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 Sammanträdesdatum 
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Sid 
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Plats och tid  Kommunstyrelsesalen kl 13.30 – 15.05 
  
Beslutande Olle Lindström (M) (inte § 96), Torbjörn Lidberg (S), Eivy Blomdahl 

(S), Åsa Wikström (M), Patrik Degerman (S), Rigmor Åström (M), 
Kenneth Backgård (NS), Bosse Strömbäck (V), Roger Bohman (C), 
Gunnel Notelid (V), Anders Pettersson (KD), Catarina Ask (MP), 
Carola Larsson (FP), Bo Hultin (M), Lars Nilsson (S) samt Bo Lind-
ström (M) (endast § 96) 

Ersättare Bo Lindström (M) (utom § 96), Johan Johansson (M), Egon Palo (M), 
John-Olof Degerhäll (NS), Maria Selin Fjellström (KD), Inger Vest-
man Arvesen (V) och Mats Nordström (MP)  

Övriga Kommunchef Håkan Hansi, controller Barbro Gunnari Heikki, kom-
munsekreterare Daniel Bergh och samhällsbyggnadschef Lars An-
dersson 

Utses att justera Patrik Degerman  
  
Justeringens plats och tid Kansli och informationskontoret 2010-06-14 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Daniel Bergh

§§ 84 – 99, 101 

     
   Ordförande 
Olle Lindström (§ 84-95, 97-99, 101)

 
Kenneth Backgård (§ 96)

     
  Justerare 
Patrik Degerman

  

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2010-06-14   
    
Anslagsdatum 2010-06-16 Anslaget tas ned 2010-07-08 
    
Förvaringsplats för  
protokollet 

Kansli och informationskontoret  

    
 Underskrift 
Carola Fridh
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Sid 
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Plats och tid  Kommunstyrelsesalen kl 13.30 – 15.05 
  
Beslutande Olle Lindström (M), Torbjörn Lidberg (S), Eivy Blomdahl (S), Åsa 

Wikström (M), Patrik Degerman (S), Rigmor Åström (M), Kenneth 
Backgård (NS), Bosse Strömbäck (V), Roger Bohman (C), Gunnel 
Notelid (V), Anders Pettersson (KD), Catarina Ask (MP), Carola 
Larsson (FP), Bo Hultin (M), och Lars Nilsson (S)   

Ersättare Bo Lindström (M), Johan Johansson (M), Egon Palo (M), John-Olof 
Degerhäll (NS), Maria Selin Fjellström (KD), Inger Vestman Arvesen 
(V) och Mats Nordström (MP)  

Övriga Kommunchef Håkan Hansi, controller Barbro Gunnari Heikki och 
kommunsekreterare Daniel Bergh  

Utses att justera Patrik Degerman  
 
Justeringens plats och tid Kansli och informationskontoret 2010-06-14 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Daniel Bergh

§  100 

     
   Ordförande 
Olle Lindström

 

     
  Justerare 
Patrik Degerman 

  

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2010-06-14   
    
Anslagsdatum 2010-06-14 Anslaget tas ned 2010-07-07 
    
Förvaringsplats för  
protokollet 

Kansli och informationskontoret  

    
 Underskrift 
Carola Fridh
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 84 Rapporter  

  

- Kommunchefens rapport 

- Finansrapport maj 2010  

- Skriftlig rapport från tekniska utskottet 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 85 Taxor för extern uthyrning av lokaler i stadshuset 

 KS 2010/335, Au § 40 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till taxor för extern uthyrning av loka-
ler i stadshuset. 

2. Taxan gäller från 1 augusti 2010. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har märkt av en ökad efterfrågan på lokaler i stadshuset för 
information av olika slag. Genom en förbättrad AV-utrustning och ny inredning kan 
lokalerna nyttjas på enklare sätt. Förvaltningen tycker det är glädjande att lokalerna 
är uppskattade. 

För att kunna debitera förhyrarna en taxa vid såna hyrestillfällen krävs att kommu-
nen beslutar om en sådan. Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag på taxa för 
fullmäktigesalen, nämndsalen och kommunstyrelsesalen. Med avseende på lokalens 
storlek, tid för uthyrning samt utrustningens kvalitet föreslår tekniska förvaltningen 
följande taxor: 

Lokal 1-4 tim >4 tim per dag 
Fullmäktigesalen 1000 kr 1600 kr 
Nämndsalen 500 kr  800 kr 
Kommunstyrelsesalen 500 kr  800 kr 

För ideella föreningar tillämpas en rabatt på 50 %. Övriga lokaler, till exempel sam-
manträdesrum hyrs inte ut till externa intressenter. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 86 Medborgarförslag om att införa miljöskatt 

 KS 2010/199, Au § 41 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, med hänsyn till att det saknas lag-
liga möjligheter att införa kommunala specialskatter. 

Beskrivning av ärendet 

Rolf Jornevald har lämnat ett medborgarförslag där han föreslår att kommunen ska 
införa en kommunal miljöskatt på 50 öre. Dessa pengar läggs utanför den kommu-
nala budgeten och förvaltas av en styrelse. Arbetsuppgifterna blir att förbättra mil-
jön i Bodens kommun. Styrelsen bestämmer hur pengarna ska användas. 

Ekonomikontoret skriver i sitt yttrande att enligt 1 kap 7 § regeringsformen får 
kommunerna ta ut skatt för skötsel av sina uppgifter. Den enda skatteform som nu 
står till buds är kommunal inkomstskatt. Från regeringsformens synpunkt finns 
knappast något hinder mot att införa kommunala specialskatter. För att införa en 
specialskatt, exempelvis miljöskatt, krävs dock att riksdagen tillåter specialskatter i 
en lag. Någon sådan lag finns inte. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 87 Finansiering av Parkeringshus Cedern 

 KS 2009/867, Au § 42 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige anvisar 11 095 tkr under 2010 till kommunstyrelsen (tek-
niska förvaltningen) för uppförande av parkeringshus. 

2. Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens (kommunledningsförvaltning-
en) driftram med 160 tkr från och med 2011. 

3. Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens (tekniska förvaltningen) drift-
ram med 1 397 tkr från och med 2011. 

4. Kommunfullmäktige minskar kommunstyrelsens (finansförvaltningen) driftram 
med 780 tkr från och med 2011. 

5. Strategiska planen 2011 – 2013 revideras med ovanstående förändringar. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2010-01-25, § 11, att bygga ett parkeringshus under 
2010 samt att under våren återkomma med förslag till medelsanvisning för parker-
ingshusets investerings- och driftkostnader. Därefter har en upphandling skett av 
byggandet av parkeringshuset. Entreprenaden tilldelades PEAB. Byggnationen har 
nu påbörjats och beräknas vara färdigställd i mitten av oktober. Samhällsbyggnads-
kontoret lämnar nu ett förslag till finansiering av parkeringshuset.  

Investering 

Produktionskostnad 22 935
Avgår investeringsbidrag -11 840
Nettoinvestering, tkr 11 095  

Enligt antagen offert och en bedömning av tillkommande kostnader beräknas den 
totala produktionskostnaden uppgå till 22 935 tkr. 

Investeringsbidrag beräknas erhållas med 7 500 tkr från Sveafastigheter,  
3 840 tkr från Bostadsrättsföreningen Cederroten samt med ca 500 tkr från Lund-
ströms fastigheter. 

Kommunens investeringskostnad för uppförande av parkeringshus beräknas uppgå 
till 11 095 tkr.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 87 Finansiering av Parkeringshus Cedern, forts 

 KS 2009/867, Au § 42 

Drift 

För det första året beräknas följande driftkostnader med anledning av uppförandet 
av parkeringshuset:  

Totalt
Ks-klf Ks-tek Ks-finans

Periodisering av  investeringsbidrag -359 -359
Uthyrning av parkeringshus -105 -105
Bortfall av arrendeintäkter 160 160
Extern ränta, minskade likvida medel 191 191
Intern ränta, investering -971 -971
Summa intäkter -1 084 160 -464 -780

Löpande drift och underhåll 245 245
Avgår drift nuvarande parkering -50 -50
Avskrivning, investering 695 695
Intern ränta, investering 971 971
Summa kostnader 1 861 0 1 861 0

Driftkostnad för investeringen 777 160 1 397 -780

Effekt på nämnder/styrelser

 

Driftkostnaden för investeringen beräknas uppgå till 777 tkr. Driftkostnaden är be-
räknad utifrån de ränteantaganden som finns i förslag till Strategisk plan för 2011 
samt med en avskrivningstid på investeringen med 33 år. Skillnaden mellan extern 
ränta och intern ränta förklaras dels av att intern ränta beräknas på produktionskost-
naden och extern ränta på nettoinvesteringen (efter investeringsbidrag) dels av 
skillnad i ränteantaganden. Vidare bedöms intäkterna från parkeringsavgifter öka 
successivt under kommande år. 

För kommunledningsförvaltningen beräknas driftkostnaden uppgå till 160 tkr, för 
tekniska förvaltningen till 1 397 tkr och finansförvaltningen beräknas få en driftin-
täkt på 780 tkr.  

Arbetsutskottet har lämnat ett förslag som överensstämmer med punkterna 1 till 4 i 
kommunstyrelsens förslag.  

Yrkanden 

Olle Lindström (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag, med följande tillägg. Strategiska planen 2011 – 2013 revideras med ovan-
stående förändringar. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till-
sammans med Olle Lindströms (M) förslag till tillägg. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 88 Strategisk plan och budget 

 KS 2010/343, Bb §§ 10-36 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer budgetberedningens förslag till strategisk plan 
2011-2013 enligt §§ 10 - 36. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (S), Eivy Blomdahl (S), Patrik Degerman (S) 
och Lars Nilsson (S). 

Beskrivning av ärendet 

Den strategiska planen innehåller fullmäktiges styrning av nämnder och bolag samt 
resurstilldelning till nämnderna. Utvecklingsplanen som anger visionen för år 2020 
samt vad som är viktigt för att nå utveckling och framgång ligger till grund för den 
strategiska planen som innehåller nedanstående delar: 

1. Kommungemensamma visioner och mål i perspektiven  
- Samhällsutveckling 
- Verksamhet 
- Medarbetare 
- Ekonomi 

2. Kommungemensamma serviceförklaringar 

3. Inriktning och uppdrag till nämnderna 

4. Ägardirektiv till bolagen 

5. Budget för 2011-2013 
- Ekonomisk ram per nämnd för drift och investeringar 
- Resultat-, kassaflödes- och balansbudget 

Med utgångspunkt från den strategiska planen ska nämnderna ta fram verksamhets-
planer. De är en återrapportering till fullmäktige av hur man planerar att uppnå 
uppdraget från den strategiska planen.  

Uppföljning av den strategiska planen och verksamhetsplanerna kommer att ske i 
delårsrapport efter juni månad samt vid årets slut i årsredovisningen. 

Budgetberedningen har lämnat ett förslag till beslut. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 88 Strategisk plan och budget, forts 

 KS 2010/343, Bb §§ 10-36 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetbered-
ningens förslag, med följande tillägg.  

1. Att i utredningen avseende en om- och tillbyggnad av Korpenskolan tillfogas ett 
uppdrag att studera effekterna av att återföra år 6 till F-5- skolenheterna, så att 
dessa i fortsättningen blir F-6. Vidare tillfogas ett uppdrag att undersöka möj-
ligheten att etablera Hedenskolan som en småskalig F-9-enhet samt att utreda 
möjligheten till och effekten av att samla alla 7-9-elever i centrala Boden till en 
skolenhet. 

2. Att BUF erhåller i uppdrag att utreda möjligheten att gå över till 16-
barnsavdelningar inombarnomsorgen, i stället för nuvarande 16-platsers. I syfte 
att skapa en lugnare matmiljö vill vi utreda möjligheten att erbjuda all personal 
möjligheten att kostnadsfritt eller till väsentligt reducerad kostnad äta tillsam-
mans med eleverna. 

3. Att elprogrammet behålls vid Björknäsgymnasiet, men är beredda att acceptera 
en mindre minskning av elevintaget. 

4. Att förvaltningen erhåller i uppdrag att se över den administrativa organisatio-
nen inom BUF med målsättning att spara minst 2.0 miljoner kr. 

5. Att det uppdras till BUF att planera för att åter öppna Parkskolan. 

6. Att det uppdras till BodenBo att projektera för ett seniorboende i centrum. 

7. Att Centralskolan görs till ett föreningarnas hus för både pensionärer och ung-
domar. 

8. Att ett aktivt drogförebyggande arbete, särskilt riktat mot barn och ungdomar, 
prioriteras. Detta innebär en målsättning att på sikt återinrätta och utveckla 
Team 49. 

9. Att kommunen håller en generös linje i frågor om rehabilitering och omplacer-
ing av långtidssjukskrivna. 

10. Att en sammanhållen utvecklings- och underhållsplan för NordPoolen presente-
ras, med badhuset i bibehållen kommunal regi. 

11. Att näringslivsarbetet reformeras i syfte att få fler arbetstillfällen till Boden.  
Näringslivsförvaltningen får inriktningen etableringskontor.  

12. Att kommunen verkar för etablering av nationella högskoleutbildningar till Lär-
centrum. 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2010-06-14 

Sid 

9 (24) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 88 Strategisk plan och budget, forts 

 KS 2010/343, Bb §§ 10-36 

13. Att kommunen tar fram en handlingsplan för socialt företagande. 

14. Att kommunen tar fram ett riktat program för utveckling av centrum tillsam-
mans med  fastighetsägare, handlare och företag inom besöksnäringen. 

15. Att samverkansavtalet FAS-OS införs i samråd med personalorganisationer. 

16. Att kommunen utformar en ny tillgänglighetsplan. 

17. Att möjligheten att etablera pendeltåg mellan Boden-Luleå utreds. 

18. Att friskvårdspeng och friskvårdstimme erbjuds all personal. 

19. Att ett årligt återkommande trygghetsseminarium genomförs. 

20. Att det uppdras till kultur- och fritidsförvaltningen att utarbeta ett utvecklings-
program för Pagla resp Gruvberget.  

21. Att det uppdras till kultur- och fritidsförvaltningen att ta fram ett förslag till 
komplettering av skyttecentrum med digitala banor för jakt- och skytteprov. 

22. Att hemtjänsten utvecklas i egen regi. 

23. Att det uppdras till samtliga förvaltningar att se över möjligheterna till lokal 
upphandling och alternativa driftformer på landsbygden, i syfte att bibehålla 
och utveckla verksamhet utanför centralorten. 

Ordföranden ställer budgetberedningens förslag mot Torbjörn Lidbergs (S) yrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 89 Revidering av riktlinjer och avgifter för förskoleverksamhet 

och skolbarnomsorg 
 KS 2010/345 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar barn- och utbildningsnämndens förslag till revide-
ring av riktlinjer och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 

2. De reviderade riktlinjerna gäller from 2010-07-01 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar 2010-05-27, § 41, ett förslag till en revide-
ring av riktlinjer och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 

Kommunernas skyldighet att anordna allmän förskola kommer att utökas och gälla 
alla barn från tre års ålder. Därmed får fler barn tillgång till en avgiftsfri förskola. 
Den ska organiseras på samma sätt som allmän förskola för fyra- och femåringar 
som infördes 2003.  

Lagändringen gällande allmän förskola för treåringar träder i kraft 2010-07-01. 
Med anledning av detta revideras Riktlinjer och avgifter för förskoleverksamhet 
och skolbarnomsorg.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 90 Detaljplan Boden 1:156, del av, Kårbacken, Ing 3:s f.d. 

Kanslihus med kaserner 
 KS 2010/146 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen och upphäver strandskyddet inom berörd 
kvartersmark. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Ing 3:s före 
detta kanslihus med kaserner. 

Detaljplanen har upprättats för att möjliggöra en civil användning av området. I den 
gällande detaljplanen är markanvändningen ”militärt ändamål”. Området är ett ned-
lagt regementsområde (Ing 3). Området ingår i riksintresset för kulturmiljö BD 74.  

Markanvändningen inom detaljplaneområdet är bostäder, kontor, skola och elevbo-
städer. I detaljplanen har skyddsföreskrifter föreslagits för byggnader inom planom-
rådet. Planförslaget medger ingen ytterligare byggrätt. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 91 Detaljplan Boden 57:36, del av, f.d. A8 Kanslihusvägen 

 KS 2010/147 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan del av före detta 
A8, Kanslihusvägen. Detaljplanen har upprättats för att möjliggöra en civil använd-
ning av området. I den gällande detaljplanen är markanvändningen ”militärt ända-
mål”. 

Området är ett nedlagt regementsområde (A8). Efter nedläggningen beslutades att 
byggnader och områden skulle byggnadsminnesförklaras. byggnadsminnesförklar-
ingen skedde med ett regeringsbeslut 2001-06-20 i samband med detta beslutades 
även om skyddsföreskrifter för området.  

Detaljplanen har upprättats med skyddsföreskrifterna som underlag för planeringen.  

Markanvändningen inom detaljplaneområdet är kontor och industri. I detaljplanen 
har skyddsföreskrifter föreslagits för de byggnader som är byggnadsminnesmärkta. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 92 Godkännande att Stiftelsen BodenBo förvärvar aktier i Bo-

dens Kommunikationsoperatör (BKO) 
 KS 2010/257 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att Stiftelsen BodenBo förvärvar 40 % av aktierna i 
ett gemensamt ägt utvecklingsbolag. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (S), Eivy Blomdahl (S), Patrik Degerman (S), 
Lars Nilsson (S) och Catarina Ask (MP). 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen i Stiftelsen Bodenbo begär att kommunfullmäktige yttrar sig över beslutet 
i Bodenbos styrelse, att förvärva 40 % av aktierna i ett gemensamt ägt utvecklings-
bolag (BKO). Övriga delägare är de privata fastighetsägarna samt Peters elektronik. 
Bodenbo föreslår fullmäktige att godkänna förvärvet. 

Kommunledningsförvaltningen skriver i ett yttrande att kommunens verksamhet 
och intresse ska utgå ifrån medborgarna. Det ska finnas ett allmänintresse i det som 
görs. Ur ett kommunalt perspektiv är det av stor betydelse att BKO verkar på bred 
front. BKO bör kunna spela en viktig roll, i samverkan andra aktörer, för att bidra 
till bredbandsutveckling i hela Bodens kommun. 

Beredningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att Stiftelsen BodenBo 
förvärvar 40 % av aktierna i ett gemensamt ägt utvecklingsbolag. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår, med instämmande av Catarina Ask (MP), att ärendet 
återremitteras för att invänta att den pågående IT-utredning som utförs av kommun-
chefen och IT-chefen är klar. 

Kenneth Backgård (NS) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens 
förslag. 

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden finner därefter att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens för-
slag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 93 Ansvarsfrihet överförmyndarnämnden 2009 

 KS 2010/201 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar en kompletterande utredning till kommunfullmäktige 
i frågan om överförmyndarnämndens ansvarsfrihet. I materialet finns en oberoende 
tillsynsrapport från överförmyndarnämndens tillsynsmyndighet länsstyrelsen.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige behandlade 2010-04-12, § 35, revisionsberättelsen för år 
2009. Fullmäktige beslutade att återremittera frågan om ansvarsfrihet för överför-
myndarnämnden till kommunstyrelsen för ytterligare oberoende utredning enligt 
vad som anförts tidigare. Frågan ska återredovisas till kommunfullmäktige så beslut 
om ansvarsfrihet kan fattas i enlighet med kommunallagens krav, senast den 30 juni 
2010. 

Kommunledningsförvaltningen har lämnat ett underlag till kommunstyrelsen. Un-
derlaget innehåller en oberoende tillsynsrapport från överförmyndarnämndens till-
synsmyndighet länsstyrelsen. 

Av underlaget framgår att överförmyndarnämndens verksamhet granskas utifrån 
olika aspekter av två oberoende myndigheter, nämligen länsstyrelsen och kommu-
nens revisorer.  

Länsstyrelsen granskar hur nämnden sköter sin myndighetsutövning. Länsstyrelsen 
har efter att fullmäktige återremitterade frågan om ansvarsfrihet den 26 maj 2010 
lämnat en tillsynsrapport. Tillsynen grundar sig på ett tillsynsbesök den 10 mars 
2010, där länsstyrelsen granskat handläggning som överförmyndarnämnden har 
gjort under 2009.  

Revisorerna granskar överförmyndarnämndens verksamhet årligen i den omfattning 
som följer av god revisionssed. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenska-
perna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är 
tillräcklig. Revisorerna granskar dock inte överförmyndarnämndens ärenden om 
myndighetsutövning, annat än är när handläggningen har vållat kommunen eller 
landstinget ekonomisk förlust, och när granskningen sker från allmänna synpunkter.  

Revisorerna föreslog i revisionsberättelsen för år 2009 att överförmyndarnämnden 
skulle beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna har tillfrågats av kommunledningen om 
de har möjlighet att göra en särskild oberoende granskning av överförmyndarnämn-
den till följd av fullmäktiges beslut om återremiss. Revisorerna hänvisar till den 
granskning som är gjord och att en fördjupande granskning ska bli aktuell för 2010. 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 94 Ansökan om serveringstillstånd; Ruter Retro Café 

 KS 2010/274, Au § 43 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar Ruter Retro stadigvarande tillstånd att till allmänhe-
ten servera starköl, vin och sprit i Retro Café med tillhörande uteservering. 

2. Servering får ske i restaurangen/kaféet klockan 11.00-01.00.  

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

Beskrivning av ärendet 

Ruter Retro Café har ansökt om ett stadigvarande serveringstillstånd. Verksamheten 
bedrivs i ”Marklundska Gården” A8, Granatvägen 3, 961 43 Boden. Ansökan avser 
att till allmänheten och slutna sällskap servera alkoholdrycker kl: 11.00- 01.00  

Serveringen avses ske i Restaurang/Retro Café med tillhörande uteservering. Det 
finns ca 100 sittplatser totalt varav 40 platser i det ena huset och ca 60 platser på 
uteserveringen. Uteservering får ske 15 maj-15 sept.  

Skäl för beslutet 

Enligt 7 kap 7 och 8 §§ alkohollagen får tillstånd meddelas endast den som visar att 
han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständighe-
terna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Vid tillståndsprövningen ska sär-
skild hänsyn tas till om sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldig-
heter mot det allmänna. Serveringsstället ska ha ett kök för allsidig matlagning och 
tillhandahålla lagad mat. 

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. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (kansliet) 

För kännedom 
Ruter Retro Café 
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§ 95 Bidrag till Stiftelsen Kyrkkläppen 

 KS 2010/265, Au § 44 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar Stiftelsen Kyrkkläppen ett bidrag på 50 000 kronor.  

2. Medlen anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

3. Kommunstyrelsen ger ekonomichefen i uppdrag att tillsammans med Samfäl-
ligheten och Stiftelsen Kyrkkläppen se över den framtida finansieringen och an-
svar för drift och underhåll av kyrkstugorna. 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Kyrkkläppen anhåller om ett bidrag på 50 000 kronor. Anledningen är att 
stiftelsen under december 2009 fick en elräkning på 97 000 kronor. Kostnaden jäm-
fört med föregående år är en utökning med 50 000 kilowattimmar. Den ökade el-
förbrukningen är en fördyring på grund av uppvärmning av stugorna under repara-
tionstiden, samt användning av byggtorkar med mera. Detta hade konsulten inte ta-
git med i kostnadsberäkningen av reparationsarbetena. Dessutom betalar stiftelsen 
numera försäkring för stugorna till en kostnad på 30 000 kronor per år.  

Kommunfullmäktige beslutade 2008-09-15, § 115, att tillskjuta 1 250 000 kronor 
för reparation av kyrkstugorna med tillhörande markarbeten.  

Enligt besked till ekonomikontoret har kyrkan redan fattat beslut om att tillskjuta 
ytterligare 50 000 kronor. Den försäkring som nämns i stiftelsens ansökan har tidi-
gare betalats av samfälligheten, trots att samfälligheten inte är ägare av stugorna. 
Försäkringen måste därför betalas av stiftelsen. 

Arbetsutskottet har lämnat ett förslag som motsvarar punkterna 1 och 2 i kommun-
styrelsens beslut. 

Yrkanden 

Kenneth Backgård (NS) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag, med följande tillägg. Kommunstyrelsen ger ekonomichefen i uppdrag 
att tillsammans med Samfälligheten och Stiftelsen Kyrkkläppen se över den framti-
da finansieringen och ansvar för drift och underhåll av kyrkstugorna. 

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

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Stiftelsen Kyrkkläppen 
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§ 96 Ansökan om serveringstillstånd; Bränna Fastigheter i Bo-

den AB 
 KS 2010/248 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar Bränna Fastigheter i Boden AB ett stadigvarande 
tillstånd att till allmänheten och slutna sällskap servera starköl, vin och sprit-
drycker i Restaurang Brännastrand med tillhörande uteservering. 

2. Servering får i restaurangen ske söndag - torsdag mellan kl. 11.00-01.00, samt 
fredag och dag före röd dag mellan kl. 11.00-03.00. 

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

4. Serveringstillståndet för restaurangen förenas med villkoret att minst två ord-
ningsvakter och en entrévärd ska tjänstgöra fredag och dag före röd dag från 
klockan 22.00 tills att stället är tömt. 

Olle Lindström (M) deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Bränna Fastigheter i Boden AB med organisationsnummer 556802-6701 har ansökt 
om ett stadigvarande serveringstillstånd.  Ansökan avser att till allmänheten servera 
starköl, vin och spritdrycker. Serveringstider för alkohol som ansökan avser är sön-
dag - torsdag kl: 11.00- 01.00 och fredag och dag före röd dag kl: 11.00- 03.00. 

Serveringen avses ske i Restaurang Bränna med tillhörande uteservering. Det finns 
ca 200 sittplatser totalt både ute och inne. 

Målsättningen är att restaurangen bedrivs som en kvalitetsrestaurang beträffande 
mat och nöje, med huvudinriktning på uteserveringen under sommaren. Med daglig 
servering av smörgåsar, fikabröd och à la cartè av hög kvalité, är målgruppen i stort 
sett alla åldrar och smaker. Målet är att restaurangen ska fungera som en knutpunkt 
såväl sommar som vinter för Bodens innevånare, turister och näringsliv. Detta in-
nebär ett ökat utbud av nöjen och aktiviteter i området. Lokala entreprenörer och 
föreningar kommer att användas vid dessa arrangemang i området. Serveringsstäl-
lets kök med tillhörande utrymmen är utrustade för allsidig matlagning och god-
kända sedan tidigare av Miljö-och byggnämnden för restaurangverksamhet. Loka-
lerna är godkända ur brandsäkerhetssynpunkt. 

Remissinstanserna tillstyrker ansökan.  
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§ 96 Ansökan om serveringstillstånd; Bränna Fastigheter i Bo-

den AB, forts 
 KS 2010/248 

Skäl för beslutet 

Enligt 7 kap 7 och 8 §§ alkohollagen får tillstånd meddelas endast den som visar att 
han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständighe-
terna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Vid tillståndsprövningen ska sär-
skild hänsyn tas till om sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldig-
heter mot det allmänna. Serveringsstället ska ha ett kök för allsidig matlagning och 
tillhandahålla lagad mat. 

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. 

Enligt överenskommelse mellan krögare, polis och kommunen föreslås kommun-
styrelsen besluta att serveringstillståndet ska förenas med villkor om ordningsvakter 
och entrévärd, i enlighet med de åtgärder som sökanden själv har varit med och ut-
arbetat för att säkra serveringen. 

Kansliet föreslår att kommunstyrelsen bifaller ansökan. 

Beslutet kan överklagas 

Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Luleå, se bilaga. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (kansliet) 

För kännedom  
Bränna Fastigheter i Boden AB 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2010-06-14 

Sid 

19 (24) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 97 Ansökan om serveringstillstånd; Thai & Kök Restaurang 
 KS 2010/291 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar Thai & Kök restaurang, Kanchana Salaithong ett 
stadigvarande tillstånd att till allmänheten servera starköl, vin och spritdrycker i 
restaurangen Kungsgatan 23, Boden och på uteserveringen. 

2. Servering får i restaurangen ske 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 

Thai & kök restaurang, Kanchana Salaithong, har ansökt om ett stadigvarande ser-
veringstillstånd.  Ansökan avser att till allmänheten servera starköl, vin och sprit-
drycker. Serveringstider för alkohol som ansökan avser är alla dagar från kl: 11.00 
– 01.00 

Kanchana Salaithong har av TM/ Restauranger AB, Vacharin Raisoongnoen köpt 
rubricerat bolag och kommer att driva Thai & Kök restaurang i f.d. restaurang Thai 
Siam Kitchen, Kungsgatan 23, Boden. 

Serveringen avses ske i Thai & Kök restaurang med tillhörande uteservering. Det 
finns ca 56 sittplatser inne och lokalen rymmer ca 60 personer. På uteserveringen 
kommer plats att finnas för ca 50 personer. 

Thai & kök restaurang, Kanchana Salaithong har av TM/ Restauranger AB, Vacha-
rin Raisoongnoen köpt rubricerat bolag och kommer att driva Thai & kök restau-
rang i f.d. restaurang Thai Siam Kitchen, Kungsgatan 23, Boden. Sökanden har se-
dan 2007 arbetat med restaurang och catering. Han har genomgått Niagara krogser-
vice utbildning i ” Alkohollagen- en krögarkurs”. Finansieringen av företaget har 
skett via lån i Handelsbanken och visst eget kapital.  

Remissinstanserna tillstyrker 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. 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (kansliet) 
För kännedom  
Thai & kök restaurang, Kanchana Salaithong  
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§ 98 Kvalitetssäkring av överförmyndarnämndens verksamhet 

 KS 2010/346 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att överförmyndarnämnden ska förstärkas med ytter-
ligare kompetens i form av juridik och ekonomi, i den meningen att kommun-
ledningsförvaltningen tillhandahåller en jurist på halvtid, samt att ekonomikon-
toret vid behov ska ge överförmyndarnämnden stöd. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att se över befattningar och ar-
betsfördelning, som en följd av de förändringar som beslutas under punkt 1.  

3. Kommunstyrelsen konstaterar att överförmyndarnämnden själv kommer att 
göra en övergripande processanalys, som kommer att resultera i att nämnden 
upprättar rutiner och riktlinjer. Nämnden kommer också att se över sin delega-
tionsordning. 

4. Kommunstyrelsen begär en redovisning från överförmyndarnämnden över hur 
arbetet med att ta fram riktlinjer och rutiner fortskrider. Redovisningen bör 
lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2010. 

Sammanfattning 

Undertecknad har fått i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att föreslå åtgär-
der för att säkra kvaliteten i överförmyndarnämndens handläggning. Uppdraget har 
sin bakgrund i att länsstyrelsen riktat viss kritik mot nämnden.  

I den här skrivelsen lämnas ett antal förslag till åtgärder för att förbättra kvaliteten 
på handläggningen. Åtgärderna är sammanfattningsvis följande:  

 Det är viktigt att överförmyndarnämnden har tillräcklig kompetens, till exempel 
i fråga om ekonomi och juridik. Förvaltningens bedömning är att sådan kompe-
tens finns inom kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen 
avser att 2010 göra en översyn av befattningar och arbetsfördelning, bland annat 
med syftet att trygga resurser och kompetens till överförmyndarnämnden. 

 Överförmyndarnämndens personal kommer att ha ett ytterligare erfarenhetsut-
byte med socialförvaltningen, för att få del av socialförvaltningens erfarenheter 
och kunskap i fråga om myndighetsutövning, dokumentation med mera.  

 Överförmyndarnämnden kommer att genomföra en övergripande processanalys, 
som kommer att resultera i riktlinjer och rutiner till stöd för handläggarna. 
Nämnden har på sitt sammanträde den 27 maj 2010 behandlat en rutin för 
granskningen av lämpligheten hos gode män, förvaltare och förordnade för-
myndare.  
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§ 98 Kvalitetssäkring av överförmyndarnämndens verksamhet, 

forts 
 KS 2010/346 

 Överförmyndarnämnden kommer att se över sin delegationsordning för att sä-
kerställa att beslut tas på rätt nivå.  

 Kommunledningsförvaltningen har anställt en tillfällig resurs till överförmyn-
darnämnden, för att påskynda granskningen av 2009 års årsräkningar. 

I den här skrivelsen ges också en närmare beskrivning av vilka uppgifter överför-
myndarnämnden har (avsnitt 2). Avslutningsvis diskuteras de regler som gäller 
kring utbetalning av arvoden till ställföreträdare. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen  

För kännedom  
Överförmyndarnämnden  
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§ 99 Yttrande över revisionsgranskning om serviceförklaringar 

 KS 2010/120 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningens yttrande får utgöra 
kommunstyrelsens svar till revisorerna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunrevisionen har som en del i den årliga granskningen genomfört en gransk-
ning av hur arbetet med serviceförklaringar har organiserats och fungerar samt på 
vilket sätt servicen säkerställs utifrån interna riktlinjer 

Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse 2010-06-01 inkommit med förslag 
till yttrande över revisionsrapporten. 

 

För kännedom  
Kommunledningsförvaltningen  
Kommunrevisorerna 
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§ 100 Upphandling; Transport Skolbuss 2010 

 KS 2010/219 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen antar anbudet från Veolia Transport Sverige AB gällande 
Transportuppdrag Centrala Boden för kommande avtalsperiod till en kostnad av 
1 762 235 SEK per år med indexreglering. 

2. Kommunstyrelsen antar anbudet från Centrala Buss i Norrbotten AB gällande 
Transportuppdragen Harads och Björknäsgymnasiet för kommande avtalsperiod 
till en kostnad av 1 348 160 SEK per år med indexreglering. 

3. Kommunstyrelsen överlämnar till barn- och utbildningsnämnden/förvaltningen 
att teckna nödvändiga avtal, omgående efter tilldelningstiden slut, om något 
överklagande inte skett i berörd instans.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har i samråd med  Barn- och utbildningsförvalt-
ningen infordrat anbud på rubricerat uppdrag för nästkommande avtalsperiod  
2010-08-11 - 2012-08-10,  med möjlighet till ett års förlängning. 

Öppen upphandlingsform och delad avtalsform har tillämpats. Förfrågningsunder-
lag har begärts från sju (7) intressenter och fyra (4) anbud har lämnats av  två (2) 
anbudsgivare, Veolia Transport Sverige AB och Centrala Buss i Norrbotten AB. 

 

För genomförande 
Ekonomikontoret (upphandlingsenheten) 
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§ 101 Delegationsbeslut och delgivningar 
  

Ekonomifrågor 2 
Medfinansiering Norrbotniabaneprojektet 2011-2013 (2009/472) Au 2010-05-31, § 46 
Förnyelse av borgensåtagande Stiftelsen Bodenbo (2010/286) 
 
Upphandling och anskaffningsbeslut 3  
Underhåll av tak Harads Skola (2010/329) 
Brand och utrymningslarm 2010 förskolor (2010/249) 
Utvändiga målningsarbeten (2010/299) 
Snöröjning 2010-2014 (2010/177) 
Mattransporter 2010 (2010/100) 
Skol-Taxi 2010 (2010/127) 
 
Vägar och trafik 7 
Förordnande av parkeringsvakter (2008/858) 
Parkeringstillstånd april 2010 2010/281) 
Beslutsstatistik färdtjänsten april 2010 
 
Fastigheter och detaljplaner 8 
Förköp 8:1 
Överstbyn 9:63 (2010/280) Oden 2 (2010/277) 
Svalan 1 (2010/276) Boden 57:36, 57:47 (2010/297) 
Vändträsk 2:15 (2010/313)  
 
Uppdrag att upprätta detaljplan 8:12 
Boden 1.156, del av, Kårbacken (2010/146) 
Kv Pilen 5, Garnisonsgatan (2010/289) 
 
Uppdrag om utställning av detaljplan 8:13 
Boden 57:36 Kanslihusvägen, f.d A8 (2010/147) 
 
Köp, försäljning, byte av fastigheter samt arrendeavtal 8:5 
Försäljning av bostadsrätt i Brf Pioppeln (2010/293) 
Del av Sävast 23:11 överförs till Sävast 29:4 (2010/308) 
Försäljning av Sävast 23:286 och halva Sävast 23:285 (2010/309) 
Lägenhetsarrende Pilen 2, Blomförsäljning (2010/102) 
Nyttjanderättsavtal Bodsvedjan 1:14, samt Heden 3:282, Fiskestugor (2009/530) 
Försäljning av Björkelund 9:16 (2010/341) 
Tillfälligt nyttjande av område vid Åhléns, BRF Cederroten (2010/41) 
 
Serveringstillstånd 9 
Tillfälligt till allmänheten Café Pampas Havremagasinet (2010/270) 
Tillfälligt till slutet sällskap Folkets Hus Gunnarsbyn (2010/303) 
Permanent serveringstillstånd Thai & Kök Restaturang (2010/291) 
Tillfälligt serveringstillstånd Ruter Retro Café (2010/274) 
Tillfälligt serveringstillstånd Britta Jonssons Firma, Haradsdagarna (2010/337) 
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