




Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-08 

Sid 
2 (36) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 188  
  
Ärendenr --  
Diarienr --  
   

Besök och rapporter  
Sammanträdet inleddes med följande besök 

- Överläggningar med kommunens revisorer 

- Erik Sandemo, Svensk Handel 

Följande rapporter lämnades 

- Kommunchefens rapport 

- Finansiell rapport november 2008 

- Rapport från tekniska utskottet 

- Muntlig rapport från personalutskottet 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 189  
Au § 121  
Ärendenr 1  
Diarienr KS 2008/555 
   

Medborgarförslag om att kommunen ska kämpa för 
att Försvarets Radioanstalt (FRA) etableras i Boden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, på grund av att det för närvarande 
inte finns några förutsättningar för en etablering. 

Beskrivning av ärendet 
Bo Björklund föreslår i ett medborgarförslag att Bodens kommun kämpar för att 
Försvarets Radioanstalt (FRA) etableras i Boden. Riksdagen har nu klubbat FRA-
lagen och det innebär fler arbetstillfällen. Boden borde ligga bra till att få sina er-
sättningsjobb.  

Näringslivsstyrelsen föreslår att medborgarförslaget avslås. FRA är en civil myn-
dighet som hör till Försvarsdepartementets verksamhetsområde. Dess huvudkontor 
är beläget på Lovön utanför Stockholm. På Lovön arbetar ca 600 personer. Signal-
spaning bedrivs vid fasta anläggningar på västkusten, i södra Sverige och på Got-
land. I dagsläget finns ingen planerad utökning av FRAs verksamhet. Det som teo-
retiskt skulle vara möjligt att omlokalisera är delar av verksamheten på Lovön. När-
ingslivsförvaltningen har haft kontakt med generaldirektör Ingvar Åkessons sekre-
terare och fått uppgiften att inga omorganisationer är planerade som skulle kunna 
innebära flytt av någon del av verksamheten i dagsläget.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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2008-12-08 

Sid 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 190  
Au § 122  
Ärendenr 2  
Diarienr KS 2008/390 
   

Medborgarförslag om den lokala miljön – punkten 2 
om att förbjuda tomgångskörning i kommunen 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige gör inget åt förslaget, eftersom kommunen sedan tidigare har 
begränsat tomgångskörning till en minut i hela kommunen. 

Beskrivning av ärendet 
Jakob Wadenholt med flera elever på samhällsbyggnadsprogrammet vid Björknäs-
gymnasiet har lämnat in ett medborgarförslag med flera punkter som rör den lokala 
miljön i Boden. Punkten 1 och punkterna 3 till 8 behandlas i andra ärenden som be-
reds av tekniska utskottet.  

Punkten 2 handlar om kommunen borde förbjuda tomgångskörning. Samhällsbygg-
nadskontoret säger i sitt yttrande att Bodens kommun redan 2004 förbjöd tom-
gångskörning i hela kommunen. Förbudet finns i 5 § i Bodens kommuns lokala fö-
reskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Bodens kommun. Enligt den 
paragrafen får en förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon hållas igång 
i högst en minut inom kommunen.   

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Sid 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 191  
Au § 123  
Ärendenr 3  
Diarienr KS 2008/883 
   

Nyårsfirande 2008 och firande av Boden 90 år 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tillskjuter 130 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden för 
att fira nyåret och att Bodens kommun fyller 90 år. Medlen anvisas från kommun-
fullmäktiges konto för oförutsedda utgifter. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (s), Eivy Blomdahl (s), Patrik Degerman (s), 
Inger Billenman (s) och Anders Pettersson (kd).  

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har i samarbete med Pronto Production arbetat fram 
en idé hur man skulle kunna skapa en unik upplevelse kring tolvslaget och samti-
digt uppmärksamma att Bodens kommun fyller 90 år. Förvaltningen begär 130 000 
kronor för att genomföra arrangemanget. 

Tanken är att på Brännastrand kring utescenen samla kommuninnevånarna kring, 
musikframträdanden, körsång med barnkörer och nyårsdiktläsande samtidigt som 
det uppmärksammas att kommunen fyller 90 år. Det skapas också en trevlig och in-
bjudande miljö kring Brännastrands utescen med eldar, brinnande facklor och ser-
vering av varm dryck med tilltugg. 

Firandet har också ett syfte att befästa stadens kulturella utveckling och gemenskap 
kommuninnevånare emellan. 

Det traditionella firandet med nyårsfyrverkeriet för hela familjen kl. 17.00 skall gi-
vetvis bibehållas men målsättningen är att så många som möjligt ser tolvslaget och 
”Ring klocka Ring” och firandet av ”Boden 90 År” som ett komplement till detta.  

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (s) och Anders Pettersson (kd) yrkar avslag till förslaget. 

Ordföranden ställer Torbjörn Lidbergs (s) och Anders Petterssons (kd) yrkande mot 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag. 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 192  
Au § 124  
Ärendenr 4  
Diarienr KS  2008/933 
   

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot  
olyckor 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer handlingsprogrammen.  

Beskrivning av ärendet 
Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) föreskriver att kommunen ska under varje 
mandatperiod ska ta fram ett handlingsprogram för den förebyggande verksamheten 
samt delen räddningstjänst. Programmen ska tas i kommunfullmäktige varje man-
datperiod. 

Räddnings- och beredskapsförvaltningen är sammanhållande för båda programmen 
och har valt att ta fram två separata program. Den förebyggande är framtagen ge-
nom en arbetsgrupp ur riskhanteringsgruppen i kommunen. Räddningstjänstdelen är 
framtagen av en arbetsgrupp inom räddningstjänsten. 

Handlingsprogrammen innehåller: 

• Kommunens mål för verksamheten 

• De risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsin-
satser 

• Hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras samt 
uppgifter om samverkan med andra kommuner, statliga myndigheter och en-
skilda 

• Vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att genomföra rädd-
ningsinsatser i fred och under höjd beredskap. Uppgifter om hur kommunen 
samverkar med andra kommuner vid olika räddningsinsatser 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 193  
Au § 125  
Ärendenr 5  
Diarienr KS  2008/932 
   

Taxor och avgifter 2009 för kultur- och fritidsnämn-
den  

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer kultur- och fritidsnämnden förslag till taxor och 

avgifter.  

2. Taxorna och avgifterna träder i kraft den 1 januari 2009. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar förslag till taxor och avgifter för år 2009. Av 
underlaget till beslut framgår vilka förändringar av taxorna som nämnden föreslår 
jämfört med föregående år.  

Yrkanden  
Torbjörn Lidberg (s) föreslår att kommunfullmäktige fastställer kultur- och fritids-
nämndens förslag, med ändringarna att badavgiften för ungdomar mellan 3 och 18 
år på Nordpoolen inte höjs, att avgiften för familjerelax på Nordpoolen på söndagar 
höjs med 15 kronor, att entréavgiften för vuxna på Försvarsmuséet höjs från 60 till 
80 kronor, samt att entréavgiften för familjer på Försvarsmuséet oförändrat är 120 
kronor. 

Ordföranden ställer Torbjörn Lidbergs (s) yrkande mot arbetsutskottets förslag och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 194  
  
Ärendenr 6  
Diarienr KS 2008/116 
   

Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 

Förslag till beslut 
Skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till respektive 
kommun. 

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

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

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 195  
  
Ärendenr 7  
Diarienr KS 2008/958 
   

Avgiftsfria resor inom omsorgen 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens förslag att resor till och från dag-
verksamhet blir avgiftsfria från och med den 1 januari 2009. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden föreslår att resor till och från dagverksamheter blir avgiftsfria.  
Personer med funktionsnedsättning som reser till och från sin dagverksamhet beta-
lar idag 15 kr för resan tur och retur. Kommunens tekniska kontor är transportör. 

Vid yrkesmässig trafik, när kommunens personal mot betalning regelbundet ombe-
sörjer resor till och från daglig verksamhet, krävs trafiktillstånd och särskild behö-
righet hos chaufförerna. Chaufförerna har särskild behörighet men kommunen sak-
nar trafiktillstånd. Om transporterna är kostnadsfria krävs däremot inget trafiktill-
stånd. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 196  
  
Ärendenr 8  
Diarienr KS 2008/957 
   

Avgift för kost m.m inom LSS-verksamheten och äld-
reomsorg  

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens förslag till avgifter för kost 

m.m inom LSS-verksamheten och äldreomsorg 

 Nuvarande  
avgift 

Ny avgift

Omsorgen  
Lunch dagverksamhet 40 kr 52 kr
Kost korttidsvistelse pris/dygn 89 kr 99 kr
Kost korttidsvistelse exkl lunch 49 kr 47 kr
Kost korttidstillsyn skolungdom under lov 0 kr 52 kr
Inackordering korttidsvistelse från annan kommun 1 845 kr 1 920 kr
Pedagogisk måltid 21 kr 26 kr
  
Äldreomsorgen  
Kost heldygn/månad 2 910 kr 2 970 kr
Kost heldygn 97 kr  99 kr
Sondnäring/månad 2 910 kr 2 970 kr
Förbrukningsartiklar/månad* 135 kr 140 kr
Förbrukningsartiklar/dag 5 kr 5 kr
Kost dagverksamhet 42 kr  52 kr
  
* I förbrukningsartiklar ingår tvätt- och sköljmedel, rengöringsmedel, hushålls- och 
toalettpapper, tvättlappar, glödlampor (ej privata lampor), sopsäckar, engångshandskar 
och haklappar 

 

2. Avgifterna träder i kraft den 1 januari 2009. 

Anders Pettersson (kd) lämnar ett särskilt yttrande. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 196  
  
Ärendenr 8  
Diarienr KS 2008/957 
   

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden lämnar förslag till avgifter för kost m.m inom LSS-verksamheten 
och äldreomsorg. 

Omsorgens dagverksamhet bedriver verksamhet som innehåller aktiviteter i form 
av planering och tillredning av lunch för deltagarna. Dessa luncher innehåller både 
bröd, smör och dryck samt kaffe vilket motiverar en prisbild i nivå med den färdig-
lagade beställda maten.  

Inom omsorgen bedrivs korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och unga inom  
Gläntan, Pusslet och Ungdomsfritids. Ungdomarna på Gläntan och Pusslet har se-
dan tidigare betalat för sin kost och där föreslår socialnämnden en mindre höjning 
med motivet att ha en samlad prisbild inom verksamheterna. När Ungdomsfritids på 
Prinsgatan startade sin verksamhet förbisågs att ta upp frågan om avgift varför den-
na verksamhet varit helt avgiftsfri. Socialnämnden föreslår därför att även dessa 
ungdomar debiteras en avgift för sin lunch under lovdagar. 

Pedagogisk måltid förekommer inom omsorgen och här föreslås en mindre höjning 
som motsvarar halva avgiften för en lunch om 52 kr. 

De brukare som besöker äldreomsorgens dagverksamheter och äter lunch där bör 
betala samma pris som debiteras dem med hemtjänst. 

Vissa avgifter inom LSS-verksamheten och äldreomsorgen föreslås höjas. Skälet är 
bl a att ha en samlad prisbild inom socialförvaltningens olika verksamheter och 
dess brukare. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 197  
Tu § 41  
Ärendenr 601  
Diarienr KS  2007/231 
   

Medborgarförslag om återvinningsstation i Kusån 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige gör inget åt förslaget eftersom det redan är uppfyllt. 

Beskrivning av ärendet 
Boende i Kusån och Kusön har lämnat ett medborgarförslag om att uppföra en åter-
vinningsstation i Kuså by. 

Tekniska förvaltningen har uppfört en återvinningsstation mitt emot byastugan i 
Kusån för papper, kartong, glas, plast, metall, småbatterier och glödlampor/lysrör.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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2008-12-08 

Sid 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 198  
Tu § 42  
Ärendenr 602  
Diarienr KS 2008/782 
   

Motion från Patrik Degerman (s) om upprustning av 
vägen mellan Gunnarsbyn och Degersel 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen i uppdrag att ta upp frågan om vä-
gen mellan Gunnarsbyn och Degersel vid nästa kvartalsträff med Vägverket. 

Beskrivning av ärendet 
Patrik Degerman (s) föreslår i en motion att kommunen ska kontakta Vägverket för 
att hitta en lösning med den dåliga vägen mellan Gunnarsbyn och Degersel. Ansva-
ret för väg 757 mellan Gunnarsbyn och Degersel ligger på Vägverket Region Norr.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Sid 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 199  
Tu § 43  
Ärendenr 603  
Diarienr KS 2008/898 
   

Ny VA-taxa för kommunens allmänna vatten- och  
avloppsanläggning 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa för Bodens kommuns allmänna vatten- 

och avloppsanläggning i enlighet med Lagen (2006:412) om allmänna vatten-
tjänster. 

2. VA-taxan gäller från och med 1 januari 2009. 

Beskrivning av ärendet 
I övergångsbestämmelserna till lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster anges 
att kommunen ska besluta om ny VA-taxa senast 31 december 2008.  

Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till ny taxa för kommunens allmänna 
vatten- och avloppsanläggning. Denna stämmer i huvudsak överens med det text-
förslag som branschorganet Svenskt vatten utarbetat.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 200  
Tu § 44  
Ärendenr 604  
Diarienr KS 2008/74 
   

Utökning av beachvolleybollplaner på Kvarnängen 

Förslag till beslut 
1. Ytterligare en plan för beachvolleyboll byggs på Kvarnängen. 

2. Kommunfullmäktige hänskjuter frågan om finansiering till fullmäktiges kom-
mande behandling av tilläggsbudgeten. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har enligt § 72/2008 gett kommunstyrelsen i uppdrag att pro-
jektera och kostnadsberäkna att bygga ytterligare planer för beachvolleyboll på 
Kvarnängen. 

Tekniska förvaltningen har beräknat kostnaden till 67 100 kronor att bygga en plan 
och 5 000 kronor per år för underhållet. 

Tekniska utskottet föreslår följande beslut. 1.Ytterligare en plan för beachvolleyboll 
byggs på Kvarnängen. 2. Kommunfullmäktige tillför tekniska förvaltningen pengar 
för investeringen och driften. 

Yrkanden 
Kenneth Backgård (ns) föreslår att den andra beslutssatsen ändras till följande. 
Kommunfullmäktige hänskjuter frågan om finansiering till fullmäktiges kommande 
behandling av tilläggsbudgeten. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kenneth Backgårds (ns) 
förslag. 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 201  
Tu § 45  
Ärendenr 605  
Diarienr KS 2008/899 
   

Färdtjänst till och från Sunderby sjukhus 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige förändrar den kommunala färdtjänsten så att gränsen för 

färdtjänst utsträcks till att även omfatta resor till och från Sunderby sjukhus. 
Förändringen gäller från den 1 januari 2009. 

2. En uppföljning av förändringen ska göras efter sex månader. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har enligt § 102/2008 gett tekniska förvaltningen i uppdrag att 
utreda förutsättningar och konsekvenser för att ändra gränsen för färdtjänst att om-
fatta resor till och från Sunderby sjukhus.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att riksfärdtjänst kan användas för att 
besöka anhöriga och vänner på sjukhuset. Normalt får man beslut om riksfärdtjänst 
inom tre veckor efter ansökan men den här typen av ansökningar behandlas med 
förtur för att göra det smidigt för den sökande. Antalet ansökningar om riksfärd-
tjänst för det ändamålet är få, ett par per år. 

Tekniska utskottet föreslår att kommunfullmäktige inte förändrar gränsen för färd-
tjänst, eftersom behovet av besöksresor till Sunderby sjukhus tillgodoses genom 
riksfärdtjänst. 

Yrkanden 
Anders Pettersson (kd) föreslår, med instämmande av Torbjörn Lidberg (s), att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta beslut om förändring av den 
kommunala färdtjänsten så att gränsen för färdtjänst utsträcks till att även omfatta 
resor till och från Sunderby sjukhus. Förändringen gäller från den 1 januari 2009. 

Carola Larsson (fp) instämmer i Anders Petterssons (kd) förslag och föreslår att en 
uppföljning ska göras av förändringen efter sex månader. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Pettersson (kd) för-
slag tillsammans med Carola Larssons (fp) förslag till tillägg. 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 202  
Tu § 46  
Ärendenr 606  
Diarienr KS 2008/900 
   

Externa kostpriser 2009 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till externa kostpriser 2009. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen föreslår en höjning av externa kostpriser från och med 2009 
(nuvarande priser inom parentes). 

Lunch 
Pensionärer   58:-  (51:-) 
Kommunanställda  58:- (51:-) 
Elever > 20 år inskrivna i gymnasiet 58:- (51:-) 
Övriga gäster   58:- (71:-)   
Hämtning av portioner (pensionärer) 50:- (46:-)  
Kaffe/te/varm choklad/läsk  12:- (11:-) 
Kaffebröd   12:- (11:-) 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Ks § 203  
Au § 126  
Tu § 53  
Ärendenr 101  
Diarienr KS  2008/901, 2008/924 
   

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2009-2011  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsplan 2009-2011. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen, räddnings- och beredskapsförvaltningen och tek-
niska förvaltningen lämnar förslag till verksamhetsplan för 2009-2011. Förvalt-
ningarnas förslag utgör tillsammans kommunstyrelsens verksamhetsplan 2009-
2011. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Ks § 204  
Au § 127  
Ärendenr 102  
Diarienr KS 2008/919 
   

Teckningsrätt och undertecknande av handlingar 
inom ekonomikontoret  

Beslut 
Kommunstyrelsen reviderar ekonomikontorets teckningsrätt enligt följande; 

− Punkt 2 ändras till; 
Följande personer har rätt att var för sig lämna skattedeklaration för Bodens 
kommun via Internet 
Controller Siv Egefjord 
Ekonom Kristin Sundén 
Ekonomisekretare Christel Öhman 

− Tillägg av punkt efter punkt 4; 
Ekonomichef Tomas Pellikkä, drätselkamrer Agneta Bergbom och controller 
Barbro Gunnari Heikki har, två i förening, dispositionsrätt till kommunens 
bankfack hos Handelsbanken. 

Beskrivning av ärendet 
Rätten att underteckna handlingar för kommunens räkning är inte ett beslut i kom-
munallagens mening, vilket innebär att rätten att underteckna handling inte kan de-
legeras. Istället krävs ett särskilt beslut av nämnden/styrelsen. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente § 24 skall 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 skall även i övrigt be-
sluta om vem som skall underteckna handlingar. 

Kommunstyrelsen har 2008-06-09, § 123 beslutat om teckningsrätt för kommunens 
bankkonton med mera samt undertecknande av handlingar inom ekonomikontoret, 
se bilaga. För att möjliggöra en rationellare hantering av kommunens skattedeklara-
tioner via Internet krävs att deklarationerna kan ”undertecknas” av en person istället 
för två personer i förening. Sedan krävs även ett nytt beslut avseende dispositions-
rätten för kommunens bankfack hos Handelsbanken, då IT-kontoret ej längre behö-
ver detta bankfack. 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-08 

Sid 
20 (36) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 205  
Au § 128  
Ärendenr 103  
Diarienr KS  2007/922, 2007/1005, 2008/137 
   

Medborgarförslag och skrivelse om allmänhetens 
tillgång till Svedjefortet  

Beslut 
1. Kommunstyrelsen konstaterar att allmänheten med stöd av allemansrätten har 

möjlighet att besöka området vid Svedjefortet. Av samhällsbyggnadskontorets 
utredning framgår vad som gäller enligt allemansrätten. 

2. Kommunstyrelsen överlämnar till miljö- och byggnämnden frågan om skyltar 
som avvisar allmänheten, för eventuella åtgärder med stöd av lagen med sär-
skilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har fått två medborgarförslag som handlar om allmänhetens tillgång till 
Svedjefortet. Rolf Halldén skriver i sitt förslag att många saknar tillgången till 
Svedjefortets marker och fantastiska utsikter. Dan Lindgren och Roger Sandberg 
skriver att det i högsta grad är en kommunal angelägenhet att skydda denna plats i 
allmänhetens intresse, då man nu möts av stängel och förbudsskyltar. Sören Johans-
sons har sänt in en skrivelse, där han begär att kommunstyrelsen klargör om all-
mänheten har tillgång till området vid Svedjefortet. 

Samhällsbyggnadskontorets säger i en skrivelse att hela området inte kan stängas av 
för allmänheten. Kontoret redogör för vad som gäller enligt allemansrätten. All-
mänheten får anses ha tillgång till utsiktsplatsen vid restaurangen, så länge de håller 
sig på ett visst avstånd från restaurangbyggnaden och så länge de inte stör eller för-
stör. 

Vid gränsen till fastigheten har funnits en träbom och en skylt med texten ”privat 
område – tillträde förbjudet”. Miljö- och byggnämnden har tillsyn över att det inte 
utan tillstånd sätts upp skyltar som avvisar allmänheten från områden som har bety-
delse från friluftslivet. Frågan om tillsyn över den här skylten bör överlämnas till 
miljö- och byggnämnden för eventuella åtgärder. 

För kännedom 
Rolf Halldén, Dan Lindgren, Roger Sandberg och Sören Johansson 
Kommunledningsförvaltningen (samhällsbyggnadskontoret) 
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Överenskommelse om samarbete mellan Polisen 
och Bodens kommun, BodenBrå 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om samarbete mellan Polisen och 
Bodens kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Polismyndigheten i Norrbotten och Bodens kommun har tagit fram ett förslag på ett 
avtal om samarbete. Enligt avtalet är nyckeln till ett gott samarbete en väl funge-
rande dialog mellan polisen och kommunen, där man samarbetar kring ett gemen-
samt uppdrag. Ett naturligt forum för ett sådant samarbete är ett lokalt brottsföre-
byggande råd i Boden. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner överens-
kommelsen med polisen. 

 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen  
Polismyndigheten i Norrbottens län 
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Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, ICE. 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beviljar ICEY AB stadigvarande serveringstillstånd att till 

allmänheten servera alla slags alkoholdrycker i ICE restaurang, Kungsgatan 23 i 
Boden. 

2. Servering får ske måndag till torsdag klockan 11.00-01.00. 

3. Servering får ske fredag och dag före röd dag klockan 11.00-03.00. 

4. Tillståndet förenas med villkoret att två ordningsvakter ska tjänstgöra på freda-
gar från klockan 21 tills att serveringsstället är tömt. På dag före röd dag ska 
fyra ordningsvakter tjänstgöra från klockan 21. 

Beskrivning av ärendet 
ICEY AB har ansökt om stadigvarande tillstånd för servering av starköl, vin och 
sprit till allmänheten i restaurang ICE, Kungsgatan 23 i Boden. Den sökta ser-
veringstiden är måndag-torsdag kl 11.00-01.00 samt fredag och dag före röd dag 
11.00-03.00. ICEY AB:s styrelse består av Magnus Nilsson och Conny Bergwall. 

ICE ska genom långsiktigt arbete med events och aktiviteter skapa en stark verk-
samhet. ICE satsar på ny modern design och riktar sig mot en bred målgrupp för att 
bli den moderna nöjesplatsen. ICE ska ha en tydlig profil på mat och upplevelse. 
Första året utvecklas ett koncept med olika temakvällar för olika målgrupper. Äldre 
målgruppsteman är 70-80 tal, After ICE, ICE party och nöjeskvällar med ålders-
gräns på upp till 30 år. 

Resmissinstanserna tillstyrker ansökan. Polisen bedömer att tillståndet bör förenas 
med villkor om två ordningsvakter från klockan 18, samt fyra ordningsvakter från 
klockan 22 tills stället är tömt. 

Sökanden Magnus Nilsson har underrättats om polismyndighetens yttrande och an-
fört att det bör vara tillräckligt med två ordningsvakter plus en entrévärd på freda-
gar och fyra ordningsvakter plus en entrévärd på lördagar, eftersom ICE är en ny-
etablerad restaurang utan känd kundkrets. Sedan många år är de färre som går ut i 
Boden på fredagar än på lördagar. Dessutom vänder sig restaurangen till en äldre 
publik på fredagar. Villkoret om ordningsvakter bör gälla från klockan 21. Till-
strömningen av gäster börjar normalt efter klockan 22 på fredagar och ännu senare  
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på lördagar. Om ICE väljer att ha matservering tidigare på kvällen finns inget be-
hov av ordningsvakter. 

Skäl för beslutet 
Enligt 7 kap 5 § alkohollagen gäller ett stadigvarande serveringstillstånd tills vida-
re. Tillståndsmyndigheten får dock om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets 
giltighet till viss tid. I samband med beslut om serveringstillstånd får tillstånds-
myndigheten meddela de villkor som behövs. 

Bodens kommuns riktlinjer för serveringstillstånd säger att serveringstid efter 
klockan 01.00 medges med stor restriktivitet. Restaurangernas öppethållande har 
betydelse dels för boende i serveringsställets närhet, eftersom det finns en påtaglig 
störningsrisk från restauranger med serveringstillstånd, dels för polisens arbete med 
att upprätthålla ordning och säkerhet. Frågan har vidare en rent alkoholpolitisk be-
tydelse eftersom ökad tillgång på alkoholdrycker oftast leder till ökad alkoholkon-
sumtion och därmed ökade skadeverkningar. Vägledande för tillståndsmyndighe-
tens bestämmande av serveringstid ska vara risken för alkoholpolitiska olägenheter. 

Kansliets utredning visar att sökanden är lämplig att utöva verksamheten. Ansökan 
om serveringstillstånd bör därför beviljas. 

Restaurangen är belägen i ett område med direkt närhet till boende. Två restaurang-
er med helgöppet till 03.00 är belägna inom en närliggande yta. Kansliet avser att 
den närmaste tiden noggrant följa om den nya restaurangetableringen medför ökade 
ordnings- och miljöstörningar i området. Om det visar sig att den nya restaurangen 
leder till försämring ordning, kan kommunen komma att ompröva tillståndet, till 
exempel vad gäller serveringstiden till klockan 03.00.  

Vidare bör tillståndet förenas med villkor om ordningsvakter på fredagar och dag 
före röd dag. Polismyndigheten har föreslagit två ordningsvakter från klockan 18 
och ytterligare två vakter från klockan 22. De sökande har till stor del godtagit vill-
koret om ordningsvakter, men anser att det räcker med två ordningsvakter på freda-
gar och att det räcker att vakterna arbetar från klockan 21. 

Det är viktigt att ett villkor inte är mer ingripande än vad som är motiverat. Kansliet 
gör bedömningen, mot bakgrund av vad sökandena har uppgett, att det är tillräckligt 
med ett villkor om två ordningsvakter på fredagar och fyra dag före röd dag, samt 
att villkoret bör gälla från klockan 21. 

Beslutet kan överklagas. Överklagandehänvisning sänds till sökanden. 
För genomförande Kommunledningsförvaltningen (kansliet) 
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Upphandling av försäkringar avseende egendom, 
ansvar, motorfordon samt sanering 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen antar Länsförsäkringars anbud avseende egendom och ansvar 

med en självrisk på 10 basbelopp för egendom och 0,5 basbelopp för ansvar. 

2. Skillnaden i premiekostnad i egendomsförsäkringen mellan en självrisk på 10 
respektive 5 basbelopp, 284 157 kronor, ska årligen under avtalsperioden an-
vändas till skadeförebyggande åtgärder och tillföras riskfonden. 

3. Kommunstyrelsen antar Trygg-Hansas anbud avseende motorfordonsförsäkring 
enligt alternativ 1, som innebär att självrisken fastställs enligt nuvarande nivå .   

4. Kommunstyrelsen antar Nomor AB:s anbud avseende saneringsavtal. 

5. Avtalstiden för samtliga delar fastställs till tre år, med option om förlängning 
med ytterligare ett år. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande försäkringsavtal avseende egendom, ansvar, motorfordon samt sanering 
löper ut 2008-12-31.  

Kommunen har via försäkringsmäklarna Direct begärt in offerter för nya försäk-
ringsavtal. I offertförfrågan angavs att offerterna skulle ange premiekostnaden vid 
alternativa självrisker, för egendom 5 respektive 10 basbelopp, för ansvar 0,5 re-
spektive 1 basbelopp. För motorfordon skulle alternativa självrisknivåerna vara nu-
varande nivå eller fördubblad självrisknivå. I anbudsförfrågan angavs att vårt öns-
kemål är ett treårigt avtal med option på ytterligare ett år, men att avtalstidens längd 
fastställs först i samband med utvärderingen av inkomna anbud och kan variera 
mellan ett och tre år med option om förlängning med ytterligare ett år. 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Upphandling miljöprojekt LOK-Biogasbuss 2008 - 
busstransport i linjetrafik 
Ärendet utgår. 
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Begäran från Folkets om ersättning på grund av men 
i nyttjandet 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beviljar ersättning till föreningen Folkets Hus med totalt  

94 000 kronor avseende hyreskostnaderna för danslokalen Folkan och Bow-
linghallen under perioden maj – juni 2008. 

2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att förhandla med fastighetsägaren 
AEVS OPAL AB om kompensation för det utbetalade beloppet. 

Beskrivning av ärendet 
Föreningen Folkets Hus har begärt ersättning av kommunen för den omsättnings-
minskning som föreningen haft p g a den inverkan på verksamheten som byggna-
tionen av gallerian medfört.  

Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2008 att i dagsläget avslå Folkets 
Hus begäran om ersättning. Styrelsen överlämnade till Samarbetskommittén mellan 
kommunen och Folkets Hus att följa den ekonomiska utvecklingen för Folkets Hus 
enligt fastställt uppdragsavtal. Kommittén borde särskilt beakta de eventuella eko-
nomiska effekter som kan drabba Folkets Hus med anledning av byggnationen. 

Samarbetskommittén säger i ett yttrande att Folkets hus begäran avseende skador 
under maj-juni 2008 är motiverad mot bakgrund av stillestånd i bowlinghallen un-
der sagda period samt erlagda hyror för lokaler som ej kunnat nyttjas. Den samman-
lagda hyran för danslokalen Folkan och bowlinghallen uppgick till 94 000 kronor 
för perioden maj-juni. Resultatförsämringen som föreningen begär ersättning för 
uppgår till 185 000 kronor, varav 103 000 kronor avser bowlingverksamheten. 

Ekonomikontoret föreslår att kommunen ersätter Folkets hus med 94 000 kronor, 
som motsvarar för hyreskostnaden maj-juni för bowlinghallen och danslokalen Fol-
kan. Kommunen bör uppta förhandlingar med fastighetsägaren om en kompensa-
tion för det utbetalade beloppet.  

Enligt ekonomikontoret fick Folkets hus besked om att bowlinghallen och danslo-
kalen Folkan måste stängas den 1 maj med anledning av galleriabygget. Sedermera 
fick Folkets Hus besked om att lokalerna inte behövde stängas den 1 maj. Danslo-
kalen Folkan stängdes 1 juli och föreningens hyra reducerades från detta datum för 
denna del. Någon stängning av bowlinghallen har inte skett och är f n inte aktuell.  
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När föreningen fick besked om att de måste stänga bowlinghallen den 1 maj så av-
bokades alla förhandsbeställningar och inga nya togs emot, vilket innebar ett in-
täktsbortfall för verksamheten.  

 
För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Föreningen Folkets Hus 
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Medborgarförslag om den lokala miljön 

Beslut 
1. Reducerad avgift på kommunala parkeringsplatser för de som kör miljöbilar är 

inte aktuellt i dagsläget. 

2. Kommunstyrelsen gör inget åt förslaget att enbart använda miljöbilar eftersom 
det vid nyanskaffning redan köps miljöbilar under förutsättning att bilen passar 
för behovet. 

3. Kommunstyrelsen gör inget åt förslaget att byta till lågenergilampor eftersom 
det redan genomförs löpande där det är lämpligt med lågenergilampor. 

4. Kommunstyrelsen avslår förslaget om tidigare släckning av gatubelysningen 
under sommarhalvåret på grund av trafiksäkerhets- och trygghetsskäl. 

5. Kommunstyrelsen avslår förslaget att använda eldrivna gräsklippare och motor-
sågar i kommunens arbeten eftersom det inte finns maskiner med tillräckliga 
batterienheter idag.  

Beskrivning av ärendet 
Elever från samhällsprogrammet vid Björknäsgymnasiet har lämnat in ett medbor-
garförslag med flera punkter som rör den lokala miljön i Boden. 

Punkt 1 i förslaget om gratis lokalbussar, punkt 2 förbud mot tomgångskörning 
samt punkt 8 om lokalbussar under helger behandlas som separata ärenden. 

Tekniska förvaltningen säger följande i sitt yttrande. 
 
Punkt 3 i förslaget 
Frågan om reducerad eller slopad avgift på kommunala parkeringar för de som kör 
miljöbilar är inte aktuell i dagsläget. Elevernas förslag kommer att tas med i kom-
mande diskussioner om avgifternas nivå för ägare till bilar enligt Vägverkets defini-
tion av miljöbilar. 
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Punkt 4 i förslaget 
Vid nyanskaffning av bilar köper kommunen redan idag miljöbilar under förutsätt-
ning av bilen passar för behovet i verksamheten.  

Punkt 5 i förslaget 
Byte till lågenergilampor utförs redan idag löpande i lokaler som är lämpade för 
lågenergilampor. 

Punkt 6 i förslaget 
Sommarsläckning av gatubelysningen görs varje år under perioden 1 maj – 15 au-
gusti. Motivet att släcka 1 maj är att många människor rör sig längs gator och cy-
kelvägar under Valborgsmässoafton. Att släcka tidigare kan få en negativ påverkan 
på trafiksäkerheten men också på trygghets- och trevnadskänslan. 

Punkt 7 i förslaget 
Marknaden för eldrivna gräsklippare och motorsågar finns inte idag. För den kom-
munala driften krävs, till skillnad mot privat skötsel, större batterienheter. Miljö-
bränsle används till alla gräsklippare och motorsågar. 

 

För kännedom 
Elever vid samhällsprogrammet, Björknäsgymnasiet 
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Medborgarförslag om att subventionera, införa nya 
rabatter eller ha gratis bussresor och utöka med 
helgtrafik 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår förslaget att subventionera, införa nya rabatter eller ha 
gratis bussresor och utöka med helgtrafik. 

Beskrivning av ärendet 
Tre medborgarförslag har lämnats in om gratis busstrafik, helgtrafik och subventio-
nerade eller gratis bussresor för pensionärer.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att ungdomar under 20 år redan åker 
gratis med Bodens lokaltrafik. Resande som fyllt 20 år men inte 26 år får rabattera-
de biljetter genom rabattsystemet Hollo.  

Fram till 1998 fanns busstrafik lördagar. Sedan gjordes bedömningen att kostnader-
na blev för stora i förhållande till antalet betalande resenärer.  

Subventionerade eller gratis bussresor för pensionärer är inte aktuellt. När det gäller 
klimatfrågan och lokaltrafiken har kommunen valt att byta ut bussarna till biogas-
bussar och på så sätt gå över till ett förnyelsebart bränsle. Utbytet börjar 2009 och 
alla tolv bussar ska drivas med biogas redan 2011. 

Tekniska förvaltningen säger också i yttrandet att lokaltrafiken inte klarar några yt-
terligare satsningar i nuvarande ekonomiska läge. 

 

För kännedom 
Elever vid samhällsprogrammet, Björknäsgymnasiet 
Marlene Lundberg 
Leif Åström 
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Ks § 213  
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Medborgarförslag om stadsbussar av mindre storlek 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att köra lokaltrafiken med mindre 
stadsbussar.  

Beskrivning av ärendet 
Bertil Dahlqvist har lämnat ett medborgarförslag om att köra lokaltrafiken med 
mindre stadsbussar av ekonomiska och miljöskäl.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att dagens tolv bussar av standardstorlek 
är dimensionerade att klara högsta antal resenärer per dag. Trots det dubbleras ett 
antal turer på morgonen och vid skolslut. 

För att göra lokaltrafiken miljövänlig ska den köras med sex biogasbussar av stan-
dardstorlek under 2009 och ytterligare sex biogasbussar ska vara i trafik 2011. Må-
let är att all lokaltrafik ska drivas med biogas 2011. 

Att köpa bussar av mindre storlek är inte ekonomiskt. De är inte så mycket billigare 
än standardbussar och de kan bara användas för ett fåtal turer då man vet att antalet 
resenärer är lågt. Det gör att de skulle stå stilla största tiden.  

 

För kännedom 
Bertil Dahlqvist 



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-08 

Sid 
32 (36) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 214  
Tu § 50  
Ärendenr 704  
Diarienr KS 2008/462, 2008/523 
   

Medborgarförslag om att bygga om ”Wallströms  
hörna” 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att bygga om ”Wallströms hörna”. 

Beskrivning av ärendet 
Bertil Dahlqvist har lämnat in två medborgarförslag om att bygga om ”Wallströms 
hörna” så att trafiken från Kyrkgatan kan svänga höger mot Resecentrum även om 
en buss har stannat på översta hållplatsen. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att refugen som styr trafiken in på 
Kungsgatan är försedd med kantsten och en beläggning av storgatsten. Denna refug 
är nedsänkt så att man kan passera med en personbil när det står en buss på översta 
hållplatsen.  

Någon ytterligare ombyggnad är inte aktuell och finns inte heller med i förvaltning-
ens investeringsplan.  

 
För kännedom 
Bertil Dahlqvist 
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Yttrande till Riksdagens ombudsmän (JO) om ett 
färdtjänstärende 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen antar kansliets förslag som sitt yttrande till Riksdagens om-

budsmän. 

2. Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att se över sina rutiner i 
färdtjänstärenden när det gäller delgivning av beslut och prövning om överkla-
ganden kommer in i rätt tid.  

Beskrivning av ärendet 
En privatperson har anmält till Riksdagsmännens ombudsmän (JO) att han inte bli-
vit delgiven ett beslut om avslag i ett färdtjänstärende skriftligt.  

Kansliet har gjort ett förslag till yttrande. Av yttrandet framgår att det aktuella be-
slutet har sänts till sökandens hemadress två gånger utan att komma i retur till 
kommunen. Kommunen får därför anses ha fullgjort sin skyldighet att underrätta 
den sökande om beslutet i ärendet.  

Det har däremot kommit fram vissa brister i tekniska förvaltningens handläggning, i 
frågan om vid vilken tidpunkt tiden för överklagande av ett beslut löper ut. Teknis-
ka förvaltningen bör se över sina rutiner i färdtjänstärenden, när det gäller delgiv-
ning av beslut och prövning av om överklaganden kommer in i rätt tid.  

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (kansliet), beslutspunkt 1 
Tekniska förvaltningen, beslutspunkt 2 
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Väg 684 Vibbyn - Gemträsk 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att ta upp frågan om upp-
rustning av väg 684 Vibbyn – Gemträsk vid nästa kvartalsträff med Vägverket. 

Beskrivning av ärendet 
Gemträsk byaförening skriver till kommunstyrelsen om att kraftfullt agera mot 
Vägverket för att få vägen mellan Vibbyn och Gemträsk upprustad och asfalterad. 
Ansvaret för väg 684 ligger på Vägverket Region Norr.  

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  

För kännedom 
Gemträsk byaförening 
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Delegationsbeslut och delgivningar 
Kommunstyrelsen noterar följande delegationsbeslut och delgivningar till  
protokollet. 

1 Personalfrågor 

Anställningsavtal tillsvidareanställning som kokerska fr o m 2008-10-01  
 
2 Ekonomifrågor 

Attestantregister för kansli och informationskontoret fr 2008-11-01 (2008/922) 
Beslut om handkassa för försäljning av ungdomskort fria bussresor (KS 2008/911) 
 
3 Upphandling och anskaffningsbeslut 

Transportbil FLAK 2008 Bil AB Müller (2008/857) 
Avloppspumpstationer fiskecamp Robota AB, Täby (KS 2008/888)  
Utförande av personalkök och lokaländringar, Gammelängsskolan NCC Construction Sverige 
AB (KS 2008/956)  
 
4 Administrativa frågor 

Yttrande till överprövande instans, Länsrätten i färdtjänstärende (KS 2008/869)  
 
6 Räddningstjänst Sota själv 

Överstbyn 12:67 (2008/905) 
Rönnebo 2:2 (2008/897) 
 
7 Vägar och trafik  

Yttrande till Länsstyrelsen över ansökan om hastighetsbegränsning väg 746, Brännkläppsvä-
gen (KS 2008/717) 7:1 
Kvarngatan, lokal trafikföreskrift om lastzon och parkering på Kvarngatan (KS 2008/902)  
Färdtjänst och riksfärdtjänst 081001—081031  
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8 Fastigheter och detaljplaner 

Förköp 8:1 
Elefanten 10, tomträtt (2008/931) 
Falkotorpet 1:1 (2008/904) 
Harads 9:110 (2008/928) 
Heden 3:270 (2008/865) 
Lappträsk 1:4 (2008/877) 
Lappträsk 1:49 (2008/868) 
Norsdal 1:1 (2008/904) 
Svartbjörsbyn 5:20 (2008/904) 
Svartbäcken 1:4 (2008/886) 
Svartlå 2:17 (2008/915) 
Sörbyn 34:4 (2008/879) 
Torpgärdan 10:39 (2008/885) 
Harads 6:75 (2008/946) 
 
Försäljning av fastigheter, arrenden m.m 8:5 
Försäljning av bostadsrätt i föreningen Cederoten (2008/779) 
Lägenhetsarrende för fritidstomt Sävast 8:17 och Sävast 17:4 (2008/867) 
Försäljning av fastigheten Sävast 8:95 (2008/530) 
 
9 Serveringstillstånd 

Tillfälligt serveringstillstånd Buddbyns Fritidsförening 2008-11-22 (2008/862) 
Tillfälligt serveringstillstånd Bodens lokala Kennelklubb 2008-11- 08 (2008/876) 
Tillfälligt serveringstillstånd Bredåkersgruppen 5 tillfällen under 2009 (2008/894) 
Tillfälligt serveringstillstånd Bodens Hockeyförening 2008-11-19 (2008/929) 
Utökat serveringstillstånd för Western Farm (2003/471) 
Tillfälligt serveringstillstånd allmänheten Arena Restaurangen 2008-11-15 (2008/880) 
Tillfälligt serveringstillstånd allmänheten ICEY AB (2008/838) 
 
10 Bidrag 

Gåva till Bodens orkesterförening 75 år (2008/853) 

Delgivningar 
Brev till Generalläkaren, Stockholm; Bodens södra skjutfält, bullerstörningar i 
samband med skjutningar (2008/866) 

Sveriges Kommuner och Landsting; Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Landsting om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2009 
(2008/863). 
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