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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 59 Detaljplan; del av Boden 1:156, Rotorvägen 
 KS 2009/261 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har 2009-06-01 upprättat ett förslag till detaljplan för 
del av Boden 1:156, Rotorvägen. Planen skulle handläggas enligt plan- och byggla-
gens ”enkelt planförfarande”. Detaljplanehandlingen var utsänd på remiss under ti-
den 2009-06-26—07-27. 

Länsstyrelsen lämnade in sitt samrådsyttrande 2009-07-21 och anförde vissa syn-
punkter bl.a. ansåg Länsstyrelsen att planen skulle ställas ut eftersom planen inte 
överensstämde med den fördjupade översiktsplanen. Andra synpunkter var be-
stämmelser för att skydda kulturmiljön i området. Dessa synpunkter har åtgärdats i 
utställningsförslaget. Länsstyrelsen meddelar i sitt granskningsyttrande att de anser 
att förslaget med de justeringar som gjorts sedan samrådsversionen nu tillgodoser 
de kulturmiljöintressen som finns inom området.  

Detaljplanehandlingen ställdes ut under tiden 2009-09-28—10-26.  Efter utställ-
ningen framkom det att företaget som idag använder området ville bygga ut den f.d. 
hangaren som ligger närmast Åbergsleden. Kommunen har tagit fram ett förslag 
med en byggrätt som tillförsäkrar att hangaren kan byggas ut. Förslaget skickades 
till Länsstyrelsen för godkännande. 

Efter försvarsmaktens olika neddragningar i Boden har Ing 3-området övergått i 
privat ägo. Idag ägs området av Pionjären Fastighets AB. Fastighetsbolaget avser 
att sälja och avstycka fastigheter inom hela Ing:s område varför det krävs nya de-
taljplaner som redovisar den verkliga markanvändningen inom de olika delarna. 
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§ 60 Taxa och avgifter för Musikskolan 2011 
 KS 2010/628 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande avgift för Musikskolan behålls och att 
den indexuppräknas fr.o.m 2011 enligt strategiska planens budgetdirektiv. 

Beskrivning av ärendet 

Avgifterna i den kommunala musikskolan har i princip varit oförändrade sedan 
2001, och en översyn av avgifterna har rekommenderats av revisorerna. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en avgiftsjustering med hänsyn till den 
genomsnittliga prisökningen i kommungruppen under 2009, vilket medför en avgift 
för Instrumentalundervisningen på 407 kr (+87 kr) och för instrumenthyra 203 kr 
(+43 kr) i 2010 års prisnivå. 

Barn och utbildningsnämnden föreslår 2010-10-28, § 65, att nuvarande avgift för 
Musikskolan behålls och att den indexuppräknas fr.o.m 2011 enligt strategiska pla-
nens budgetdirektiv. 
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§ 61 Borgensförbindelse Kommuninvest 
 KS 2010/580 

Arbetsutskottets förslag 

1. Bodens kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 6 december 
2001 (”borgensförbindelsen”), vari Bodens kommun åtagit sig solidariskt bor-
gensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller. 

2. Kommuninvest äger företräda Bodens kommun genom att företa samtliga nöd-
vändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt borgens-
förbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borge-
närer.  

3. Ekonomichef Tomas Pellikkä och controller Barbro Gunnari Heikki utses att 
underteckna bekräftelse på borgensförbindelse. 

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommun är sedan 2001 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening och 
har som medlem möjlighet att låna hos föreningens helägda dotterbolag Kommu-
ninvest i Sverige AB (publ) (Kommuninvest). För att Kommuninvest i sin upplå-
ning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden ansvarar samtliga med-
lemmar solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. 
Borgensåtagandet är ett villkor för medlemskap, vilket regleras i föreningens stad-
gar. Samtliga medlemmar har därför tecknat en borgensförbindelse. Bodens kom-
mun utfärdade sin borgensförbindelse den 6 december 2001.  

När Kommuninvest tar upp lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelser-
na för långivarna. Det innebär att Kommuninvest i den praktiska hanteringen före-
träder medlemmarna gentemot långivarna.  
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§ 62 Detaljplan; Kv Alen, del av centrum 
 KS 2010/440 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige antar detaljplanen och beslutar samtidigt om upphävande 
av strandskyddet. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har 2009-11-22 upprättat ett förslag till detaljplan för 
Kvarteret Alen, del av centrum. Det huvudsakliga syftet med denna detaljplan är att 
utöka kvartersmarken för bostäder, eftersom bostadsrättsföreningen Alen har öns-
kemål om att utöka antalet parkeringsplatser. I dagsläget har brf Alen ett antal par-
keringsplatser på allmän platsmark, genom denna planändring försäkras kvarteret 
om stadigvarande parkeringsplatser på kvartersmark. 

Kv Poppeln nr 9 har tidigare haft sin in/utfart till garaget på ”allmän platsmark”, 
och tillförsäkras nu in/utfart till garaget på kvartersmark, genom denna detalj-
planeändring. Fastigheten Alen 15 ges en utökad byggrätt för handel och kontor. 
(Vidars radio) 
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§ 63 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2011-2013; kommun-
ledningsförvaltningen och räddnings- och beredskapsför-
valtningen 

 KS 2010/666 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande. 

Beredningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens samt räddnings- och 
beredskapsförvaltningens förslag till verksamhetsplan 2011-2013. 

Beredningens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige upphäver det tidigare beslutet om datastöd för politiskt valda 
ledamöter som antagits av kommunfullmäktige1997-05-05, § 118.. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen och räddnings- och beredskapsförvaltningen lämnar 
förslag till verksamhetsplan för 2011-2013. 

Tekniska förvaltningens förslag till verksamhetsplan bereds av tekniska utskottet. 
De tre förvaltningarnas verksamhetsplaner kommer att behandlas gemensamt av 
kommunstyrelsen den 13 december 2010. 

Yrkanden  

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande. 
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§ 64 Johanneskyrkan med ansökan om bidrag för handikappan-
passning av lokaler 

 KS 2010/573 

Arbetsutskottets förslag 

1. Johanneskyrkan beviljas ett kommunalt bidrag med 100 000 kronor för att byg-
ga om och handikappanpassa ungdomslokalerna. Bidraget utbetalas till Johan-
neskyrkan när de kan styrka att de löst hela finansieringen av projektet. 

2. 100 000 kronor anvisas ur anslaget till kommunfullmäktiges oförutsedda kost-
nader. 

Beskrivning av ärendet 

Johanneskyrkan planerar att bygga om ungdomslokalerna så att de blir handi-
kappanpassade, samt att bygga ett kök och anpassa lokalerna i övrigt för att kunna 
driva ungdomsgårdsverksamhet. Ombyggnaden och anpassningen av lokalerna har 
kostnadsberäknats till 398 000 kronor. Den totala budgeten för det treåriga projektet 
beräknas till 3 Mkr. Johanneskyrkan har sökt bidrag från Allmänna Arvsfonden för 
lönekostnader, samt söker så stort bidrag som möjligt från kommunen för ombygg-
nadskostnaderna. 

Näringslivsförvaltningen avslår ansökan med motiveringen att ansökan inte tillför 
tillräckligt ur ett näringslivsutvecklingsperspektiv.  
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§ 65 Program för översyn av kommunens översiktsplan 
 KS 2010/706 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar program för översyn och att översiktsplaneringen för 
Boden kan ske enligt detta program. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har 2010-11-29 upprättat ett förslag till program för 
översyn av kommunens översiktsplan.  

Kommunen ska i översiktsplanearbetet ge en huvudsaklig viljeinriktning i ett antal 
strukturgivande frågor som påverkar kommunens utveckling och där markanvänd-
ningen är ett medel. Frågorna ska utvecklas i översiktsplanearbetet endera genom 
Tematiska tillägg (täcker hela kommunens yta) eller genom Fördjupad översikts-
plan (FÖP avgränsat geografiskt område). De strategiska frågorna som avses be-
handlas är i första hand strandskydd i landsbygdsutvecklingen (LIS), militärt buller 
kontra bebyggelseutveckling, vindkraft, planering älvdalen mot Luleå, bebyggelse-
utveckling i de forna militära områdena, stadskärnan och handel, landsbygdsut-
veckling och kulturmiljöfrågor kontra bebyggelseutveckling. 
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§ 66 Taxor för tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosi-
va varor, samt revidering av taxa för tillsyn enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor samt lagen om skydd mot 
olyckor 

 KS 2010/744 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslagen till taxor för tillstånd enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor.  

2. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till revideringen av taxan för tillsyn 
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor samt lagen om skydd mot 
olyckor.  

3. Kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut 2004-11-01, § 161, delen om 
taxa för tillstånd till hantering av brandfarliga varor.  

4. De nya taxorna träder i kraft i och med justeringen av kommunfullmäktiges pro-
tokoll. 

Beskrivning av ärendet  

Räddnings- och beredskapsförvaltningen har tagit fram förslag till ”taxa för till-
stånd till hantering av brandfarliga varor” samt ”taxa för tillstånd till hantering och 
överföring av explosiva varor” i samverkan med 4-kantskommunerna samt Kalix 
kommun.  

Förvaltningen har även tagit fram ett förslag till revidering av taxan för tillsyn en-
ligt lag om brandfarliga och explosiva varor och lag om skydd mot olyckor. Avgif-
tens storlek vid tillsyn förändras inte. Tre kompletteringar av tillsynsmoment som 
är avgiftsbelagda har tydliggjorts. 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-10-27, § 79, att kommunstyrelsen ska fullgöra 
kommunens uppgifter enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva va-
ror. 

Enligt 27 § lagen om brandfarliga och explosiva varor, får avgifter tas ut för till-
ståndsprövning, tillsyn, provtagning och undersökning av prov, godkännande av fö-
reståndare, godkännande av explosiv vara och beslut om huruvida en vara är att 
anse som en explosiv vara.
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§ 67 Yttrande över kommunrevisorernas granskning av inventa-
riehanteringen inkl försäljning av kommunal egendom 

 KS 2010/570 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen antar ekonomikontorets yttrande som sitt eget.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kommunens inventariehanter-
ing inklusive försäljning av kommunal egendom. Granskningens syfte var att be-
döma om organisation, system och rutiner för den interna kontrollen för inventarie-
hanteringen är ändamålsenliga och fungerar tillfredsställande. Revisorerna har även 
följt upp om förvaltningarna följer kommunens riktlinjer för när inköp av inventari-
er ska redovisas som drift respektive investering. 

Kommunrevisionen bedömer att det finns dokumenterade riktlinjer och sker upp-
följningar men har ett antal synpunkter på verksamheten.  

Kommunledningsförvaltningen ekonomikontoret har i skrivelse 2010-11-09 in-
kommit med förslag till yttrande över revisorernas granskning. 
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§ 68 Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Bodens kommun 
 KS 2010/627 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen fastställer riktlinjerna för kommunens säkerhetsarbete. 

Beskrivning av ärendet 

Riktlinjerna reglerar inom vilka områden säkerhetsarbetet ska bedrivas. Dessa är: 

 Skydd mot olyckor enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 

 Krishantering enligt lagen om extraordinära händelser (2006:544) 

 Internt skydd 

 Informationssäkerhet 

 Personsäkerhet 

 Säkerhetsskydd enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) 

Räddnings- och beredskapsförvaltningen har lämnat förslag till nya riktlinjer för 
kommunens säkerhetsarbete. Huvuddragen i riktlinjerna är att tydliggöra organisa-
tionen kring kommunens säkerhetsarbete. I riktlinjerna framgår det att en säker-
hetsgrupp startas och vilka uppdrag som faller in under denna. Verksamheterna ut-
ser sina egna säkerhetsombud. Säkerhetsombud ska arbeta direkt mot säkerhetsom-
råden och de personer i säkerhetsgruppen som har det som sitt ansvarsområde. 
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§ 69 Delrapport av projektet ”Kommunal alkohol- och narkotika-

samordnare”  
 KS 2007/435 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner delrapporten. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2007-10-15, § 194, att söka statliga medel hos länssty-
relsen för förebyggande insatser inom alkohol- och narkotikaområdet.  

15 oktober 2008 startade projektet ”Kommunal alkohol- och narkotikasamordnare”. 
Länsstyrelsen beviljade 2009-10-20 kommunen 300 000 kr till projektet. 

Vid fleråriga projekt ska en delrapport lämnas in till Länsstyrelsen. Delrapporten 
med ekonomisk redovisning ska behandlas av ansvarig nämnd och lämnas in till 
länsstyrelsen innan det beviljade beloppet betalas ut.  

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en delrapport som avses sändas 
till Länsstyrelsen. 
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§ 70 Tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning;  

Upphandlingsärenden 
 KS 2010/508 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande med ekonomi-
chefen som ersättare att utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan 
inför domstol och andra myndigheter i upphandlingsärenden 

2. Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med en ny punkt 3:2 med 
ovanstående innehåll 

3. Kommentaren till punkt 4:2 i kommunstyrelsens delegationsordning komplette-
ras med ”Vid talan inför domstol och andra myndigheter i upphandlingsärenden 
gäller delegation 3:2.”   

Beskrivning av ärendet 

Punkt 4:2 i kommunstyrelsens delegationsordning reglerar att kommunstyrelsens 
ordförande har rätt att utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför 
domstol och andra myndigheter. Avsnitt 3 om upphandling och anskaffningsbeslut 
föreslås kompletteras med motsvarande punkt. Även här föreslås kommunstyrel-
sens ordförande som delegat, med ekonomichefen som ersättare. 
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§ 71 Försäljning av tomträtten Alen 15 

 KS 2010/705 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen försäljer till MAGEDE AB, org.nr 556628-7784, fastigheten 
Alen 15, för en överenskommen köpeskilling av 1 535 000 kronor. 

2. Kommunstyrelsen godkänner i övrigt villkoren i köpekontraktet. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och samhällsbygg-
nadschefen att underteckna för beslutet nödvändiga handlingar. 

Beskrivning av ärendet 

Fastigheten Alen 15 är belägen vid korsningen Drottninggatan-Åkaregränd och är 
upplåten med tomträtt till Magede AB. På fastigheten bedriver Vidars Radio och 
Norrbottens Media handels- respektive kontorsverksamhet. 

Fastigheten består av en byggnad i två plan med tillhörande parkering och har idag 
en areal på 886 m2 men kommer att utökas med ca 165 m2 via en fastighetsre-
glering från Alen 12. En överenskommelse har tecknats med ägarna till fastigheten 
Alen 12 gällande fastighetsregleringen av aktuellt markområde mellan Alen 12 och 
15. Försäljningen är villkorad med att Lantmäteriförrättningen för tomtutökningen 
vinner laga kraft.  

En detaljplaneändring pågår för området vilket ska medföra en ändring av byggrät-
ten för fastigheten. Försäljningen är villkorad med att detaljplanen vinner laga kraft. 
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§ 72 Serveringstillstånd; Konditori Opalen AB, Restaurang SKAPA 
 KS 2010/574 

Arbetsutskottets förslag 

1. Konditori Opalen AB med org.nummer 556505-5489 beviljas stadigvarande 
tillstånd att till allmänheten och slutna sällskap servera starköl, vin och sprit i 
Restaurang SKAPA och tillhörande uteservering 

2. Servering får ske i restaurangen/caféet och arkaden mellan kl. 11.00-01.00.  

3. Servering på uteserveringen får ske mellan 15 maj-15 september kl: 11.00-
01.00 

Beskrivning av ärendet 

Konditori Opalen AB med org. nr. 556505-5489, Mikael Krauss, har ansökt om 
stadigvarande tillstånd enligt 7 kap5 § Alkohollagen (AL) att till allmänheten och 
slutet sällskap få servera starköl, vin och spritdrycker på restaurang SKAPA. Sökt 
serveringstid är 11.00-01.00. 

Ansökan avser servering i matsal, bar och uteservering.  Hyreskontrakt är upprättat 
med Bodens kommun och omfattar Skapas restaurang, hotell och konferens. Matsa-
len har plats för 149 bordsgäster, i baren 60 personer och på uteplatsen ca 60. Sö-
kande kommer att hålla öppet för lunchservering måndag–fredag. Vid kurser och 
konferenser har man öppet efter överenskommelse med beställaren. Servering till 
allmänheten kan förekomma även på kvällstid och helger. 

Serveringsstället är sedan tidigare godkänt som livsmedelslokal där allsidig matlag-
ning kan ske av Miljö och byggnämnden. 

Polismyndigheten i Boden och Räddningstjänsten har inget att erinra mot ansökan. 

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. 



Kommunstyrelsens 
 

arbetsutskott Protokoll 
 Sammanträdesdatum 

2010-11-29 
Sid 

16 (18) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 73 Ansökan om serveringstillstånd, Stenuddens Gårdsbutik 
och Bageri, Suzie Q`s Cafe` & Dinner 

 KS 2010/563 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen beviljar Stenuddens Gårdsbutik och Bageri stadigvarande 
tillstånd att till allmänheten och slutna sällskap servera starköl, vin och sprit i 
Suzie Q`s Café & Dinner i Boden. 

2. Servering får ske i restaurangen dagligen mellan kl. 11.00-01.00. 

3. Servering på altan/uteservering får ske 15 maj-15 september kl. 11.00-01.00. 

Beskrivning av ärendet 

Stenuddens Gårdsbutik och Bageri, enskild firma söker stadigvarande ser-
veringstillstånd att till allmänheten och slutna sällskap servera starköl, vin och sprit 
i restaurang Suzie Q`s Café & Dinner på Kungsgatan 8 i Boden.   

Idag bedriver sökande caférörelse och brödförsäljning i lokalerna. 

Verksamheten består av att till kunder erbjuda försäljning av hembakat bröd, egen-
gjorda pajer och smörgåsar. Under eftermiddagen tillagas och erbjuds en variations-
rik meny med amerikansk mat som äts på plats i mysig 50-tals anda.  Sökt ser-
veringstillstånd omfattar servering till allmänhet och slutna sällskap. 

Polismyndigheten i Boden tillstyrker ansökan och Räddningstjänsten tillstyrker an-
sökan under förutsättning att max 50 personer vistas samtidigt i restaurang och ute-
servering. Att lokalen är utrustad med pulversläckare och att en belyst skylt för ut-
gång och nödutgång sätts upp. 

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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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 74 Nedskrivningar av utestående fordringar 
 KS 2010/717 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ekonomikontorets förslag att ute-
stående fordringar på 667 026:43 kr nedskrivs. 

 
2. Kostnaden för kundförlust på 667 026:43 ska belasta den verksamhet som tidi-

gare intäktsbokförts. 
 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomikontoret föreslår att utestående fordringar enligt nedanstående samman-
ställning nedskrivs i 2010 års redovisning. 

Nedskrivning p g a att fordran överförts till långtidsbevakning 155 313:95 
Nedskrivning p g a att ersättning lämnats från försäkringsbolag 420 297:- 
Nedskrivning av ansökningsavgifter Kronofogden      2 400:- 
Nedskrivning p g a konkurs m m     89 015:48 

Summa nedskrivningar    667 026:43 

Kostnaden för nedskrivna fordringar bokförs på respektive nämnd och belastar den 
verksamhet som fordringen tidigare intäktsbokförts på. Nedskrivningen belastar 
nedanstående  

Kommunstyrelsen 
Ersättning för stulna datorer 420 297:- 
Tomträttsavgälder  10 484:- 
Löneskulder 1 547:34 
Livsmedelskontroll 17 040:- 
Miljötillsyn 4 260:-   
Ansökningsavgifter Kronofogden  2 400:-  456 028:34 
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§ 74 Nedskrivningar av utestående fordringar, forts 

 KS 2010/717 

Tekniska utskottet 
Vatten/avlopp, renhållning 61 734:31 
Slamdebitering     2 150:- 
Felaktigt sorterat avfall        500:- 
Hyror     2 770:- 
Motorvärmaravgifter     3 600:- 
Tillstånd uteservering     3 360:- 
Löneskulder   15 306:03    89 420:34 

Socialnämnden 
Äldreomsorgsavgifter   55 280:08 
Hyror   12 383:23    67 663:31 

Barn- och utbildningsnämnden 
Barnomsorgsavgifter    22 610:- 
Skadegörelse         800:- 
Bilreparation      2 047:- 
Ej levererade varor    16 076:- 
Musikskoleavgifter         483:44    42 016:44 

Kultur- och fritidsnämnden 
Ej återlämnade böcker    11 600:- 
Step-In/Nordpoolen-kort         298:-    11 898:- 

Summa kundförluster   667 026:43
  

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen - ekonomikontoret 
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