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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 1 Kommunal medfinansiering av Hästcentrum 
 KS 2009/862 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande. 

Beredningens förslag 

1. Kommunfullmäktige ger Bodens Utvecklingsbolag AB tillstånd att investera i 
ett hästcentrum. 

2. Kommunfullmäktige avsätter totalt 4 500 000 kronor för medfianansiering av 
hästcentret. 

3. Kommunfullmäktige anvisar 142 tkr 2010, 1 500 tkr 2011 samt 900 tkr 2012 ur 
EU-potten, samt att resterande del av medfinansieringen innebär en resultatför-
sämring för kommunen med 1 208 tkr 2010 och med 750 tkr 2011 

Beskrivning av ärendet 

I ägardirektiven för Bodens Utveckling AB står att bolaget ska arbeta för utveck-
lingen av ett hästcentrum. 

Bodens Utvecklings AB ansöker nu om kommunal medfinansiering på 4,5 Mkr för 
projektet. Bolaget ansöker även om tillstånd för att genomföra investeringen Häst-
centrum Boden.  

Uppbyggnaden av ett hästcentrum är kostnadsberäknat till 20 miljoner kronor under 
perioden 2010-2012. Enligt finansieringsplanen ska 8 Mkr komma från struktur-
fondsmedel, 4,5 Mkr från bygdemedel, 1,5 Mkr från länsstyrelsen, 1,5 Mkr från 
Bodens Utvecklings AB:s egna medel, samt 4,5 Mkr från kommunens medfinansie-
ring. Bolaget har ansökt om och blivit beviljad bidrag från EU:s strukturfonder, 
bygdemedel och regionala utvecklingsmedel från länsstyrelsen.  

Ekonomikontoret lämnar ett förslag till hur kommunens bidrag till utvecklingsbola-
get ska finansieras. 

Ett hästcentrum i Boden ska fungera som ett nav för utveckling av hästnäringarna i 
hela regionen. Det ska finnas nära kopplingar mellan näringsverksamheten vid 
centrumet och forskning och utveckling, samt en omfattande utbildnings- och kurs-
verksamhet. Ett fysiskt hästcentrum ska byggas i nära anslutning till de befintliga 
anläggningarna vid travbanan i Boden, ridskolan, Boden Arena och området för 
hästnära boende.  

Yrkanden  

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande. 
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§ 2 Godkännande av försäljning av aktier i Restproduktbear-
betning i Boden AB 

 KS 2010/7 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande. 

Beredningens förslag 

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt Bodens Kommunföretag AB att avyttra ak-
tierna i Restproduktbearbetning i Boden AB med 40 % till Bodens Energi AB 
och med 60 % till Ragn-Sells AB. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ändringar i bolagsordningen för Restpro-
duktbearbetning i Boden AB inte längre behöver godkännas av fullmäktige. 

3. Kommunfullmäktige upphäver av fullmäktige fastställda ägardirektiv avseende 
Restproduktbearbetning i Boden AB. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har tillsammans med Ragn-Sells AB tagit fram en avsiktsförklaring av-
seende ett miljötekniskt centrum, där Brändkläppens långsiktiga utveckling är ett 
väsentligt inslag. Avsiktsförklaringen fastställdes i oktober 2008 av kommun-
styrelsen, § 170. 

Bodens kommun, som genom Bodens Kommunföretag AB är ägare till Restpro-
duktbearbetning i Boden AB (REBAB), och Ragn-Sells AB har i egenskap av hu-
vudaktörer på Brändkläppens avfallsanläggning fört diskussioner om ett gemensamt 
produktionsbolag, för att stärka området som miljönav i regionen. 

Då det traditionella kommunala monopolet inom avfallssektorn urholkas successivt 
och huvuddelen av REBAB:s verksamhet är riktad mot den öppna marknaden och 
det egna helägda bolaget Bodens Energi AB (BEAB) har det funnits lämpligt att 
sälja REBAB till de två aktörerna BEAB respektive Ragnsells AB. 

En försäljning skulle gynna förutsättningarna för att kunna erbjuda ett mer komplett 
koncept för omhändertagande av avfall. Med ett samägt REBAB som bas skulle 
möjligheterna att utveckla nya och befintliga produktionsmetoder öka. Likaså kan 
avfallsvolymen inom området öka, vilket utgör grunden till en effektivare produk-
tionslogistik. 

I ett gemensamt ägt bolag ökar samordningsvinsterna, vilket ger bättre förutsätt-
ningar för en, ur ekonomisk synvinkel, driftoptimerad verksamhet. Framför allt kan 
sorterings- och mellanlagringsverksamheterna effektiviseras. 
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§ 2 Godkännande av försäljning av aktier i Restproduktbear-
betning i Boden AB, forts 

 KS 2010/7 

Med en formaliserad, stabil affärsrelation mellan parterna BEAB och Ragn-Sells 
kan REBAB fungera som ett nav i regionen och därmed stärka Bodens kommuns 
identitet som miljökommun. Brändkläppen skulle utgöra ett miljötekniskt centrum, 
som ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Samarbetet skulle vi-
dare trygga avfallshanteringen för den egna kommunen och företagen i regionen. 

Med affären koncentrerar Ragn-Sells delar av sin verksamhet till Boden, vilket in-
nebär nya arbetstillfällen till kommunen. 

Bodens Kommunföretag AB föreslås därför få i uppdrag att sälja aktierna i RE-
BAB till BEAB och Ragn-Sells, fördelat mellan parterna med 40 respektive 60 %. 
Köpeskillingen uppgår efter substansvärdering till 12,6 mkr. 

Innan överlåtelsen genomförs är det vissa villkor som ska vara uppfyllda, vilket 
Bodens Kommunföretag AB får hantera i avtalet om aktieöverlåtelse:  

- ett konsortialavtal ska upprättas mellan de båda köparna, Ragn-Sells och 
BEAB, 

- ett hyresavtal ska upprättas där kommunen hyr ut övre plan i vågbyggnaden till 
REBAB, 

- kommunens befintliga våganläggning ska säljas till REBAB samt 

- avtal ska upprättas mellan kommunen och REBAB som reglerar hur bolaget ska 
ersättas för nedlagda investeringskostnader i den nya återvinningscentralen.  

Yrkanden  

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande. 
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§ 3 Bidrag till handikappanpassning av Svartbygården 
 KS 2009/840 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beviljar ett kommunalt bidrag på 130 000 kronor till handi-
kappanpassning av Svartbygården. Pengarna anvisas ur kommunfullmäktiges konto 
för oförutsedda utgifter.  

Beskrivning av ärendet 

Norra Svartbyns Intresseförening anhåller om ett kommunal bidrag på 150 000 kro-
nor för att handikappanpassa Svartbygården. Handikappanpassningen innebär in-
stallation av en hiss. Den beräknade totalkostnaden för anpassningen är 395 000 
kronor. Föreningens finansiering är utöver det kommunal bidraget 50 000 kronor 
från egna medel och 200 000 kronor i statligt bidrag. 

Svartbygården ägs och drivs av Norra Svartbyns Intresseförening. Gården innehål-
ler bibliotek, samlinglokaler för uthyrning och ateljé. Byggnaden är ursprungligen 
den gamla skolan i byn och har efter övertagandet renoverats för att fungera som 
byagård.  
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§ 4 Motion från Torbjörn Lidberg (S) och Glenn Blom (S) om 
skyttestadion i Boden 

 KS 2009/526 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att motionen är tillgodesedd genom den över-
enskommelse som träffats mellan Bodens kommun och Försvarsmakten. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (S) och Eivy Blomdahl (S).  

Beskrivning av ärendet 

Torbjörn Lidberg (S) och Glenn Blom (S) föreslår i en motion att kommunen ska 
verkställa det tidigare fattade beslutet om skyttebanor för älgskytteprov och nya ba-
nor för skeet och trappskytte. Kommunfullmäktige biföll 2007 en motion om att 
bygga en samlad skyttestadion i Boden. Den plats som utsågs, Mjösjöberget, visade 
sig vid förprojekteringen vara mindre lämplig. Under tiden har försvaret byggt en 
modern bra skyttestadion på Rödberget, som en del av skyttegrenarna idag kan 
nyttja. Ett första steg i processen bör vara att kontakta försvaret om samverkan och 
att samråda med jakt- och skytteföreningarna om att förlägga de jakt- och tävlings-
skyttebanor som Boden idag inte kan erbjuda till Rödberget.  

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat 2007-01-29, § 6, som svar på en motion 
från Christian Lindgren (S) att Bodens kommun skulle bjuda in samtliga jakt- och 
skytteföreningar och försvarsmakten i Boden för att utforma en gemensam skytte-
anläggning med bl a viltbana för älg, vildsvin och hare, nordisk trappbana, skeetba-
na, pistol, skidskyttebana, bågskytte mm, samt att ett samlat förslag skulle presente-
ras under våren 2007. 

Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde en förprojektering som visade att en 
samlat skyttecentrum på Gammelängsberget skulle kosta cirka 11 miljoner kronor. 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2008-12-02, § 90, att förnyade kontakter 
skulle tas med försvarsmakten om samarbete vid Rödbergets skjutbanor. Nämnden 
föreslog samtidigt till kommunfullmäktige att skyttecentrums etapp 1, vilt- och älg-
bana, fick genomföras om inte förnyade kontakter med Försvarsmakten gav någon 
framtida möjlighet till samarbete.  

Kultur- och fritidsnämnden lämnade 2009-10-13, § 50, ett yttrande över den nu ak-
tuella motionen. Av yttrandet framgår att förhandlingar pågår med Boden Garnison 
om samnyttjande av de moderna och upprustade banorna vid Rödberget i Boden.  

Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i yttrande 2010-01-04 att kommnen och 
Norrbottens Regemente I 19 nått en överenskommelse om skytteverksamheten på 
Rödbergets skjutbanor. 
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§ 4 Motion från Torbjörn Lidberg (S) och Glenn Blom (S) om 
skyttestadion i Boden 

 KS 2009/526 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) bifall till motionen.  

Ordföranden ställer beredningens förslag och Torbjörn Lidbergs (S) yrkande mot 
varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt beredningens förslag. 
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§ 5  Motion från ungdomsfullmäktige om kommunens hemsida 
 KS 2009/826 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att kansli och informationskontorets förslag blir 
kommunstyrelsens svar till Sara Nordström.  

2. Motionen är därmed besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Sara Nordström från Korpenskolan föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att 
man ska förbättra Bodens kommuns hemsida. Hon tycker att den är lite krånglig att 
förstå sig på. Den är lite tråkig och livlös.  

Kansli och informationskontoret har gjort ett förslag till svar på Sara Nordströms 
motion. Av svaret framgår att informationskontoret det senaste året har funderat på 
hur den ska se ut. Vi har fått synpunkter från elever på Björknäsgymnasiet och de 
har vi tagit med. Strax före jul blev förslaget klart men även om vi tycker att det ser 
bra ut så räcker det inte med det. Vi måste kolla så att det är lätt att använda för oli-
ka grupper i samhället eftersom det blir skärpta krav på det från 2010. Det gör vi 
med hjälp av ett företag som är specialister på sånt. Sen gäller det att göra föränd-
ringarna rent tekniskt och det är också lite knepigt. Och till sist ska vi anpassa näs-
tan 2000 sidor till det nya formatet. 

Den nya hemsidan beräknas bli klar före sommaren 2010. 
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§ 6 Medborgarförslag om att använda öppen källkod vid IT-
upphandlingar 

 KS 2009/798 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att IT-kontorets förslag blir kommunstyrelsens svar 
på medborgarförslaget. 

2. Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

3. Kommunstyrelsen överlämnar till IT-kontoret att framöver följa utvecklingen 
med öppen källkod och öppna standarder. 

Beskrivning av ärendet 

Petter Nilsson föreslår att Bodens kommun bör undersöka möjligheterna att ha öp-
pen källkod som ett kriterium vid IT-upphandlingar, bland annat för att öka med-
borgarnas möjlighet att delta i samhällsdebatten och för att säkra framtida informa-
tionsbehov. 

Yttrande från IT-kontoret 

IT-kontoret skrivet i sitt svar att begreppet öppen källkod används för datorprogram 
där programkoden är fri för en organisation eller användare att förändra och modi-
fiera. Ofta sker förändringar i klusterform där flera intressenter tillsammans utveck-
lar en programvara så att den passar verksamheten på bästa sätt. System baserade 
på öppen källkod är ofta gratis eller har ett lågt pris. För att fullt ut kunna dra nytta 
av den flexibilitet som öppen källkod är det en fördel om det finns egna utveck-
lings- och supportresurser.  

Motsatsen är programvara med låst källkod där all utveckling och förändring av 
programvaran måste utföras av tillverkaren eller den som innehar programmets rät-
tigheter. Kundkrav på anpassningar av ett system med låst källkod kan ta tid eller 
bli kostsamma om det inte är så att många kunder har samma krav och förändringen 
ingår i en framtida normal uppdatering av systemet. I de flesta fall tar tillverkaren 
hela utvecklingsansvaret och lämnar garantier på förändringen av systemet 

Öppen källkod som kriterier vid upphandlingar 

All upphandling av kommunala IT-system inleds med att berörd verksamhet tar 
fram en kravspecifikation som beskriver vilka funktioner ett nytt system minst mås-
te innehålla (skallkrav) och andra krav som kan ge ett mervärde (börkrav) Sen prö-
vas detta i en upphandling där marknadens aktörer offererar sina standardsystem. 
Tyvärr så har vi hittills inte fått anbudssvar med produkter baserade på öppen käll-
kod. Att då ställa skallkrav på öppen källkod skulle med all sannolikhet upplevas  
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§ 6 Medborgarförslag om att använda öppen källkod vid IT-
upphandlingar, forts 

 KS 2009/798 

som ett diskriminerande krav av leverantörer då utbudet av kommunala IT-system 
baserade på öppen källkod än så länge är begränsat. 

Även ett högt viktat börkrav kan komma att upplevas som diskriminerande av 
samma anledning. Det är viktigt att alla leverantörer behandlas lika och har samma 
förutsättningar att offerera sina produkter oavsett under vilka former produkten ut-
vecklats.   

Öppna standarder 

Det som är viktigast för att öka medborgarnas möjlighet att delta i samhällsdebatten 
och säkra framtida informationsbehov är att vi fortsätter att ställa kravet att nya sy-
stem skall följa de öppna standarder som finns inom IT-industrin. På så sätt kan vi 
minska beroendet och låsningar till leverantörernas egna lösningar och förenkla så-
väl den interna informationshanteringen och medborgarnas möjlighet att kommuni-
cera digitalt med kommunen. 

En paketerad lösning baserad på öppen källkod (Open-Office) kommer att testas 
och utvärderas under 2010. En av de viktigaste fördelarna med Open-Office är just 
stödet för öppna standarder 

Vi ställer redan idag krav på öppna standarder i våra upphandlingar och kommer att 
utveckla detta ytterligare.  

It-kontorets slutsats 

Utvecklingen av system med öppen källkod är positiv framförallt då licenskostna-
derna ofta är låga eller obefintliga och möjligheten till verksamhetsanpassning är 
stor. Leverantörer som marknadsför sådana system kommer att ha goda möjligheter 
att vinna kommunala upphandlingar på ”egna meriter”. 

Bodens kommun har inga egna systemutvecklingsresurser och kan därför inte själv 
driva utvecklingsprojekt med öppen källkod, där kommer vi även fortsättningsvis 
att upphandla standardsystem av marknaden.  

Det är viktigt att vi fortsätter att ställa kravet på öppna standarder vid våra upphand-
lingar för att minska låsningar till specifika produkter eller lösningar. 
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§ 7 Parkeringshus Kvarteret Cedern 
 KS 2009/867 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen godkänner det upprättade villkorade parkeringsavtalet med 
Roland Wikstén, vilket bland annat innebär att kommunen åtar sig att bygga ett 
parkeringshus under 2010. 

2. Kommunstyrelsen återkommer till kommunfullmäktige under våren med för-
slag till medelsanvisning för parkeringshusets investerings- och driftkostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Det finns ett behov av att förbättra parkeringsmöjligheterna i centrum för besö-kare 
till Enter Galleria, Hotell Bodensia och centrumhandeln i övrigt. Kommu-nen har 
sedan tidigare åtagit sig att förbättra parkeringssituationen i centrala Bo-den, enligt 
nedanstående parkeringsavtal.  

Vid återuppbyggnaden av den nedbrunna fastigheten (Tulpanen 5) mitt emot Bo-
densia konstaterades att det fanns för få p-platser. Kommunen träffade därför under 
2002 ett avtal som innebar att kommunen ska tillhandahålla 7 parkerings-platser till 
fastighetsägaren. Beroende på om fastighetsägaren väljer reserverade platser eller 
inte, ska fastighetsägaren erlägga mellan 0,5-0,7 miljoner kronor.  

I samband med planeringen av gallerian, träffades ett avtal mellan kommunen och 
ägaren Sveafastigheter. Avtalet som godkändes av kommunfullmäktige i april 2008 
innebar att kommunen åtar sig att förbättra parkeringssituationen i centrala Boden 
och i det sammanhanget även beakta gallerians behov av parker-ingsplatser. När 
kommunen har anvisat en permanent parkeringslösning ska Sveafastigheter betala 
7,5 miljoner kronor till kommunen. 

Avtal om uppförande av parkeringshus 

Enligt gällande detaljplan har ägaren till Åhlénsfastigheten, Cedern 17, möjlighet 
att bygga till befintlig byggnad. Vid en eventuell utbyggnad finns behov av fler 
parkeringsplatser på fastigheten. Det är inte möjligt att lösa parkeringsfrågan på fas-
tigheten. Enligt detaljplanen är det däremot möjligt att uppföra ett parkerings-hus 
på kommunens mark. Kommunen och ägaren Wikstén har därför upprättat ett vill-
korat avtal om uppförande av ett parkeringshus. 

Avtalet innebär att kommunen åtar sig att uppföra ett parkeringshus med ca 265 
platser på egen mark i anslutning till Åhléns. Vid en eventuell utbyggnad av Åh-
lensfastigheten har Wikstén rätt att nyttja maximalt 133 platser till en kostnad av ca  
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§ 7 Parkeringshus Kvarteret Cedern, forts 
 KS 2009/867 

0,5 miljoner kronor per år. Beloppet indexuppräknas. Separat betalning för drift och 
underhåll tillkommer. 

Övriga avtal 

Det område som avses bebyggas arrenderas i dagsläget av angränsande bostads-
rättsförening, Cederroten, samt av Bodensia. De nyttjar området till parkerings-
platser. I dagsläget pågår förhandlingar med dessa parter angående eventuellt nytt-
jande av parkeringshuset.  

Området används också till uthyrning av 24 parkeringsplatser till kommunens an-
ställda. Av dessa kan 10-15 erbjudas plats på den kommunala parkeringen på Enen. 
Resterande har möjlighet att få parkeringsplats i p-huset. Viss annan kommunal 
verksamhet kan också erbjudas plats i p-huset, bland annat behöver hemtjänsten 
parkeringsplatser under tak.  

Därutöver finns arrendeavtal avseende infarten till Åhlénsfastighetens varuintag 
samt viss parkering. I övrigt nyttjas området till allmän parkering. 

Investering 

En offentlig upphandling av byggnationen kommer att ske. Preliminärt planeras 
byggstart till våren 2010 och parkeringshuset beräknas vara färdigs under okto-ber 
samma år. Den totala investeringskostnaden bedöms uppgå till ca 23 miljoner kro-
nor. Efter avdrag för bidragen enligt ovan nämnda parkeringsavtal, bedöms nettoin-
vesteringen uppgå till ca 15 miljoner kronor.  

Drift 

Den löpande driften av parkeringshuset bedöms uppgå till 540 000 kr årligen. Till 
detta kommer kostnad för mark (bortfall av arrendeintäkter) på 160 000 kr/år samt 
vissa minskade kostnader för drift av nuvarande markparkering, ca 50 000 kr/år. 

Hela parkeringshuset kommer att avgiftsbeläggas. Vilka intäkter detta kommer att 
innebära är i dagsläget svårt att uppskatta. Avsikten är att avgiftshanteringen och 
driften av parkeringshuset ska hanteras av extern part. Så snart som förhandlingarna 
med intressenterna för parkeringsplatser och villkor för avgiftshanteringen av p-
huset är klara, är det möjligt att säkrare redovisa den totala driftkostnaden för par-
keringshuset. Avsikten är därför att så snart som möjligt återkomma med begäran 
om medelsanvisning för investering och drift avseende parkeringshuset. 
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