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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 21  Verksamhetsplan 2011-2013 för barn- och utbildnings-
nämnden tillika skolplan 2010-2011 

 KS 2009/783 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande. 

Beredningens förslag 

Kommunfullmäktige fastställer barn- och utbildningsnämndens förslag till skol- 
och verksamhetsplan.  

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår 2010-03-25, § 14, att fullmäktige ska fast-
ställa ett förslag till skol- och verksamhetsplan med målindikatorer och aktiviteter. 

Den strategiska planeringen för Bodens kommun omfattar en rullande treårsperiod. 
Kommunfullmäktige antar i juni den strategiska planen som omfattar mål och re-
surser samt planeringsförutsättningar till nämnderna. Med utgångspunkt från den 
strategiska planen fastställer nämnderna verksamhetsplaner, där nämnderna anger 
målindikatorer för att mäta måluppfyllelsen på nämndsnivå samt aktiviteter för att 
nå målen.  

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan skiljer sig från övriga nämnders 
verksamhetsplan på det sättet att den också utgör en skolplan. Skolplanen ska enligt 
2 kap 8 skollagen (1985:1100) antas av kommunfullmäktige.  

Den del av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan/skolplan som gäller 
nämndes drift- och investeringsbudget för åren 2010-2012 godkändes av barn- och 
utbildningsnämnden 2009-11-26, § 82. Planen har därefter kompletterats med mål-
indikatorer och aktiviteter, samt med skolplan för höstterminen 2010 och vårtermi-
nen 2011.  

Yrkanden  

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande. 
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§ 22  Begäran om utökad driftram för barn- och utbildnings-
nämnden för projektering av det framtida programutbudet i 
gymnasieskolan 

 KS 2010/209 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande. 

Beredningens förslag 

Kommunfullmäktige avslår barn- och utbildningsnämnden begäran om utökad 
driftram. Kostnaderna för projekteringen av det framtida programutbudet får hante-
ras inom nämndens befintliga driftram. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden begär 2010-03-25, § 24, att kommunfullmäktige ut-
ökar barn- och utbildningsnämndens driftram för projektering av det framtida pro-
gramutbudet vid Björknäsgymnasiet med 700 tkr. Av begäran framgår att en ny 
övergripande nationell gymnasieform kommer att införas fr.o.m. hösten 2011. Ett 
syfte med reformen är att skapa en tydligare likvärdighet i utbildningen mellan 
kommuner och mellan kommuner och friskolor. 

Björknäsgymnasiet måste därför se över vilka framtida program som skolan kan 
bedriva. Dels kopplat till de framtida förväntade minskade elevkullarna men också 
med hänsyn till omvärldens behov. Detta kan innebära nedläggning av program el-
ler uppstart av nya program. Nya områden som särskilt behöver utredas kan t.ex. 
vara utbildningar med fokus på häst/trav, räddning/kris som inkluderar försvar, po-
lis, räddningstjänst, brandförsvar m.fl. 

Yrkanden  

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande. 
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§ 23 Arvode till röstmottagare och ledamöter i valnämnden vid 
det allmänna valet 2010 

 KS 2010/241 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter i valnämnden som utför arbete som 
faller utanför det normala deltagandet i nämndssammanträden med mera ska er-
sättas med 175 kronor per timme på valdagen, samt 120 kronor per timme övri-
ga dagar.  

2. Kommunfullmäktige fastställer följande ersättningar till röstmottagare i vallo-
kal. 

a. Ordförande i vallokal 2 000 kronor 

b. Vice ordförande i vallokal 1 600 kronor 

c. Övriga röstmottagare i vallokal 1 400 kronor 

d. Deltagande i valutbildning 350 kronor 

Beskrivning av ärendet 

Valnämnden lämnar 2010-04-26, § 32, förslag till arvoden till röstmottagare och 
ledamöter i valnämnden vid det allmänna valet 2010. 

I bestämmelserna om ekonomiska förmåner för förtroendevalda finns bland annat 
regler vilket arvode som förtroendevalda ska få vid sammanträden med mera. En-
ligt reglerna får en förtroendevald 500 kronor för sammanträde upp till fyra timmar 
och 750 kronor för sammanträde över fyra timmar. Denna regel är mindre lämplig 
för det arvode som vissa av valnämndens ledamöter utför i samband med valet. 
Valnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige ska fastställa ett timarvode som 
kan tillämpas i dessa fall. 

Vidare står i bestämmelserna om ekonomiska förmåner för förtroendevalda att 
kommunfullmäktige ska besluta om arvode till ordförande, förtroendevalda och öv-
riga medhjälpare i valförrättning och röstsammanräkning. Valnämnden lämnar ett 
förslag till ersättning som är viss uppräkning gentemot tidigare val. I förslaget har 
beaktats att röstmottagarna från och med i år inte får någon särskild ersättning för 
fika vid valdagen. 
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§ 24  Detaljplan för del av Boden 1:156, m.fl, Sanden (Engel-
brektsgatan) 

 KS 2009/403 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Boden 
1:156, m.fl, Sanden (Engelbrektsgatan). Bakgrunden är att kommunen har förvärvat 
ett markområde där tidigare utbildningsförbandet Ing 3 har haft sin parkering. Sam-
hällsbyggnadskontoret har genomfort en planprocess som syftar till att ange var i 
området 17 villor kan byggas och var marken ska användas som gator och naturom-
råden. Efter genomförda samråds- och granskningsutställningar har samhällsbygg-
nadskontoret upprättat antagandehandling och ett utlåtande över inkomna synpunk-
ter. 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till program över området. Pro-
grammet anger utgångspunkter och kommunens mål och avsikter med planarbetet. 
Kommunstyrelsen godkände programmet i november 2009 samt gav samhälls-
byggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan.  

Därefter har ett förslag till detaljplan upprättats. I detaljplanen regleras område for 
17 nya villor och allmän platsmark for gator och natur. Ett grönområde i anslutning 
till Engelbrektsgatan har till stor del tagits i anspråk for bostadsändamål. Området 
har dock ersatts med ett ännu större naturområde i anslutning till Bodån. 
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§ 25  Förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomiska förening 
 KS 2010/231 

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar, att genom förlagslån till Kommuninvest ekono-
misk förening, låna ut högst 10 miljoner kronor på de villkor som framgår av fö-
reningens erbjudande daterat mars 2010. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av utlåningen ska ske från likvida 
medel. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan 
angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt 
genomföra denna utlåning med det lånebelopp som tilldelats kommunen. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar, att under förutsättning av och inom ramen för 
kommunfullmäktiges beslut, godkänna teckningsanmälan och låneavtal med 
Kommuninvest ekonomiska förening, 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomichef Tomas Pellikkä och controller 
Barbro Gunnari Heikki att i förening underteckna en bindande teckningsanmä-
lan och övriga lånehandlingar. 

Beskrivning av ärendet 

Kommuninvest ekonomisk förening har bjudit in kommunen att teckna en del i fö-
reningens förlagslån, se bilaga. Erbjudandet kan endast utnyttjas av medlemmarna. 

Bodens kommun blev medlem i Kommuninvest år 2002. Kommuninvest har snabbt 
utvecklats till att vara den största långivaren till kommunsektorn i Sverige och upp-
fattas både i Sverige och internationellt som Kommungäld. I föreningens stadgar 
betonas att alla kommuner och landsting ska kunna erbjudas medlemskap och som 
medlem också kunna förvänta sig att Kommuninvest även i ekonomiskt svåra tider 
ska kunna erbjuda bra finansieringslösningar. För att kunna leva upp till den fast-
lagda visionen, behövs ett större kapital som bl.a. ökar förmågan att klara krissitua-
tioner, utan att behöva använda det solidariska borgensåtagandet. 

Kommuninvest ekonomisk förening har vid årsstämman 2010-03-25 beslutat för-
stärka kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB ge-
nom att ta upp ett förlagslån på högst 1 000 mkr från medlemmarna i föreningen. 
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§ 25  Förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomiska förening, 
forts 

 KS 2010/231 

Föreningen avser därefter att i sin tur vidareutlåna dessa medel till bolaget i form av 
ett förlagslån. Syftet är att öka kapitalbasens storlek till att motsvara minst 1 pro-
cent av balansomslutningen senast 2012. Det åstadkoms med det aktuella förlagslå-
net i kombination med att nya vinstmedel ackumuleras och att medlemsinsatser från 
nya medlemmar används för att förvärva nyemitterade aktier i bolaget. 

Bodens kommun har erbjudits att teckna 5,8 mkr av detta förlagslån. Beloppet mot-
svarar kommunens andel av hela förlagslånet, baserat på kommunens andel av fö-
reningens kapital. Det är också möjligt att därutöver teckna sig för ett extra belopp, 
utöver denna så kallade pro rata-del. Om några medlemmar väljer att inte teckna sin 
del i lånet, kan de medlemmar som tecknat sig för mer än sin del, få extra tilldel-
ning. På sådana överteckningsdelar utgår en extra ränta på 2 procentenheter.  

Ekonomikontoret föreslår att kommunen ska teckna den erbjudna lånedelen på 5,8 
mkr samt att därutöver anmäla intresse för att teckna ytterligare högst 4,2 mkr av 
förlagslånet om kommunen kan få ytterligare tilldelning. 
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§ 26 Revidering av ledningsplan vid extraordinära händelser 
 KS 2010/250 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till revidering av ledningsplanen vid ex-
traordinära händelser. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen lämnar förslag till ändringar av ledningsplanen vid 
extraordinära händelser.  

Efter händelser som höga flöden i Bodträsket 2008 samt hanteringen av pandemin 
hösten 2009 har det i utvärderingarna framkommit att igångsättandet måste bli tyd-
ligare samt hur centrala krisledningsgruppen ska sammansättas. Hur centrala kris-
ledningsgruppen sammansätts är viktigt för att gruppen tydligare ska kunna ta be-
slut som genomsyrar hela den kommunala organisationen.  

Förändringarna gäller  

 Förändring i ledningsplanen när det gäller ingångsättning av centrala krisled-
ningsgruppen samt sammansättning av densamma. 

 Tydligare arbetsuppgifter skapade för krisledningsnämnden, centrala krisled-
ningsgruppen. 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2010-04-26 

Sid 

9 (23) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 27  Snabbrapport januari – mars 2010 
 KS 2010/258 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  

1. Kommunstyrelsen godkänner snabbrapporterna för ks-kommunlednings-
förvaltningen, ks-räddnings- och beredskapsförvaltningen samt ks-tekniska för-
valtningen 
 

2. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens förslag att över-
föra 750 tkr från IS/IT-utveckling för delfinansiering av beslutstöd-systemet 
samt att omfördela 850 tkr inom investeringsbudgeten från nya exploaterings-
områden till beslutstödsystemet. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige   

1. Kommunfullmäktige godkänner snabbrapporten i sin helhet. 
 

2. De förvaltningar som prognostiserar underskott uppmanas att vidta omedelbara 
åtgärder för att som lägst uppnå budgetbalans. 

 

Beskrivning av ärendet 

Fr o m 2010 upprättas två s k snabbrapporter innehållande prognoser om helårsut-
fallet. Snabbrapporterna tas fram efter mars och september. För perioden januari-
juni upprättas en delårsrapport med periodens utfall. 

Kommunen prognostiserar ett positivt resultat för året med 1,3 mkr. Budgeterat re-
sultat är 19,9 mkr vilket innebär att det prognostiserade resultatet blir 18,6 mkr 
sämre än budgeterat. För styrelser och nämnder beräknas ett underskott jämfört 
med budget på 7,9 mkr. Finansen beräknas ge ett underskott på 10,7 mkr. Tre för-
valtningar, barn- och utbildningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och kom-
munledningsförvaltningen prognostiserar underskott jämfört med budget vid årets 
slut. Övriga räknar med nollresultat eller positivt resultat. Underskottet på finansen 
orsakas dels av att kostnaderna för pensioner beräknas bli högre än beräknat dels av 
att budgeterat rationaliseringskrav på 3 500 tkr inte bedöms kunna genomföras un-
der 2010. De kommunala bolagen beräknas få överskott eller nollresultat. 
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§ 28 Justering av driftramar med anledning av ny administrativ 
organisation 

 KS 2009/713 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige omfördelar medel från nämnderna till kommunstyrelsen 
(personalkontoret) från de andra nämnderna för 1,0 årsarbetare 2010-03-01 – 
2010-12-31  med 654 tkr enligt följande:  
- socialnämnden 309,9 tkr   
- barn- och utbildningsnämnden  218,2 tkr 
- kultur- och fritidsnämnden  13,4 tkr     
- kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 72,1 tkr  
- näringslivsstyrelsen    11,6 tkr   
- kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen)  21,7 tkr 
- kommunstyrelsen (räddnings- och beredskapsförvaltningen) 7,1 tkr 

2. Kommunfullmäktige omfördelar medel för 2010 från kommunstyrelsen (teknis-
ka förvaltningen) till kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltning-
en/ekonomikontoret) för 0,75 årsarbetare med 245 tkr. 

3. Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens (kommunledningsförvaltning-
en) driftram från och med 2011 och minskar övriga nämnders driftramar enligt 
följande 
- socialnämnden 379,1 tkr   
- barn- och utbildningsnämnden  266,9 tkr 
- kultur- och fritidsnämnden  16,4 tkr     
- kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 382,2 tkr  
- näringslivsstyrelsen    14,1 tkr   
- kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen)  26,6 tkr 
- kommunstyrelsen (räddnings- och beredskapsförvaltningen) 8,7 tkr 

4. Kommunfullmäktige minskar dessutom, med anledning av rationaliseringen 
motsvarande 2,0 årsarbetare, driftramarna från och med 2011 med följande:  
- kultur- och fritidsnämnden  87,0 tkr     
- kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 350,0 tkr  
- näringslivsstyrelsen    87,0 tkr   
- kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen)  87,0 tkr 
- kommunstyrelsen (räddnings- och beredskapsförvaltningen) 87,0 tkr 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har 2009-12-21 fastställt ny administrativ organisation. I be-
slutet fick kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag till justering av 
nämndernas driftramar från 2010 till följd av den nya organisationen. Den nya or-
ganisationen gäller från 2010-03-01. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram 
ett förslag till omfördelning av driftramar mellan nämnderna.  
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§ 28 Justering av driftramar med anledning av ny administrativ 
organisation, forts 

 KS 2009/713 

Förändringar på personalkontoret 

En central löneenhet har bildats inom personalkontoret och personal-
/löneredogörande arbetsuppgifter upphör på förvaltningarna. 2,0 medarbetare har 
överflyttats till personalkontoret från socialförvaltningen från 2010-03-01 och 1,0 
medarbetare från barn- och utbildningsförvaltningen från 2010-04-01. 

Två nya handläggarbefattningar med ändrade kompetenskrav tillkommer och 2,0 
handläggarbefattningar upphör. 

Överflyttning av personalredogörande uppgifter till personalkontoret 

På övriga fem förvaltningar (tekniska förvaltningen, kultur- och fritids-
förvaltningen, räddnings- och beredskapsförvaltningen, kommunlednings-
förvaltningen och näringslivsförvaltningen) ingår personalredogörande uppgifter till 
viss del i arbetsuppgifterna för administrativ personal. Omfattningen motsvarar 2,0 
årsarbetare fördelat på 1,0 årsarbetare tekniska förvaltningen och 1,0 årsarbetare på 
övriga fyra förvaltningar (0,25 årsarbetare vardera) enligt administrativa översynen. 
Medarbetarna arbetar kvar på sina förvaltningar, men personal/löneredogörande ar-
betsuppgifter kommer successivt övertas av personalkontoret under 2010. Detta är 
en rationalisering som innebär att budgetramarna ska reduceras för de förvaltningar 
som blir av med sina personalredogörande arbetsuppgifter. 

Överflyttning av personal från tekniska förvaltningen till ekonomikontoret 

Skanningsfunktionen på tekniska förvaltningen, som arbetsmässigt bedömdes mot-
svara 0,75 tjänst har avvecklats och uppgiften har överförts till ekonomikontoret 
som numer handhar inskanning av samtliga fakturor ställda till kommunen. 1,0 
medarbetare har fr o m 1 mars flyttats  från tekniska förvaltningen till ekonomikon-
toret. 
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§ 29  Revidering av teckningsrätt inom ekonomikontoret  
 KS 2010/242 

Arbetsutskottets förslag 

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

Beskrivning av ärendet 

Ekonomikontoret har lämnat förslag till ändring av teckningsrätten inom ekonomi-
kontoret. 

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

På grund av pensionsavgång och den administrativa översynen har byte av personal 
skett inom ekonomikontoret, varför behov finns av att revidera teckningsrätten 
inom kontoret. Revideringen framgår av bilagda förslag.  
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§ 30  Riktlinjer för debitering och krav 
 KS 2010/234 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen antar förslaget till uppdatering av riktlinjer för debitering och 
krav. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomikontoret lämnar förslag till nya riktlinjer för debitering och krav. 

Kommunstyrelsen beslutade 2005-11-28, § 186, om riktlinjer för kommunens debi-
terings- och kravverksamhet. En utökning av befintligt samarbetsavtal har träffats 
med Inkasso AB Marginalen som innebär att förutom långtidsbevakning av kom-
munens fordringar så kommer kommunen att anlita Marginalen för hela inkasso-
hanteringen. Med anledning av denna förändring så måste riktlinjerna för debitering 
och krav uppdateras. 
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§ 31  Yttrande över bygdemedelsansökan Folkets Hus 
 KS 2010/118 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen tillstyrker Folkets Hus ansökan om bygdemedel med 750 000 
kronor. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen har begärt att kommunen ska yttra sig över en ansökan från Folkets 
hus om 750 000 kronor i bygdemedel.  

Folkets hus i Boden planerar att uppgradera biografanläggningen till modern 
2Kstandard med möjlighet till visning av 3D-filmer. 

Idag finns dels en analog utrustning, dels en digital anläggning på J.4K-nivå. Den 
befintliga digitala utrustningen leasas. Under de senaste åren har framförallt de 
amerikanska filmbolagen samordnat sig kring en standardnivå för filmvisning som 
kallas 2K. 2K-upplösning är ca 50 % mer finupplöst än J.4K och ger alltså en högre 
kvalité på filmvisningen. 

Kostnaden för investeringen beräknas till totalt 1 105 000 kronor varav en egen in-
sats på 50 000 kr, eget arbete 5 000 kr, stöd från Filminstitutet 300 000 kronor och 
sökta bygdemedel 750 000 kr. 

Näringslivsförvaltningen tillstyrker 2010-03-17 ansökan om bygdemedel. Enligt 
förvaltningen kommer en uppgradering av den tekniska utrustningen kommer ytter-
ligare att öka biografens goda anseende, leda till fler besökare och en utveckling av 
Bodens besöksnäring. 
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§ 32  Ansökan om projektbidrag för vänortsarbete mellan Bodens 
kommun och Apatity  

 KS 2010/182 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på 40 000 kronor till Dasvedanja familje-
förening, som avser att bjuda in sommarbarn. Beloppet anvisas från kommun-
styrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

2. Kommunstyrelsen begär att föreningen lämnar en redovisning av verksamheten 
till kommunen senast under september månad 2010. 

Beskrivning av ärendet 

Dasvedanja familjeförening har lämnat in en ansökan om projektbidrag på 50 000 
kronor per år för att driva ett projekt för att bjuda in barn från Apatity i Ryssland till 
Boden.  

Kommunstyrelsen beviljade 2009-06-08, § 92, ett bidrag på 40 000 kronor till Das-
vedanja familjeförening, som då avsåg att bjuda in åtta stycken sommarbarn.  

Dasvedanja familjförening driver ett projekt med inriktningen att bjuda barn från 
Apatitys barnhem/familjehem till Boden. Barnen/ungdomarna får på detta sätt möj-
ligheten att leva familjeliv, rekreation och ett kulturellt utbyte. Det ger även värd-
familjerna ett unikt tillfälle till kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 
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§ 33  Stabilitetshöjande åtgärder i Bodsvedjan 
 KS 2009/480 

Arbetsutskottets förslag  

Bodens kommun garanterar att medel kommer att tillskjutas för att täcka de kostna-
der som inte täcks av statsbidrag. 

Beskrivning av ärendet 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har efter ansökan från Bo-
dens kommun, preliminärt beslutat att bevilja Bodens kommun ett statsbidrag på 
339 000 kronor för skredförebyggande åtgärder vid Bodsvedjan i form av stödban-
kar för fastigheterna Bodsvedjan 8:69, 8:70 och 8:1 samt diverse tilläggsåtgärder i 
form av bl a anslutningsväg. 

Bidraget avser 60 % av den beräknade totala kostnaden. För att MSB ska fatta ett 
slutligt beslut om bidraget krävs att kommunen garanterar finansieringen av de res-
terande 40 % av kostnaden. 

Åtgärden är uppdelad i olika delar och omfattning. Stödbankarnas utförande och 
omfattning skiljer sig mellan de berörda fastigheterna vilket medför att kostnaderna 
för de berörda fastigheterna kommer att bli olika. 

För att åtgärden ska genomföras har kommunen krävt att berörda fastighetsägare är 
med och finansierar den del av åtgärden som berör dem. 

De berörda fastighetsägarna har undertecknat ett medgivande att vara med och 
medfinansiera utförandet av åtgärden. Medgivandet innebär att fastighetsägarna tar 
15% av kostnaden för den del av åtgärden som berör respektive fastighet och att 
kommunen står för den återstående finansieringen. Kommunens del utgör således 
ca 166 000 kronor. 

Kommunen måste nu ta ställning till om den återstående finansieringen kan säker-
ställas. Därefter fattar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB slutligt 
beslut i ärendet. 
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§ 34 RIA-Oasen med ansökan om extra bidrag för 2009 och för-
höjt bidrag för 2010 

 KS 2010/190 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen beviljar Ria-Oasen ett extra verksamhetsbidrag på 60 000 
kronor för 2010. Pengarna anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
utgifter. 

2. Kommunstyrelsen överlämnar i övrigt överlämna ärendet till budgetberedning-
en i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Ria-Oasen har i skrivelser ansökt om extra verksamhetsbidrag för 2009 med 90 000 
kronor och att deras bidrag från och med 2010 höjs med 90 000 kronor från 
533 000 till 623 000 kronor. En likadan ansökan har skickats till Överluleå försam-
ling. Arbetsutskottet inom Överluleå församling har föreslagit att Ria-Oasen får ett 
extra bidrag med 30 000 kronor för 2009. Däremot föreslår arbetsutskottet inte nå-
got utökat bidrag från och med 2010. 

Kultur- och fritidsnämnden har avslagit både ansökan om extra bidrag för 2009 och 
förhöjt bidrag fr o m 2010 samt att uppdragit till förvaltningschefen aktualiserar 
frågan om att Ria-Oasens bidrag flyttas över till socialförvaltningen. Kultur- och 
fritidsnämnden dessutom vidare att ärendet får beredas vidare av budgetberedning-
en. 

För 2010 får Ria-Oasen enligt tidigare beslut 533 000 kronor från kommunen och 
296 900 kronor från Överluleå församling. Det innebär att kommunen i stort sett 
svarar för 2/3-delar av det totala bidraget och Överluleå församling för 1/3-del.  

Ria-Oasen hade negativa resultat både 2008 och 2009 på ca 65 tkr.  
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§ 35 Ansökan om serveringstillstånd; Nya Gården i Sörbyn AB 
 KS 2010/159 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen beviljar Nya Gården i Sörbyn AB stadigvarande tillstånd för 
Restaurang Nya Gården med tillhörande uteservering att servera starköl, vin 
och sprit till allmänheten. 

2. Servering får ske dagligen mellan klockan 11.00 – 01.00 

Beskrivning av ärendet 

Nya Gården i Sörbyn AB har ansökt om stadigvarande tillstånd att till allmänheten 
få servera starköl, vin och sprit på Restaurang Nya Gården med tillhörande uteser-
vering i Sörbyn. Sökt serveringstid är mellan kl 11.00-01.00. 

Nya Gården i Sörbyn AB ska äga restaurang och hotellbyggnader, arrendera Sif´s 
camping. Aktiebolagets verksamhet ska vara att driva kommersiell turistverksam-
het, uthyrning av lokaler, stugor, rum. Konferensverksamhet och andra aktiviteter 
för besökare. Försäljning och utställning av souvenirer, hantverk och konst och 
därmed förenlig verksamhet. Stärka och främja samarbete, samverkan i bygden.                               

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. Kansliet föreslår 
att kommunstyrelsen bifaller ansökan. 
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§ 36 Ansökan om serveringstillstånd; Väg och Städ i Boden AB, 
Arenan Restaurangen 

 KS 2010/227 

Arbetsutskottets förslag 

1. Väg och Städ i Boden AB beviljas stadigvarande serveringstillstånd att till all-
mänheten servera alla slags alkoholdrycker året runt i Arenan restaurangen och 
konferensrum 1 och 2 på plan 3 samt Arena Caféet, våning 2 i Boden. 

2. Servering får ske dagligen mellan 11.00-01.00. 

3. Tillståndet förenas med villkoret att minst tre (3) av polismyndigheten förordna-
de ordningsvakter ska tjänstgöra under den tid som servering sker på Arena Ca-
féet när området är öppet för allmänheten. 

Beskrivning av ärendet 

Väg och Städ i Boden AB med organisationsnummer 556755- 53466 har ansökt om 
stadigvarande tillstånd för att servera öl, vin och spritdrycker till allmänheten i Bo-
den Arenas restaurang, konferensrum 1 och 2 och Arena Caféet, våning 2 i Boden.                          
Väg och Städ i Boden AB kan i samråd med Arena bolaget använda andra ser-
veringsytor vid speciella arrangemang. Sökt serveringstid är 11.00-01.00. 

Skäl för beslutet 

Enligt 7 kap 5 § alkohollagen får tillståndsmyndigheten i samband med beslut om 
serveringstillstånd meddela de villkor som behövs. Det kan gälla serveringstider, 
serveringslokalen, uteservering och krav på övervakande personal eller ordnings-
vakter. 

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. Kansliet föreslår 
att kommunstyrelsen bifaller ansökan. 

Av största vikt är att läktarna hålls ”alkoholfria”. Tillståndet ska därför förenas med 
villkoret att minst tre (3) av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska 
tjänstgöra under den tid som området är öppet för allmänheten. 
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§ 37 Nedskrivning av utestående fordringar 
 KS 2010/218 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen skriver ner fordringar på totalt 100 946,07 kr i 2010 års re-
dovisning 

2. Kostnaden för årets kundförlust på 39 132,35 kr ska belasta den verksamhet, 
som tidigare intäktsbokförts. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomikontoret föreslår att vissa utestående fordringar enligt nedanstående sam-
manställning nedskrivs i 2010 års redovisning. 

Nedskrivning pga ovissa fordringar 59 396,28 
Nedskrivning pga utmätningsbara tillgångar saknas 15 503,59 
Nedskrivning pga konkurs 23 046,20 
Nedskrivning pga ansökningsavgift till Kronofogden 3 000,00 

Summa nedskrivningar 100 946,07 

Kostnaden för nedskrivna fordringar bokförs på respektive nämnd och belastar den 
verksamhet som fordringen tidigare intäktsbokförts på. Ekonomikontoret lämnar en 
redovisning på hur de nedskrivna fordringarna fördelar sig mellan olika nämnder.  

Kommunstyrelsen 

Ansökningsavgift 3 000,00  
Tomträttsavgälder 3 316,00 
Lösen Hem-PC 3 030,00 
Livsmedelskontroll 6 820,00 
Livsmedelsanläggning 7 100,00 
Tillstånd enskilt avlopp 3 900,00 
Anmälan tobaksförsäljning 1 414,00 
Reg. Livsmedelsanläggning 710,00 
Avgår tidigare befarad kundförlust -24 478,00 4812,00 

Tekniska utskottet 

Vatten/avlopp 20 601,37 
Renhållning 19 039,20 
Elförsörjning 1 200,00 
Tillstånd försäljningsvagn 8 240,00 
Avfallslämning 150,50 
Löneskuld 3 383,00 
Avgår tidigare befarad kundförlust -31 428,72 21 185,35 
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§ 37 Nedskrivning av utestående fordringar, forts 
 KS 2010/218 

Socialnämnden 

Löneskulder 5 613,00 5 613,00 

Barn- och utbildningsnämnden 
Barnomsorgsavgifter 11 591,00 
Musikskoleavgifter 1 440,00 
Löneskuld 398,00 
Avgår tidigare befarad kundförlust -5 907,00 7 522,00 

Summa kundförluster 39 132,35 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen - ekonomikontoret 
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§ 38  Fördelning av tilläggsbudget 2010 
 KS 2010/168 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningens tilläggsbudget förde-
las enligt följande: 

Drift 

Införande av nytt beslutsstödssystem 750
Ny version av webbplatsen 200
Verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete 100
Generationsväxling ekonomikontoret 300
Omb arkiv, nya lokaler samt kompetensutveckling nya 
medarbetare inom personalkontoret 500
Miljöprojekt, Skogsån 21
Miljöprojekt, Vattenråd 93
Miljöpris 50
Summa 2 014

 

Investeringar 

Fastighetsförsäljningar 3 000
IT-investeringar -607
Summa 2 393  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har 2010-04-12, §§ 37 och 38, beslutat att ks-kommunled-
ningsförvaltningens tilläggsbudget för 2010 blir 2 014 tkr för drift och 2 393 tkr för 
investeringar.  

Kommunledningsförvaltningen har lämnat ett förslag till hur tilläggsbudgeten ska 
fördelas. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen - ekonomikontoret 
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§ 39  Igångsättningstillstånd för investeringar, tekniska förvalt-
ningen 

 KS 2010/247 

Beslut 

Igångsättningstillstånd beviljas för de aktuella investeringarna. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen begär igångsättningstillstånd för följande investeringar som 
planeras starta under våren/sommaren. 

Projekt Belopp (tkr)

Planskildhet Travbaneledens förlängning 5 000
Avser framtagande av detaljplan och bygghandlingar.
Komplettering ombyggnad gatunät 2 500
Ombyggnad av Sparrisvägen och Kittelvägen.
Avhjälpande hinder 3 270
Bräddning av dörrar, dörröppnare, ramper mm.
Attraktiva skolmiljöer 8 000
Torpgärdsskolan och satsningar i samråd med barn- och utbildningsför-
valtningen.
Gammelängsskolan ventilation och fönster 2 000
Brister i ventialtion åtgärdas och fönster byts ut. Dörrpartier moteras
för att hindra brandspridning.

 

Projekt Belopp (tkr)
Biogasanläggning 5 000
Inköp av cisternen för flytande avfall och uppförande mottagningsbyggnad 
och lagerbyggnad. Inköp av fordonsvåg.
Körbanebeläggningar 2 500
Nya toppbeläggningar.

 
 
 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 
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