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§ 21 Informationer 

 

Följande informationer lämnades: 

 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda 

(OPF-KL) (Jörgen Widgren och Lisbeth Nordström) 

 Medarbetarenkät 2013 (Thomas Reinholdt och Håkan Hansi) 

 Ny kostorganisation (Håkan Hansi) 

 Strategi för internationellt arbete (Håkan Hansi) 

 Över- och underskottsfond samt tilläggsbudget och investeringar 2014 

(Agneta Bergbom och Jan Öström) 

 Thomas Reinholdt, personalchef, lämnade en skriftlig  chefsrapport. 

 Bengt Nilsson, räddningschef, lämnade en skriftlig chefsrapport. 
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§ 22 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL) 
KS 2014/69 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar bestämmelserna om omställningsstöd och pension 

för förtroendevalda (OPF-KL). 

Beskrivning av ärendet 

Sveriges kommuners och landsting (SKL) har 2013-10-20 antagit förslag till 

bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-

KL). 

Bestämmelserna är helt nya och tillämpas på förtroendevalda som 

nytillträder efter valet 2014 eller senare. OPF-KL är indelat i 

omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Omställningsbestämmelserna 

tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och 

tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Förmånerna i 

pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL. 

SKL föreslår att kommunen antar bestämmelsen. 
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§ 23 Medborgarförslag om bättre kvalité för de gamla i 
äldrevården 
KS 2013/556 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att socialnämnden redan arbetar i 

enlighet med förslaget. 

2. Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Beskrivning av ärendet 

Hjördis Lindström föreslår i ett medborgarförslag att lönen höjs för 

baspersonalen inom äldrevården samt att deras arbetsvillkor förbättras. 

Förslagsställaren vill att de äldre ska få rättighet att ta makten över sina liv. 

Socialnämnden säger i sitt yttrande 2014-01-28, § 21, att lönen för 

äldreomsorgspersonalen bestäms i stor uträckning genom centrala 

kollektivavtal. Socialnämnden har under 2013 beslutat om flertal åtgärder 

just i syfte att förbättra arbetsvillkoren för vårdpersonalen och öka kvalitén i 

kommunens äldreomsorg. En åtgärd är det så kallade ”Kvalitetslyftet”, det är 

en satsning för att öka kvalitén i verksamheten. Kvalitetslyftet genomförs 

stegvis och omfattar såväl förbättra villkor för de anställda som ökad kvalitet 

för brukarna. 

Socialnämnden säger också att för att ge alla brukare i samtliga 

verksamheter möjlighet att påverka kvalitén i stöd- och omsorgsarbetet 

genomförs årliga dialogmöten. Nämnden arbetar målmedvetet för att 

förbättra arbetssituationen för medarbetarna och ge brukarna insatser som 

utformas utifrån individuella behov och önskemål, helt i enlighet med 

medborgarförslaget. 
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§ 24 Revidering av miljö- och byggnämndens taxa inom 
miljöbalkens område 
KS 2011/715 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige fastställer miljö- och byggnämndens förslag till 

revideringar i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) 

område. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden föreslår 2014-01-30, § 7, att kommunfullmäkitge 

antar en revidering Taxebilaga 1 i avdelningen Miljöfarlig verksamhet enl 9 

kap miljöbalken.  

Revideringen innebär att taxan anpassas till nya lagar och förordningar. Den 

innehåller ingen höjning eller sänkning av nivåerna på kommunens avgifter. 

Bakgrund 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område antogs 

av kommunfullmäktige 2011-12-19, § 172, och består av tre delar, Taxa för 

prövning och tillsyn, Taxebilaga 1 och Taxebilaga 2.  

Miljö- och byggnämnden förslag till revidering avser rubriken Anmälan. 

Hänvisningen till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd ersätts med "Anmälningspliktig verksamhet eller åtgärd enligt 

miljöprövningsförordningen (2013:251)”. 

Miljö- och byggnämnden föreslår också en revidering i samma bilaga under 

avdelningen Avfall och producentansvar enl 15 kap miljöbalken under 

rubriken Tillsyn i övrigt. Hänvisningen till avfallsförordningen (2001:1063) 

ersätts med "Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall för 

vilka tillstånds- eller anmälningsplikt föreligger” 

Miljöprövningsförordningen (2013:251) trädde i kraft 2013-06-18. I denna 

har bland annat de koder som framgick av bilagan till förordningen 

(1988:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd införts. Bilagan till 

den förordningen har upphävts. 

Bestämmelser med avseende på anmälningsplikt enligt 9 kap. 6 § 

miljöbalken finns nu i både miljöprövningsförordningen (MPF) och 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). FMH 

innehåller fortfarande grundläggande bestämmelser, formerna för anmälan 

och en vidarehänvisning till MPF i fråga om anmälningsplikt. 

I Taxebilaga 1 hänvisas till FMH i vissa fall och även om FMH hänvisar till 

MPF behöver hänvisningarna i Taxebilaga 1 justeras får att undvika  
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§ 24 forts 

oklarheter och eventuella ifrågasättanden av taxan. Även en korrigering med 

anledning av nya avfallsförordningen (2011:927) bör göras. 
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§ 25 Tilläggsanslag till tillväxtnämnden för ökade kostnader 
på Havremagasinet 
KS 2011/345 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige utökar tillväxtnämndens driftbudgetram med 

150 000 kr per år för ökade hyreskostnader i samband med renoveringen 

av Havremagasinet under avtalsperioden 2014-2018. 

2. Kommunfullmäktige utökar tillväxtnämndens driftbudgetram med 

210 000 kr per år avseende finansieringen av Havremagasinet under 

avtalsperioden 2014-2018. 

3. Kommunfullmäktige tillför investeringsbudget om 100 000 kr för 2014 

för investering av nödvändiga inventarier. 

4. Kommunfullmäktige anvisar 360 000 kronor ur kommunfullmäktiges 

konto för oförutsedda utgifter till tillväxtnämnden för utökning av 

budgetramarna enligt punkten 1 och 2. 

Beskrivning av ärendet 

Tillväxtnämnden föreslår 2014-02-13, § 8, att kommunfullmäktige utökar 

nämnden driftbudgetram med 150 000 kr per år för ökade hyreskostnader för 

Havremagasinet. Tillväxtnämnden begär även utökat driftbudgetramen med 

210 000 kr per år avseende finansieringen av Havremagasinet under 

avtalsperioden 2014-2018 samt 100 000 kr extra i investeringsbudget för 

2014 för investering av nödvändiga inventarier. 

Renoveringskostnaderna för Havremagasinet för bland annat förbättrad 

brandsäkerhet och handikappanpassning fördyras enligt information från 

Fortifikationsverket som ansvarar för renoveringen. Den ökade kostnaden 

fördelas mellan landstinget och kommunen, där landstinget tar 60 % av 

kostnaden. 

Enligt avtalet mellan landstinget och kommunen för drift av Havremagasinet 

är kommunens del 1,410 tkr. Tillväxtförvaltningen har blivit tilldelad 1,200 

tkr i sin driftbudgetram. Det saknas 210,0 tkr för att kunna uppfylla avtalet. 

Under 2014 behöver verksamheten göra nödvändiga investeringar, bl a inköp 

av ljus, bord och stolar. Kostnaden fördelas mellan landstinget och 

kommunen, där landstinget tar 60 % av kostnaden. 
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§ 26 Tilläggsbudget investeringar 2014 

KS 2014/ 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen fastställer kommunledningsförvaltningens, tekniska 

förvaltningens samt räddnings- och beredskapsförvaltningens förslag till 

tilläggsbudget för investeringar 2014. 

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer följande tilläggsbudget för investeringar 

2014:  
 

Ks-kommunledningsförvaltning -7 639

Ks-teknisk förvaltning (inkl affärsdrivande verksamhet) 30 980

Ks-räddnings- och beredskapsförvaltning 469

Utbildningsnämnd 3 100

Socialnämnd 1 884

Tillvätnämnd 1 000  

Beskrivning av ärendet 

Anslag till investeringar som inte använts på grund av att investeringen inte 

färdigställts eller påbörjats kan enligt kommunens riktlinjer vid behov föras 

över nästa år.  

Av tabellen på nästa sida framgår inlämnade förslag till överföring av över- 

och underskott avseende pågående investeringar: 

Nämnd/styrelse (tkr) Avvikelse Förslag

bokslut tilläggs-

2013 Justering Förslag budget

Ks-kommunledningsförvaltning -7 540 -99 -7 639 -7 639

Ks-tekniska förvaltning 30 807 173 30 980 30 980

Ks-räddnings- o beredskapsförv 469 0 469 469

Utbildningsnämnd -2 359 5 459 3 100 3 100

Socialnämnd 1 884 0 1 884 1 884

Tillväxtnämnd -792 1 792 1 000 1 000

Summa, tkr 22 469 7 325 29 794 29 794

Förslag från nämnd/

förvaltning

 

Kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning föreslår en negativ 

tilläggsbudget på totalt 7 639 tkr till 2014 för pågående investeringar som 

inte färdigställts. Under 2014 väntas intäkter för bredbandsutbyggnaden.  
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§ 26 forts  

Dessutom fortätter exploateringarna och utvecklingen av 

beslutsstödssystemet. Förslaget inkluderar även medel till ett nytt IT-stöd för 

rehabiliteringsarbetet. I bokslut 2013 slutredovisas projekt med en positiv 

budgetavvikelse på tillsammans 209 tkr. I det ingår 2 400 tkr för ej nyttjad 

investeringsbuffert Av totalt överskott på 2 517 tkr för exploateringar 

slutredovisas ett underskott på -2 483 tkr för bland annat Hornsberg och 

Boden 58:6 (f d Ing 3).  

Tekniska förvaltningen föreslår en tilläggsbudget som är 173 tkr högre än 

budgetavvikelsen vid årets slut och vill föra över 30 980 tkr till 2014 

avseende investeringar som inte färdigställts. Slutredovisade investeringar 

med större negativa avvikelser avser affärsdrivande verksamhet -4 782 tkr, 

inventarier till hästcentrum -1 466 tkr samt skolstrukturomläggning -1 040 

tkr. Större positiva avvikelser avser takarbeten på Björknäsgymnasiet samt 

förvaltningarnas fordon med 2 998 tkr respektive 3 837 tkr.  

Räddnings- och beredskapsförvaltningen vill slutföra pågående investeringar 

i Rakel samt i andningsskyddsutrustning under 2014 och vill därför ta med 

sig hela överskottet till kommande år.  

Utbildningsnämnden föreslår att hela underskottet på investeringsbudgeten 

slutredovisas i bokslut 2013. Det avser flytten till A-huset samt utbyte av 

inventarier Samtidigt begärs extra investeringsmedel om 3 100 tkr avseende 

fortsatt utbyte av inventarier. 

För att kunna slutföra pågående investeringar föreslår socialnämndens att de 

ska få ta med sig hela överskottet på 1 884 till 2014. I det ingår att 

slutredovisade överskott på totalt 460 tkr används till eftersatt underhåll på 

lokaler i äldreboenden. En annan större investering som slutförs under 2014 

är inköp av inventarier till individ- och familjeomsorg för 1 000 tkr. 

Tillväxtnämnden föreslår att underskottet på 1 792 tkr avseende Hästcentrum 

slutredovisas i bokslut 2013. Samtidigt föreslås att ej genomförd investering 

i en lastbil får ske under 2014 och att överskottet på 1 000 tkr 

tilläggsbudgeteras . 

Ekonomikontoret föreslår att tilläggsbudget för investeringar 2014 fastställs i 

enlighet med inlämnade förslag. Med förslag till tilläggsbudget uppgår 

budgeterad investeringsvolym 2014 till 168 034 tkr  
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§ 27 Över- och underskottsfond i bokslut 2013 

KS 2014/  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen fastställer förslaget till över- och underskottsfond för 

kommunledningsförvaltningen, räddnings- och beredskapsförvaltningen samt 

tekniska förvaltningen. 

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen överlämnar frågan om kommunrevisionens 

överskottsfond till fullmäktiges presidium. 

2. Kommunfullmäktige fastställer följande över- och underskottsfonder 

efter nedanstående nyttjande under 2014: 

 
Nämnd/styrelse (tkr) Nyttjande ÖU-fond

ÖU-fond efter

2014 nyttjande

Ks-kommunledningsförvaltning -1 699 1 518

Ks-teknisk förvaltning 3 878 1 943

Ks-räddnings- och 

beredskapsförvaltning 75

Utbildningsnämnd -400 6 963

Socialnämnd -38 964

Miljö- och byggnämnd 26

Tillväxtnämnden -1 964 0

Överförmyndarnämnd 129

Summa -185 -28 310  

3. Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att återställa sin över- 

och underskottsfond under 2015-2016 och sänker nämndens ram i 

kommande strategisk plan med 6 655 tkr för vardera åren. 

Reservationer 

Olle Lindström (M), Rigmor Åström (M) och Lili-Marie Lundström (C) 

reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har 2012-05-21, § 51, beslutat att nämnders/styrelsers 

över- eller underskott mot budgeten ska tas med till kommande 

verksamhetsår. Dessa samlas i en egen över- och underskottsfond (ÖUF). 

Över- och underskottsfonden får inte överstiga +/- 4 % av nämndens ram i 

strategisk plan för kommande verksamhetsår.  
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§ 27 forts 

I prövningen av om årets över- eller underskott ska tillföras över- och 

underskottsfonden eller inte kan hänsyn tas till om mål och prestationer är 

uppfyllda.  

Över- eller underskott inom följande verksamheter ska inte överföras till 

över- och underskottsfonderna: 

 Bostadsanpassningsbidrag 

 Försörjningsstöd 

 Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges pott för oförutsedda 

utgifter 

 EU-projekt 

Ombudgetering av pågående driftprojekt kan ske från ett verksamhetsår till 

nästa. För affärsdrivande verksamheter ska alltid hela underskottet föras över 

till nästa år.  

Nämnder/styrelser har lämnat in följande förslag till över- och 

underskottsfond: 

Nämnd/styrelse (tkr) IB Avv Summa Ekonomi-

ÖU- bok- Just Fond % Nytt- ÖU- konto-

fond slut av jande Fond rets

2013 ram förslag

till

ÖU-fond

Kommunrevision 66 13 79

Ks-kommunled-

ningsförvaltning

2 209 5 860 8 069 -4 852 3 217 4% -1 699 1 518 1 518

Ks-teknisk förvaltning 0 -1 935 -1 935 -1 935 -2% 3 878 1 943 1 943

Ks-räddnings- och 

beredskapsförvaltning 31 44 75

75

0%

75

75

Utbildningsnämnd 220 7 143 7 363 7 363 1% -400 6 963 6 963

Socialnämnd -16 872 -23 375 -40 247 1 283 -38 964 -6% -38 964 -38 964

Miljö- och byggnämnd 26 50 76 -50 26 4% 26 26

Tillväxtnämnd -239 2 203 1 964 1 964 2% -1 964 0 0

Överförmyndarnämnd 159 -30 129 129 3% 129 129

Summa -14 400 -10 027 -24 427 -3 619 -28 125 -185 -28 310 -28 310

Förslag från nämnd/förvaltning
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§ 27 forts  

Kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning föreslår att överskott 

motsvarande 4 852 tkr justeras bort och inte tillförs över- och 

underskottsfonden. Av det avser 602 tkr kommunfullmäktiges pott för 

oförutsedda utgifter samt EU-projekt m m som justeras bort i enlighet med 

regelverket.  

Kommunledningsförvaltningen förslår därutöver att 1 699 tkr av 

överskottsfonden används till följande projekt under 2014:  

Projekt (tkr) 2014

Byte av ekonomisystem 800

Skid VM för militärer 500

Projekt intranätet 399

Summa 1 699  
 

Tekniska förvaltningen föreslår att de i enlighet med regelverket tar med sig 

hela underskottet för affärsdrivande verksamhet, -5 944 tkr, till nästa år. I 

övrigt ber de att få nyttja 2 066 tkr av sin över- och underskottsfond under 

2014. Avsikten är att täcka kostnadsökningar inom kosten, genomföra en 

statusinventering av gator och vägar samt överföra över- och underskott till 

resultatenheterna så att de kan behålla priserna på tunga fordon och 

bilpoolen samt att kunna reducera underskottet på park och SAVO till halva 

beloppet. . Totalt blir det att de tar med sig en negativ budget på 3 878 tkr. 

Över- och underskottsfonden uppgår därefter till 1 943 tkr. 

Utbildningsnämnden föreslår att de ska få nyttja 400 tkr av sin över- och 

underskottsfond under 2014 till projektet Vildmarkskocken. 

I enlighet med regelverket föreslår socialnämnden att 1 283 tkr av deras 

underskott justeras bort. Det avser underskott på bostadsanpassningsbidrag 

med -1 486 tkr samt överskott på försörjningsstöd med 203 tkr. De förslår 

också att ingen återställning sker under 2014 av den del av över- och 

underskottsfonden som överstiger -4 % av nästa års budget, totalt 13 310 tkr.  

Miljö- och byggnämnden föreslår att deras över- och underskottsfond 

justeras ned med 50 tkr så att över- och underskottsfonden inte överstiger  

4 %. 

Tillväxtnämnden förslår att de ska få nyttja hela sin över- och 

underskottsfond under 2014. De vill använda 1 000 tkr till projektet ”North 

Waste Infrastructure” och resten till näringslivsfrämjande åtgärder. 

Ekonomikontoret föreslår att nämndernas över- och underskottsfonder 

fastställs i enlighet med inlämnade förslag men att socialnämnden får i 

uppdrag att snarast vidta åtgärder för att kunna återställa sin fond till -4 % 

under 2015-2016. Återställning av överstigande 13 310 tkr förslås ske  
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§ 27 forts  

genom en minskning av socialnämndens ram i kommande strategisk plan. 

Efter att över- och underskottsfonderna tagits i anspråk uppgår det 

budgeterade resultatet för 2014 till 9 131 tkr.  

Kommunstyrelsens beredning har lämnat ett förslag som överensstämmer 

med det som blev arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen. 

Yrkanden och beslutsgång 

Olle Lindström (M) föreslår att punkten 3 i arbetsutskottets förslag till 

kommunfullmäktige ändras så att kommunfullmäktige ger socialnämnden i 

uppdrag att återställa sin över- och underskottsfond under 2014-2016 i stället 

för under 2015-2016. 

Ordföranden ställer beredningens förslag och Olle Lindströms (M) förslag 

mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt beredningens 

förslag.  
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§ 28 Ny kostorganisation i Bodens kommun 

KS 2014/ 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att en ny kostorganisation ska skapas i 

kommunen och placeras under utbildningsnämnden från och med 1 augusti 

2014. 

Kommunfullmäktige uppdrar till den utbildningsnämnden att utveckla ett 

gemensamt system för styrning, uppföljning och kontroll samt uppdrag att 

skapa ett system för delaktighet med kunden 

Kommunfullmäktige uppdrar till den utbildningsnämnden att ta fram en 

långsiktig genomförandeplan enligt alternativ 1 i resultatrapporten.  

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram underlag till 

de ändringar av nämnders reglementen och eventuell omfördelning av 

budgetramar som blir följden av punkten 1 i detta beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har tidigare i den strategiska planen har gett uppdrag att 

utreda effekterna av olika alternativ till kostorganisation. Utredningsarbetet 

har pågått i olika omgångar och delrapporterats. Företaget 2Learn AB har på 

uppdrag av kommunen presenterat en resultatrapport med en nulägesanalys 

av kostförsörjningen i Bodens kommun. 

Utredningen har beretts av en styrgrupp bestående av kommunchefen Håkan 

Hansi, skolchefen Maria Lundgren, socialchefen Catharina Liljeholm, 

tekniske chefen Torbjörn Almqvist och kostchefen Johanna Lindblad. 

Styrgruppen har förankrat sitt arbete med samtliga nämnders presidier. 

Sammanfattningsvis visar nulägesanalysen att styrning och kontrollen av 

kostverksamheten som helhet i kommun är bristfällig. Eftersom ansvaret 

ligger på flera nämnder blir även den politiska styrningen oklar och därmed 

en otydlig kostorganisation. 

Nulägesanalysen visar på följande utvecklingsbehov: 

1. Öka den politiska styrningen och kontrollen genom att tas fram en 

kostpolicy, - program och – riktlinjer samt en tydlig kostorganisation som 

tydliggör ansvarsfördelningen för kostverksamheten. 

2. Organisera kostförsörjningen i en samlad kostenhet under en huvudman 

(kommunstyrelsen) med en ansvarig kostchef för den samlade verksamheten 

som kan öka styrning, ledning och kontroll över verksamhetens säkerhet, 

effektivitet och kvalitet. 

3. Utveckla ett gemensamt kvalitetsledningssystem med kravspecifikationer, 

ansvar och roller i köken, samverkansmöten, matsedlar, kvalitetsuppföljning  
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§ 28 forts  

och utvecklingsprocesser samt rutiner för kostförsörjningens samtliga 

processer i hela verksamheten. 

4. Redovisa kostförsörjningens kostnader för personal, lokaler, transport och 

livsmedel på ett likvärdigt sätt så att tillförlitliga nyckeltal och statistik kan 

framtas löpande. Se även över skillnader i produktionskostnad mellan 

kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. 

5. Skapa en delaktighet med kunderna (såväl verksamheterna som de egna 

köken) kring kostfrågorna med genom samverkansråd. 

Kommunens kostverksamhet är idag organiserad under tekniska 

förvaltningen som en resultatenhet, där socialförvaltningen och 

utbildningsförvaltningen köper den kost de behöver i sin verksamhet. 

Beredningsförslaget innebär att den nya kostorganisationen placeras under 

utbildningsnämnden från och med den 1 augusti 2014.  

I utredningen finns en simulering tre olika scenarier:  

1. Nuvarande produktionsform men med ökad styrning, ledning och kontroll 

2. Centraliserad kostförsörjningen 

3. Decentraliserad kostförsörjning 

Beredningsförslaget innebär att den nya kostenheten vid 

utbildningsförvaltningen ska ta fram en långsiktig genomförandeplan enligt 

alternativ 1. 

Flytten av kostverksamheten ska inte innebära några ökade kostnader för 

utbildningsnämnden, eftersom kostverksamheten som är nämnts är en 

resultatenhet. Beredningens förslag innebär att fullmäktige tar ställning till 

att kostorganisationen förändras från och med den 1 augusti 2014.  
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§ 29 Riktlinjer för samverkan  

KS 2014/ 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen antar riktlinjerna för samverkan.  

Beskrivning av ärendet 

Samverkan ska vara ett gemensamt förhållningssätt i Bodens kommun. 

Arbetsgivaren vill tillsammans med de fackliga organisationerna skapa 

förutsättningar för verksamheterna att nå de mål och intentioner som 

kommunens styrdokument anger. Arbetsgivarens ambition är att tillsammans 

med de fackliga organisationerna komma fram till ett samverkansavtal. För 

att åstadkomma detta har riktlinjer för samverkan tagits fram i syfte att 

bygga upp ett ömsesidigt förtroende och positivt klimat mellan fackliga 

organisationer och arbetsgivaren.  

Målet är att det ska ske en tidig dialog mellan fackliga organisationer och 

arbetsgivaren i frågor som har betydelse för verksamheten.  

Det gör vi genom att  

 Skapa forum för olika nivåer för att möjliggöra en tidig dialog före 

beslut i aktuella frågor. 

 Chef och medarbetare har dialog på arbetsplatsträffen i frågor som 

har betydelse för arbetsplatsen, t ex verksamhet, måluppfyllelse, 

arbetsmiljö och resurser. 

Information och förhandlingar genomförs enligt medbestämmandelagen. 
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§ 30 Permanent serveringstillstånd till allmänheten – 
Hantverksrestaurangen HB, Travet 

KS 2013/575 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Hantverksrestaurangen HB:s 

ansökan om permanent serveringstillstånd till allmänheten att servera 

starköl, spritdrycker, vin och andra jästa alkoholdrycker på 

travrestaurangen, fasta uteserveringen, spiltan, Gustafs Loge, loger samt 

utökad yta under V75 med Totohallen, inhägnat VIP-tält, inglasad 

uteläktare, ytterligare ett tält ute på området samt utökad uteservering.  

2. Serveringstiden är 11.00 - 01.00  

3. Servering på uteserveringen får ske 1 maj-30 september årligen. 

Serveringstiden på uteserveringen är 1 juni-31 augusti 11.00-01.00, 

serveringstiden 1 maj-31 maj samt 1 sep-30 sep 11.00-23.00 sön-tors, 

11.00-00. 00 fre-lörd. 

4. Vid V75 tävling ska minst tio (10) av polismyndigheten förordnade 

ordningsvakter finnas på serveringsställena. Ordningsvakterna ska finnas 

på platsen från det att serveringen startar och fram tills att gästerna 

lämnar serveringsområdet.  

5. Tillståndshavaren ska innan öppnande av serveringstälten inom området 

skicka in skalenliga ritningar med utrymningsvägar, möblering och 

personantal till räddningstjänsten. Intyg på att tältduken är flamsäker ska 

bifogas, intyget får inte vara äldre än fem år. När tälten är på plats och 

möblerade ska dessa avsynas av räddningstjänsten innan servering får 

påbörjas.   

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet 

Hantverksrestaurangen HB ansöker om permanent tillstånd för servering av 

starköl, spritdrycker, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på 

Bodentravet. Sökt serveringslokal är travrestaurangen, fasta uteserveringen, 

spiltan, Gustafs Loge, Loger samt utökad yta under V75 med Totohallen, 

inhägnat VIP-tält, inglasad uteläktare, ytterligare ett tält ute på området samt 

utökad uteservering. Serveringsområdet kommer att vara tydligt avgränsat. 

Sökanden har hyresavtal med fastighetsägaren. Servering på uteserveringen 

kommer att ske 11.00–01.00 1 juni-31 augusti och 1 maj- 31 maj samt 1 sep-

30 sep 11.00-23.00 sön-tors, 11.00-00.00 fre-lörd. 
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§ 30 forts 

Det finns en meny med ett varierat utbud av maträtter, det kommer att finnas 

förrätter, varmrätter och efterrätter. Restaurangen är registrerad som 

livsmedelsanläggning. Den person som bedöms ha personligt betydande 

inflytande i bolaget är Suman Sharma.  

 

Hantverksrestaurangen HB har sedan flera år tillbaka permanent tillstånd för 

servering av starköl, spritdrycker, vin och andra jästa alkoholdrycker på 

Hantverksrestaurangen i Boden, därmed anses kunskaper i alkohollagen vara 

styrkta. 

 

Av verksamhetsbeskrivningen framgår att de kommer att rikta sig mot en 

bred publik. De kommer att bedriva matservering under tävlingsdagar i stora 

restaurangens matsal, spiltan och i totohallen kommer de att servera sina 

besökare hamburgare, varmkorv, kaffe med mera. Det kommer att vara flera 

maträtter att välja på under tävlingsdagar. När det gäller spiltan kommer de 

att servera vällagad husmanskost. Det kommer alltid vara två rätter. 

Det finns alltid ordningsvakter under tävlingsdagar på området. När det 

gäller V75 dagen då kommer alla serveringsställen vara innanför ett högt 

staket. Ordningsvakter kommer att rondera inom hela serveringsområdet. 

Deras förhoppning är att de ska kunna erbjuda andra events utöver 

tävlingsdagar i restaurangen samt inne på Bodentravets område. 

 

Skatteverket har meddelat att bolaget är registrerat för f-skatt, moms och 

arbetsgivaravgifter. Bolaget samt dess företrädare har inga skatteskulder.  

Miljö- och byggnämnden tillstyrker Hantverksrestaurangens ansökan om 

serveringstillstånd med begränsning av öppethållandetiderna. 

Öppethållandetiderna för uteserveringen bör begränsas tillklockan 01.00 och 

musik från högtalare utomhus bör begränsas till 22.00 söndag-torsdag och 

till klockan 00.00 fredag, lördag samt dag före helg för perioden 1 juni-31 

augusti. Vidare bör bakgrundsmusik begränsas till längst 01.00.  

För perioden 1 september – 31 maj bör öppethållandetiderna för 

uteserveringen begränsas till klockan 23.00 och musik från högtalare 

utomhus bör begränsas till klockan 22.00 söndag-torsdag. Dagarna fredag, 

lördag samt dag före helg bör öppethållandetiderna för uteserveringen 

begränsas till klockan 00.00 och musik från högtalare utomhus bör begränsas 

till klockan 23.00. Bakgrundsmusik bör begränsas till längst 22.00 söndag-

torsdag och till längst 00.00 fredag, lördag samt dag före helg. Vidare bör 

fönster och dörrar hållas stängda när musik spelas inomhus efter klockan 

22.00 söndag-torsdag och till klockan 23.00 fredag, lördag samt dag före 

helg. 
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§ 30 forts 

Kronofogdemyndigheten har meddelat att bolaget samt bolagets företrädare 

inte har några skulder i allmänna mål.  

Räddnings- och beredskapsförvaltningen har inget att erinra på den tänkta 

serveringen under följande förutsättningar. Personantalet begränsas till 100 

personer för travrestaurangen plan 1, 300 personer för plan 2 (spiltan), 

Totohallen till 500 personer, logerna till 130 personer, läktaren 200 personer 

och Gustavs loge 50 personer. 

För de tänkta serveringstälten inom området så kan inte räddnings- och 

beredskapsförvaltningen yttra sig specifikt. Utan därför gäller det att 

ansvarig innan öppnande skickar in skalenliga ritningar med 

utrymningsvägar, möblering, och personantalet. Intyg på att tältduken är 

flamsäker ska bifogas, intyget får inte vara äldre än fem år. När tälten är på 

plats och möblerade ska dessa avsynas innan servering får påbörjas.   

Polismyndigheten har dock ingen erinran mot serveringen under 

förutsättning att vid V75 tävling ska minst tio (10) av polismyndigheten 

förordnade ordningsvakter finnas på serveringsställena. Ordningsvakterna 

ska finnas på platsen från det att serveringen startar och fram tills att 

gästerna lämnar serveringsområdet. Vid ordinarie tävlingsdag bedöms inget 

behov av ordningsvakter föreligga. Serveringen är tänkt att ske på fyra olika 

platser på området och vid de tillfällen då det är V75 tävlingar vid 

åtminstone sex olika platser. På grund av den stora publiktillströmningen vid 

dessa tillfällen, genererar detta ett större behov av ordningsvakter. Detta 

förhållande tillsammans med att serveringen sker på olika ställen ökar 

ytterligare kravet på antalet ordningsvakter. Arrangörerna ska för att minska 

risken för oprovocerat våld samt för att öka tryggheten vidta lämpliga 

åtgärder för detta. Dessa ska redovisas polismyndighetens rättsenhet.  

Kommunicering av remissvaren har skett. 

Rättsliga förutsättningar 

Enligt 8 kap 12§ alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas den 

som visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska 

förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva 

verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de 

krav som ställs upp i denna lag. 

 

Enligt alkohollagen 8 kapitlet 17§ får serveringstillstånd vägras om 

alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra 

skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller  

särskild risk för människors hälsa. Av förarbetena till såväl nu gällande som 

gamla alkohollagen framgår att detta gäller även om övriga krav som 
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 § 30 forts 

uppställs i lagen är uppfyllda. Detta kan ske om serveringen kan befaras 

medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt. Vid varje prövning av ett 

nytt tillstånd och vid varje väsentlig utökning av verksamheten i en befintlig 

restaurang, ska kommunen beakta risken för att alkoholpolitiska olägenheter 

kan uppstå. Som konstaterats ovan kan tillstånd vägras redan vid farhågor 

om att alkoholpolitiska olägenheter ska uppstå. Om polismyndigheten 

befarar att en restaurangetablering innebär en risk utifrån allmänna 

ordningssynpunkter eller om miljöförvaltningen bedömer att etableringen 

innebär risk för störningar för närboende bör detta tillmätas stor betydelse.  

 

Bedömning 

Alkohollagstiftningen har tillkommit för att begränsa alkoholens 

skadeverkningar och är i första hand en social skyddslagstiftning. Härav 

följer att de fall alkoholpolitiska hänsyn ställs mot företagsekonomiska eller 

näringspolitiska ska de alkoholpolitiska hänsynen ha företräde. Detta gäller 

även när frågan är om utsträckt serveringstid även om övriga krav som 

uppställts i lagen är uppfyllda.  

 

Kansliet anser att sökanden uppfyller alkohollagens krav och kan beviljas 

serveringstillstånd. 

 

_______________ 

För kännedom 
Hantverksrestaurangen HB 

 

_______________ 

Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Luleå  

Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten i Luleå, men ska skickas eller 

lämnas till Bodens kommun, Kommunstyrelsen, 961 86 Boden. 

Överklagandet ska ha kommit in till nämnden inom tre veckor från den dag 

då klaganden fick del av beslutet. Skrivelsen ska innehålla vilket beslut som 

överklagas, vilken ändring som önskas och vilka skäl som finns för ändring. 

Skrivelsen ska undertecknas av klaganden eller dennes ombud. 

 


