Lundström har 
flera års erfarenhet från restaurangbranschen och har utbildning i Ansvarsfull Alko-
holservering Han driver även Western Farm i Boden. 

Polismyndigheten i Boden och Räddningstjänsten har inget att erinra mot ansökan 
och Miljö- och byggnämnden har lämnat godkännande av livsmedelsanläggningen. 

Kansliets utredning visar att sökande är lämplig att utöva verksamheten. Ser-
veringsstället uppfyller de krav som ställs i alkohollagen. Hörda remissinstanser har 
tillstyrkt ansökan. Förutsättningarna i alkohollagen är uppfyllda. 

Kansliets föreslår att kommunstyrelsen bifaller ansökan. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (Kansliet)  

För kännedom 
Hotell Nivå i Boden AB 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 21 Revidering av riktlinjerna för uppföljning inom  

kommunstyrelsen 
 KS 2011/54, Au § 5 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen fastställer förslag till riktlinjer för uppföljning inom kom-
munstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsen upphäver samtidigt riktlinjerna beslutade 2006-10-30, § 168. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen och 
räddnings- och beredskapsförvaltningen tagit fram ett förslag till reviderade riktlin-
jer för uppföljning inom kommunstyrelsen. Riktlinjerna är en anpassning till den 
nya uppföljningsmodellen som började tillämpas 2010.  

 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 
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§ 22 Yttrande över Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt 

Miljöbalken för Kusträsk skjutfält 
 KS 2010/332, Au § 6 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har 2011-01-31 upprättat ett förslag till yttrande till 
Länsstyrelsen över Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken för 
Kusträsk skjutfält. 

Försvarsmakten yrkar tillstånd enligt följande:  

 Bibehålla och nyttja befintliga skjutområden/skjutplatser, utbildningsanord-
ningar såsom handgranatbanor, sprängplatser, vägbanks- och vägtrumsspräng-
ningsplatser, minröjningsbana samt övrig verksamhet, inom en årlig totalram av 
245 skjutdagar, 2 400 000 skott finkalibrig ammunition och cirka 30 000 grov-
kalibrig ammunition samt handgranater, sprängladdningar och minor. 

 Bibehålla övningar med ammunition från flygfarkoster 50 dygn per år varav 
max 35 dygn på låg höjd. 

 Bibehålla försöksverksamhet på nya vapensystem. 

 Efter avtal med markägare nyttja eventuell utökning av övningsområdet som 
risk- eller skjutområde inom den ovan redovisade totalramen. 

 Att anlägga och nyttja ny sprängplats, Kusträsk Ö, inom ovan angiven totalram 
för verksamheten. 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningen (samhällsbyggnadskontoret) 
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§ 23 Tekniska förvaltningen, årsredovisning 2010 för vatten och 

avlopp 
 KS 2011/84, Tu § 5 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning 2010 för vatten och avlopp. 

2. Årsredovisningen ska publiceras på kommunens hemsida. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt VA-lagen ska kommunen redovisa en särskild resultat- och  
balansräkning för vatten och avlopp från och med 2007.  

Bakgrunden är att brukaren ska kunna följa upp och kontrollera att  
självkostnadsprincipen efterlevs.  

Redovisningen ska därför på lämpligt sätt hållas tillgänglig för fastighetsägarna 
inom vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  
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§ 24 Kompletteringsval; Ersättare i Tekniska utskottet för man-

datperioden 2011-2014 
  

Beslut 

Inga-Lill Engström Öman (V) väljs till ersättare i Tekniska utskottet för mandatpe-
rioden 2011-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-01-24, § 11, valdes ledamöter och ersät-
tare till Tekniska utskottet för mandatperioden 2011-2014. En ersättarplats blev va-
kant och Vänsterpartiet har lämnat in kompletterande nominering på uppdraget en-
ligt följande:  

 
Ersättare  

Inga-Lill Engström Öman (V) Bergsvägen 16 961 37 BODEN  
 

 

För kännedom 
Inga-Lill Engström Öman (V) 
Tekniska utskottet  
Personalkontoret  
Kansliet 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-02-21 

Sid 

9 (11) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 25 Kompletteringsval; Ledamot/ersättare i Pensionärsrådet för 

mandatperioden 2011-2014 
 KS 2010/762 

Beslut 

1. Åsa Nilsson (SKPF), tidigare vald till ersättare, väljs till ledamot i Pensionärs-
rådet för mandatperioden 2011-2014. 

2. Gertrud Carlsson (SKPF) väljs till ersättare i Pensionärsrådet för mandatperio-
den 2011-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-01-24, § 14, valdes ledamöter och ersät-
tare till Pensionärsrådet för mandatperioden 2011-2014. En ledamotsplats blev va-
kant och SKPF (Sveriges Kommunala Pensionärsförbund) har lämnat in en kom-
pletterande nominering på uppdraget. 

 
Ny ersättare  

Gertrud Carlsson (SKPF) Allégatan 13 961 67 BODEN  
  

 

För kännedom 
De valda 
Pensionärsrådet  
Personalkontoret  
Kansliet 
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§ 26 Delegationsbeslut och delgivningar 

  
Personal 
Avgångsvedelag S Granqvist (2011/25) 
Uppsägningar pga arbetsbrist, Tekniska förvaltningen (2010/667) 
Tekniska förvaltningen anställningavtal nov-dec 2010 (2011/63) 
Överenskommelse om Omställningsavtal – KOM KL m.m (2011/19) 
 
Ekonomi 
Personligt betalkort Torbjörn Lidberg (2011/21) 
Årlig omprövning personalkort kommunstyrelsen (2011/21) 
Igångsättningstillstånd Tekniska förvaltningen (2011/57) 
Attestanter Tekniska förvaltningen 2011 (2011/61) 
Växelkassa Björknäsgymnasium kök (2011/45) 
Växelkassa för färdtjänstkort (2011/40) 
 
Upphandling och anskaffningsbeslut  
Socialförvaltningen arbetskläder 2010 (2010/647) 
Socialförvaltningen inköp Hemtjänst 2011 (2011/4) 
 
Administration 
Ansökan om antagning i allmänna hemvärnet (2011/79) 
 
Administration 
Ansökan om antagning i allmänna hemvärnet (2010/8) 
 
Vägar och trafik 
Färdtjänst, beslutsstatistik december 2010 (2011/26) 
 
Fastigheter och detaljplaner 
Arrendeavtal Svartbjörsbyn 2:53 (2010/356) 
Program för detaljplan Kv Svalan 1 Järpgatan-Lulevägen (2010/543) 
Uppdrag se över detaljplan Kv Mimer Kungsgatan-Ö Strandvägen (2011/52) 
Upprätta detaljplan Sävast 17:4, Svängleden-Fruktvägen (2010/554) 
Försäljning av Bodsvedjan 8:58 tomträtt (2011/28) 
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§ 26 Delegationsbeslut och delgivningar, forts 

  

Delgivningar 

Räddnings- och beredskapsförvaltningen; Årlig rapport om skydd och säkerhet 
(2011/67) 

Svenska Livräddningssällskapet; resultat av simkunnighetsundersökningen läsåret 
2009/2010 (2011/51) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott; Medfinansieringsintyg BioFuel region Spectacu-
lar 2011-2013 (2011/29). 

Tekniska förvaltningen; Svar på motion från ungdomsfullmäktige om bussar till 
Harads (2010/751). 

Tekniska förvaltningen; Svar på motion från ungdomsfullmäktige om bussar till 
byar (2010/751). 

Kommunledningsförvaltningen; Yttrande till Länsstyrelsen över bygdemedelsansö-
kan från luleå Airport (2010/296). 

Sveriges Kommuner och Landsting; Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Landsting om prestationsbaserat stimulansbidrag på äldreområdet 
(2011/86) 
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