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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 136 Information och rapporter  

  

- Årlig hearing/träff med kommunrevisorerna 

- Kommunchefens rapport 

- Finansrapport november 2010  

- Rapport från tekniska utskottets ordförande 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 137 Detaljplan; del av Boden 1:156, Rotorvägen 

 KS 2009/261, Au § 59 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

Efter försvarsmaktens olika neddragningar i Boden har Ing 3-området övergått i privat 
ägo. Idag ägs området av Pionjären Fastighets AB. Fastighetsbolaget avser att sälja 
och avstycka fastigheter inom hela Ing:s område varför det krävs nya detaljplaner som 
redovisar den verkliga markanvändningen inom de olika delarna. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 138 Taxa och avgifter för Musikskolan 2011 

 KS 2010/628, Au § 60 

Förslag till beslut  

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

Beskrivning av ärendet 

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

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

Barn och utbildningsnämnden föreslår 2010-10-28, § 65, att nuvarande avgift för Mu-
sikskolan behålls och att den indexuppräknas fr.o.m 2011 enligt strategiska planens 
budgetdirektiv. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 139 Borgensförbindelse Kommuninvest 

 KS 2010/580, Au § 61 

Förslag till beslut  

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

2. Kommuninvest äger företräda Bodens kommun genom att företa samtliga nödvän-
diga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt borgensförbin-
delsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer.  

3. Ekonomichef Tomas Pellikkä och controller Barbro Gunnari Heikki utses att un-
derteckna bekräftelse på borgensförbindelse. 

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommun är sedan 2001 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening och har 
som medlem möjlighet att låna hos föreningens helägda dotterbolag Kommuninvest i 
Sverige AB (publ) (Kommuninvest). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bäs-
ta möjliga kreditvillkor på lånemarknaden ansvarar samtliga medlemmar solidariskt 
såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Borgensåtagandet är 
ett villkor för medlemskap, vilket regleras i föreningens stadgar. Samtliga medlemmar 
har därför tecknat en borgensförbindelse. Bodens kommun utfärdade sin borgensför-
bindelse den 6 december 2001.  

När Kommuninvest tar upp lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna 
för långivarna. Det innebär att Kommuninvest i den praktiska hanteringen företräder 
medlemmarna gentemot långivarna.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-12-13 

Sid 

6 (31) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 140 Detaljplan; Kv Alen, del av centrum 

 KS 2010/440, Au § 62 

Förslag till beslut  

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

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

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

Kv Poppeln nr 9 har tidigare haft sin in/utfart till garaget på ”allmän platsmark”, och 
tillförsäkras nu in/utfart till garaget på kvartersmark, genom denna detalj-
planeändring. Fastigheten Alen 15 ges en utökad byggrätt för handel och kontor. (Vi-
dars radio) 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 141 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2011-2013 

 KS 2010/666, Au § 63 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsplan 2011-2013. 

Förslag till beslut till kommunfullmäktige 

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

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen, räddnings- och beredskapsförvaltningen och tekniska 
förvaltningen lämnar förslag till verksamhetsplan för 2011-2013. Förvaltningarnas 
förslag utgör tillsammans kommunstyrelsens verksamhetsplan 2011-2013. 

Arbetsutskottet och tekniska utskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner verk-
samhetsplanen. 

Kommunledningsförvaltningen lämnar även förslaget att återstående del av tidigare 
sparkrav finansieras bl.a. genom att datastöd till gruppledarna utgår från 2011. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 142 Johanneskyrkan med ansökan om bidrag för handikappan-

passning av lokaler 
 KS 2010/573, Au § 64 

Förslag till beslut  

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

2. 100 000 kronor anvisas ur anslaget till kommunfullmäktiges oförutsedda kostna-
der. 

Beskrivning av ärendet 

Johanneskyrkan planerar att bygga om ungdomslokalerna så att de blir handikappan-
passade, samt att bygga ett kök och anpassa lokalerna i övrigt för att kunna driva ung-
domsgårdsverksamhet. Ombyggnaden och anpassningen av lokalerna har kostnadsbe-
räknats till 398 000 kronor. Den totala budgeten för det treåriga projektet beräknas till 
3 Mkr. Johanneskyrkan har sökt bidrag från Allmänna Arvsfonden för lönekostnader, 
samt söker så stort bidrag som möjligt från kommunen för ombyggnadskostnaderna. 

Näringslivsförvaltningen avslår ansökan med motiveringen att ansökan inte tillför till-
räckligt ur ett näringslivsutvecklingsperspektiv.  

  

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 143 Program för översyn av kommunens översiktsplan 

 KS 2010/706, Au § 65 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige antar program för översyn och att översiktsplaneringen för Bo-
den kan ske enligt detta program. 

Beskrivning av ärendet 

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

Kommunen ska i översiktsplanarbetet ge en huvudsaklig viljeinriktning i ett antal 
strukturgivande frågor som påverkar kommunens utveckling och där markanvänd-
ningen är ett medel. Frågorna ska utvecklas i översiktsplanarbetet endera genom Te-
matiska tillägg (täcker hela kommunens yta) eller genom Fördjupad översiktsplan 
(FÖP avgränsat geografiskt område). De strategiska frågorna som avses behandlas är i 
första hand strandskydd i landsbygdsutvecklingen (LIS), militärt buller kontra bebyg-
gelseutveckling, vindkraft, planering älvdalen mot Luleå, bebyggelseutveckling i de 
forna militära områdena, stadskärnan och handel, landsbygdsutveckling och kulturmil-
jöfrågor kontra bebyggelseutveckling. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 144 Taxor för tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosi-

va varor, samt revidering av taxa för tillsyn enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor samt lagen om skydd mot 
olyckor 

 KS 2010/744, Au § 66 

Förslag till beslut  

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

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

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

4. De nya taxorna träder i kraft i och med justeringen av kommunfullmäktiges proto-
koll. 

Beskrivning av ärendet  

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

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

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

Enligt 27 § lagen om brandfarliga och explosiva varor, får avgifter tas ut för tillstånds-
prövning, tillsyn, provtagning och undersökning av prov, godkännande av förestånda-
re, godkännande av explosiv vara och beslut om huruvida en vara är att anse som en 
explosiv vara. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 145 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler  

 KS 2010/15 

Förslag till beslut 

Skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till respektive kom-
mun. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens regler för hantering av skolhälsovårdsjournaler ska arkivmyndighe-
ten besluta i varje enskilt fall. 

Kansli och informationskontoret föreslår att skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat 
underlag får avhändigas till respektive kommun. Underlaget omfattar 16 elever. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 146 Tekniska förvaltningen, taxor och avgifter 2011 

 KS 2010/665, Tu § 32 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna taxor och avgifter 2011. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen lämnar förslag till taxor och avgifter för 2011. För externa 
kostpriser föreslås en höjning. En avgift om 50 kronor föreslås för förstörda eller bort-
tappade färdtjänstkort. Övriga avgifter föreslås oförändrade 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 147 Förändringar i den politiska organisationen och råden 

 KS 2010/775 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige minskar antalet ledamöter och ersättare i kultur- och fritids-
nämnden från 11 till 9. 

2. Beredningen till kommunstyrelsen förändras på så sätt att personalutskottet avskaf-
fas. Personalutskottets uppgifter överförs till arbetsutskottet.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att Demokratirådet avskaffas. Ansvaret att sköta 
ungdomsfullmäktige placeras formellt på kultur- och fritidsnämnden i samverkan 
med barn- och utbildningsnämnden. Ungdomsfullmäktige ska dock även i fortsätt-
ningen ske som en samverkan mellan tjänstemän, politiker och företrädare för 
ungdomsrådet. 

4. Kommunfullmäktige fastställer, som en följd av punkterna 1 till 3, de förslag till 
ändringar av kultur- och fritidsnämndens och kommunstyrelsens reglementen som 
framgår av bilaga 1 till detta beslut.  

5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att erbjuda handikapp-, pensio-
närsrådet, ungdomsrådet och Bodens landsbygdsråd en föredragning under våren 
om den kommande strategiska planen och budgeten. 

6. Handikapp-, pensionärsrådet och ungdomsrådet behåller sin nuvarande organisa-
tion. Framställningarna från socialnämnden 2008-10-22, § 199 och Handikapprå-
det 2008-12-11, § 27, är därmed behandlade.  

7. Folkhälsorådet och Brottsförebyggande rådet organiseras så att de har en politiskt 
vald ordförande. För att få en naturlig koppling mot kommunledningen ska ordfö-
randena vara ledamöter i kommunstyrelsen. I övrigt består råden av tjänstemän 
från kommunens förvaltningar, samt företrädare för andra myndigheter och organi-
sationer.  

8. Folkhälsorådet och Brottsförebyggande rådet ska vara en kontaktyta mellan för-
valtningar och andra myndigheter och organisationer. Råden ska ha en strategisk 
roll och vara ett råd och stöd för förvaltningarna. Alla aktiviteter som genomförs 
ska dock ske inom ramen för ordinarie verksamhet.  

9. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utforma ett nytt reglemente 
för Folkhälsorådet i enlighet med vad som följer av punkterna 7 och 8. 

10. Samtliga förändringar träder i kraft från och med den 1 januari 2011. 

11. Driftramen för kultur- och fritidsnämnden reduceras med 15 tkr fr.o.m 2011 

12. Driftramen för KS-kommunledningsförvaltningen reduceras med 269 tkr 2011. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 147 Förändringar i den politiska organisationen och råden, forts

 KS 2010/775 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i den strategiska planen 2010-2012 gett kommunstyrelsen i 
uppdrag att se över den politiska organisationen i Bodens kommun. Kommunstyrelsen 
har uppdragit till kommunledningsförvaltningen att se över Folkhälsorådet, Brottsfö-
rebyggande rådet, Handikapprådet, Pensionärsrådet, Ungdomsrådet och Demokratirå-
det. 14 

Som en del i genomförandet av de bägge uppdragen har kommunlednings-
förvaltningen lämnat över ett diskussionsunderlag till de politiska partierna. Partiernas 
gruppledare har diskuterat förslaget den 10 och 15 november 2010 och kommit över-
ens om de förändringar som föreslås.  

Det här ärendet utgör även svar till Socialnämndens framställan 2008-10-22, § 199, 
om att den administrativa servicen till Handikapprådet och Pensionärsrådet ska flyttas 
från socialförvaltningen, samt Handikapprådets förslag 2008-12-11, § 27, om en ny 
organisation för Handikapprådet. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 148 Timavgift vid tillämpning av taxor inom områdena för miljö-

balken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen, strålskydds-
lagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

 KS 2010/777 

Förslag till beslut 

1. Timavgiften föreslås fr.o.m 1 januari 2011 vid tillämpningen av taxan inom miljö-
balkens (1998:808) område, tobakslagens (1993:581) område samt lag (2009:730) 
om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel vara 789 kronor per timme. 

2. Timavgiften föreslås fr.o.m 1 januari 2011 vid tillämpningen av taxan for offentlig 
kontroll av livsmedel vara 825 kronor per timme. 

3. Vidare gäller det som angetts i §§ 1-27 för bestämmelserna "Taxa for prövning och 
tillsyn inom miljö balkens (1998:808) område", samt §§ 1-22 i bestämmelserna 
"Taxa för offentlig kontroll av livsmedel i Bodens kommun" 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden har 2010-12-07, § 89, tagit fram förslag till timavgift vid till-
lämpning av taxor inom områdena för miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobaksla-
gen, strålskyddslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.  

Under 2010 har behov framkommit att timavgiften behöver revideras till 789 kronor 
för miljötillsynen och 825 kronor for livsmedelskontrollen fr.o.m 1 januari 2011. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 149 Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 

 KS 2010/787 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till nya bestämmelser om ekonomiska 
förmåner för förtroendevalda, samt bilagan till dessa regler gällande arvode till le-
damöter och ersättare i Handikapprådet och Pensionärsrådet. 

2. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 2006-12-18, 190, om tidigare bestäm-
melser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda. 

3. Kommunfullmäktige bifaller i och med de nya reglerna valnämndens förslag 2010-
04-13, § 33, att arvoden till ordförande, vice ordförande och övriga medhjälpare i 
valförrättning och röstsammanräkning inte längre ska beslutas av kommunfullmäk-
tige.  

Reservationer från Torbjörn Lidberg (S), Eivy Blomdahl (S), Lars Nilsson (S), Anna-
Karin Nylund (S), Bosse Strömbäck (V), Gunnel Notelid (V) och Catarina Ask (MP). 

Beskrivning av ärendet 

Personalkontoret, ekonomikontoret och kansliet har på uppdrag av partiernas grupple-
dare tagit fram ett nytt förslag till bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtro-
endevalda. Bestämmelserna har omarbetats för att bli lättare att tolka och tillämpa.  

Storleken på arvodena i beredningsförslaget är desamma som enligt tidigare gällande 
regler. Bestämmelserna har justerats med hänsyn till att de förändringar som görs i den 
politiska organisationen samt att kommunstyrelsens vice ordförande sedan maj 2009 
inte tagit ut något arvode. Kommunledningsförvaltningens budgetram har sedan tidi-
gare justerats med hänsyn till att kommunstyrelsens vice ordförande inte tar ut sitt 
arvode och att kommunfullmäktige inte har tillsatt någon andra vice ordförande i soci-
alnämnden. Det nu liggande beredningsförslaget kräver därför inga förändringar av 
budgetramar.  

Valnämnden begärde 2010-04-13, § 33, att kommunfullmäktige skulle ändra bestäm-
melserna på så sätt att arvode till ordförande, vice ordförande och övriga medhjälpare i 
valförrättning och röstsammanräkning inte längre ska beslutas av kommunfullmäktige. 

 
 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-12-13 

Sid 

17 (31) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 149 Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda, 

forts. 
 KS 2010/787 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S), Bosse Strömbäck (V) och Catarina Ask (MP) föreslår följande 
förändringar. Förslaget utgår från beslutet om arvodesreglemente som togs 2006, base-
rade på inkomstbasbelopp: 

- Arvodet 50 % till kommunstyrelsens vice ordförande tas bort. 
- Kommunstyrelsens andre vice ordförande arvoderas med 30 % 
- Barn- och utbildningsnämndens vice ordförande arvoderas med 30 % (tidigare 20 %) 
- Socialnämndens ordförande arvoderas med 50 % (tidigare 60 %) 
- Socialnämndens vice ordförande arvode höjs från 20 till 30 % 
- Näringslivsstyrelsens vice ordförande arvoderas med 30 % 
- Överförmyndarnämndens ordförande arvoderas med 15 % (tidigare 20 %) 
- Personalutskottets och Demokratirådets ordförande och vice ordf. arvode tas bort 
- Folkhälsorådets vice ordförandes arvode tas bort. 

Föreslagna förändringarna i arvodesreglementet som i förhållande till nuvarande re-
gelverk innebär en kostnadsminskning men i förhållande till den budgeterade och fak-
tiska kostnaden innebär en kostnadsökning. 

Ordförande ställer kommunledningsförvaltningens förslag mot Torbjörn Lidberg (S) 
m.fl förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsförvalt-
ningens förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-12-13 

Sid 

18 (31) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 150 Stöd till politiska partier 

 KS 2010/786 

Förslag till beslut 

Partistödet förblir oförändrat. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (S), Eivy Blomdahl (S), Lars Nilsson (S), Anna-
Karin Nylund (S), Bosse Strömbäck (V), Gunnel Notelid (V) och Catarina Ask (MP). 

Beskrivning av ärendet 

På dagens sammanträde väcker Torbjörn Lidberg (S), Bosse Strömbäck (V) och Cata-
rina Ask (MP) ärendet om Stöd till politiska partier. Kommunfullmäktige tog 2006-12-
19, § 191, beslut om stöd till politiska partierna med mandatstöd på 85 % och studie-
stöd på 17 % av föregående års prisbasbelopp för varje ledamot i kommunfullmäktige.  
Hyresbidraget är fastställt till: 
1-3 ledamöter i kommunfullmäktige = 2,15 prisbasbelopp för föregående år 
4-10 ledamöter i kommunfullmäktige = 2,7 prisbasbelopp för föregående år 
11 och fler ledamöter i kommunfullmäktige = 3,2 prisbasbelopp för föregående år 

Yrkanden 

Alliansen via Olle Lindström (M) föreslår att partistödet förblir oförändrat. 

Torbjörn Lidberg (S), Bosse Strömbäck (V) och Catarina Ask (MP) föreslår att parti-
stödet räknas upp med 15 % från dagens nivå, det innebär att mandatstödet blir 98 % 
och studiestödet 19,5 % av föregående års prisbasbelopp för varje ledamot i kommun-
fullmäktige. 
Hyresbidraget föreslås bli: 
1-3 ledamöter i kommunfullmäktige = 2,47 prisbasbelopp för föregående år 
4-10 ledamöter i kommunfullmäktige = 3,10 prisbasbelopp för föregående år 
11 eller fler ledamöter i kommunfullmäktige = 3,68 prisbasbelopp för föregående år 

Med förslaget till nytt regelverk blir kostnaden totalt 461,1 tkr högre från och med 
2011, vilket också påverkar resultatet negativt. Förslaget är att ks-kommunlednings 
förvaltningens driftram utökas med motsvarande belopp. 

Ordförande ställer Alliansens förslag mot Torbjörn Lidbergs (S) m.fl förslag och fin-
ner att kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
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Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 151 Yttrande över kommunrevisorernas granskning av inventa-

riehanteringen inkl försäljning av kommunal egendom 
 KS 2010/570, Au § 67 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar ekonomikontorets yttrande som sitt eget.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kommunens inventariehantering 
inklusive försäljning av kommunal egendom. Granskningens syfte var att bedöma om 
organisation, system och rutiner för den interna kontrollen för inventariehanteringen är 
ändamålsenliga och fungerar tillfredsställande. Revisorerna har även följt upp om för-
valtningarna följer kommunens riktlinjer för när inköp av inventarier ska redovisas 
som drift respektive investering. 

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

Kommunledningsförvaltningen ekonomikontoret har i skrivelse 2010-11-09 inkommit 
med förslag till yttrande över revisorernas granskning. 

 

För kännedom 
Kommunrevisionen 
Klf – ekonomikontoret  

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-12-13 

Sid 

20 (31) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 152 Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Bodens kommun 

 KS 2010/627, Au § 68 

Beslut  

Kommunstyrelsen fastställer riktlinjerna för kommunens säkerhetsarbete. 

Beskrivning av ärendet 

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

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

 Krishantering enligt lagen om extraordinära händelser (2006:544) 

 Internt skydd 

 Informationssäkerhet 

 Personsäkerhet 

 Säkerhetsskydd enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) 

Räddnings- och beredskapsförvaltningen har lämnat förslag till nya riktlinjer för 
kommunens säkerhetsarbete. Huvuddragen i riktlinjerna är att tydliggöra organisatio-
nen kring kommunens säkerhetsarbete. I riktlinjerna framgår det att en säkerhetsgrupp 
startas och vilka uppdrag som faller in under denna. Verksamheterna utser sina egna 
säkerhetsombud. Säkerhetsombud ska arbeta direkt mot säkerhetsområden och de per-
soner i säkerhetsgruppen som har det som sitt ansvarsområde. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (räddnings- och beredskapsförvaltningen) 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 153 Delrapport av projektet ”Kommunal alkohol- och narkotika-

samordnare”  
 KS 2007/435, Au § 69 

Beslut  

Kommunstyrelsen godkänner delrapporten. 

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en delrapport som avses sändas till 
Länsstyrelsen. 

 

För kännedom 
Folkhälsorådet 
Länsstyrelsen 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-12-13 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 154 Tillägg/ändring kommunstyrelsens delegationsordning 

 KS 2010/508, Au § 70 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen ändrar sin delegationsordning enligt följande: 

a. Punkterna 1:9 till och med 1:12 ändras på så sätt att beslutanderätten flyttas 
från personal- och jämställdhetsutskottet till arbetsutskottet. 

b. Punkten 1:13 ändras på så sätt att beslutanderätten flyttas från personal- 
och jämställdhetsutskottets ordförande till personalchef. 

c. Ett nytt kapitel 11 och punkt 11:1 läggs till enligt följande 

 11 Frågor om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 

 11:1 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av bestämmelser om 
ekonomiska förmåner för förtroendevalda.  
Delegat: Arbetsutskottet  

d. En ny punkt 3:2 läggs till med följande innehåll 

 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol 
och andra myndigheter i upphandlingsärenden 
Delegat: Kommunstyrelsens ordförande med ekonomichef som ersätta-
re 

e. Punkten 4:2 kompletteras med följande kommentar 

 ”Vid talan inför domstol och andra myndigheter i upphandlingsärenden 
gäller delegation 3:2.”   

2. Förändringarna enligt punkt 1 träder i kraft den 1 januari 2011. 

3. Beslutet enligt punkt 1 a och b gäller under förutsättning att kommunfullmäktige 
den 20 december 2010 beslutar att personal- och jämställdhetsutskottet ska avskaf-
fas. 

4. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att göra en översyn 
av kapitlet om personalfrågor i delegationsordningen. Översynen ska redovisas för 
kommunstyrelsen senast den 30 september 2011. 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
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Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 154 Tillägg/ändring kommunstyrelsens delegationsordning, 

forts 
 KS 2010/508, Au § 70 

Beskrivning av ärendet 

Punkt 4:2 i kommunstyrelsens delegationsordning reglerar att kommunstyrelsens ord-
förande har rätt att utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol 
och andra myndigheter. Avsnitt 3 om upphandling och anskaffningsbeslut föreslås 
kompletteras med motsvarande punkt. Även här föreslås kommunstyrelsens ordföran-
de som delegat, med ekonomichefen som ersättare. 

I ärendet om förändringar av den politiska organisationen och råden finns ett förslag 
att personal- och jämställdhetsutskottet ska avskaffas. Avsikten är att kommunfull-
mäktige ska behandla förslaget på sitt sammanträde den 20 december 2010.  

Kommunstyrelsen behöver ändra sin delegationsordning i de delar som berör personal- 
och jämställdhetsutskottet, om fullmäktige beslutar personal- och jämställdhetsutskot-
tet ska avskaffas. Kommunledningsförvaltningen föreslår att delegationerna 1:9 – 1:12  
flyttas från personal- och utskottet till arbetsutskottet. Förvaltningen föreslår att dele-
gationen 1:13  om att underteckna förhandlingsprotokoll i intresseförhandlingar och 
rättvisteförhandlingar överförs till personalchef. 

Kommunledningsförvaltningen anser vidare att det finns ett behov av att göra en sam-
lad översyn av delegationerna inom personalområdet. Förvaltningen föreslår därför att 
kommunstyrelsen lämnar i uppdrag att göra en sådan översyn, som ska presenteras för 
styrelsen senast den 30 september 2011. 

I reglerna om ekonomiska förmåner för förtroendevalda står att frågor om tolkning och 
tillämpning av bestämmelserna görs av kommunstyrelsen. Kommunledningsförvalt-
ningen gör bedömningen att sådana tolkningsfrågor lämpligen kan avgöras av arbets-
utskottet. Förvaltningen föreslår därför att delegationsordningen kompletteras med en 
ny delegationspunkt om att avgöra frågor om tolkning av tillämpning av bestämmel-
serna om ekonomiska förmåner för förtroendevalda. 

 

För kännedom 
Klf – ekonomikontoret, kansliet och personalkontoret 



Kommunstyrelsen Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 155 Försäljning av tomträtten Alen 15 

 KS 2010/705, Au § 71 

Beslut  

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

2. Kommunstyrelsen godkänner i övrigt villkoren i köpekontraktet. 

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

Beskrivning av ärendet 

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

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

En detaljplaneändring pågår för området vilket ska medföra en ändring av byggrätten 
för fastigheten. Försäljningen är villkorad med att detaljplanen vinner laga kraft. 

 

För genomförande 
Klf – samhällsbyggnadskontoret  

För kännedom 
Magede AB 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 156 Serveringstillstånd; Konditori Opalen AB, Restaurang SKAPA 

 KS 2010/574, Au § 72 

Beslut  

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

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

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

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

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

Kansliets utredning visar att sökande är lämplig att utöva verksamheten. Serverings-
stället 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 
Klf – Kansli och informationskontoret  

För kännedom 
Konditori Opalen AB 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-12-13 

Sid 

26 (31) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 157 Ansökan om serveringstillstånd, Stenuddens Gårdsbutik 

och Bageri, Suzie Q`s Cafe` & Dinner 
 KS 2010/563, Au § 73 

Beslut  

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

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

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

Beskrivning av ärendet 

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

Idag bedriver sökande caférörelse och brödförsäljning i lokalerna. 

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

Polismyndigheten i Boden tillstyrker ansökan och Räddningstjänsten tillstyrker ansö-
kan under förutsättning att max 50 personer vistas samtidigt i restaurang och uteserve-
ring. Att lokalen är utrustad med pulversläckare och att en belyst skylt för utgång och 
nödutgång sätts upp. 

Kansliets utredning visar att sökande är lämplig att utöva verksamheten. Serverings-
stället 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 
Klf – Kansli och informationskontoret 

För kännedom 
Stenuddens Gårdsbutik och Bageri 
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§ 158 Medborgarförslag om att bygga en fästningsport i utförande 

som kommunens stadsvapen 
 KS 2010/22, Tu § 33 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska förvaltningen att vidarebefordra förslaget 
till Trafikverket. 

2. Medborgarförslaget är därmed behandlat. 

Beskrivning av ärendet 

Ragnar Engman har lämnat in ett medborgarförslag om att bygga en fästningsport i ut-
förande som kommunens stadsvapen vid södra infarten av väg 97. 

Eftersom Trafikverket är ansvarig väghållare för väg 97 föreslår tekniska förvaltning-
en att ärendet överlämnas till Trafikverket för handläggning. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  

För kännedom 
Ragnar Engman 
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§ 159 EU-projekt; TräIn 2011-2013 

 KS 2010/789 

Beslut 

Projektet tillstyrks en medfinansiering på 65 000 kronor per år för perioden 2011-
2013, totalt 195 000 kr. 

Beskrivning av ärendet 

Iue Norrbotten AB söker medfinansiering till ett projekt som ska verka för att utveckla 
träindustrin i Norrbotten. Projektet söker EU-medel från regionalfonden för 2011-2013 
med följande finansieringsbudget: 

Strukturfonden  9 134 941 
Luleå Tekniska Universitet  4 030 000 
Länsstyrelsen BD  1 800 000 
Landstinget BD  1 950 000 
Kommuner  1 515 000 
Privata medel  2 535 000 

Från Bodens kommun söker projektet totalt 195 000 kr fördelat på 65 000 kr per år 
under perioden 2011-2013. 

 

För kännedom 
Iue Norrbotten AB 
Kommunledningsförvaltningen – ekonomikontoret 
Näringslivsstyrelsen 
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§ 160 EU-projekt; Fortsättning destinationsutveckling  

Boden Turism 
 KS 2010/790 

Beslut 

Projektet tillstyrks en medfinansiering på 750 000 kronor per år för perioden 2011-
2013, totalt 2 250 000 kr. 

Beskrivning av ärendet 

Boden Turism ekonomisk förening söker medfinansiering till ett projekt som ska ver-
ka för att samordna turismens intressenter i ett långsiktigt strategiskt arbete för att ut-
veckla Boden som turistisk destination. Projektet söker ED-medel från regionalfonden 
för 2011-2013 med följande finansieringsbudget: 

Bodens kommun 2 250 000 
Länsstyrelsen 750 000 
Regionala fonden (ED) 3 000 000 
Privat medfinansiering 240 000 
Totalt 6 240 000 

Från Bodens kommun söker projektet totalt 2 250 000 kr fördelat på 750 000 kr per år 
under perioden 2011-2013. 

 

För kännedom 
Boden Turism Ek. förening 
Kommunledningsförvaltningen – ekonomikontoret 
Näringslivsstyrelsen 



Kommunstyrelsen Protokoll 
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§ 161 Delegationsbeslut och delgivningar 
  

Personalfrågor 1  
Avgångsvedelag C Rönnqvist (2010/621) 
 
Ekonomifrågor 2 
Handkassa för lösen av registreringsbevis (2010/609) 
Vattenavstängning pga obetalda avgifter (2010/652) 
Nedskrivning av utestående fordringar (2010/717) 
 
Upphandling och anskaffningsbeslut 3  
Svedjan, överskottsslampumpar (2010/575) 
Biogasanläggningen, komplettering backup (2010/578) 
Papperspåsar för matavfall 2011 (2010/622) 
Hållare biopåsar 2011 (2010/623) 
Biopåsar matavfall 2011 (2010/624) 
Guld-Ur 2010 (2010/589) 
Konsulttjänster för projektutbildningar 2010(2010/576) 
Cistern för flytande avfall, Svedjans biogasanläggning (2010/637) 
Mottagningsficka för matavfall, Svedjan (2010/638) 
Vindbruksplan (2010/658) 
Matvagnar 2010 (2010/687) 
Socialförvaltningen städinsats hemtjänst 2010 (2010/618) 
Kross och naturmaterial 2011-2013 (2010/538) 
Beslutsstödsystem 2010 (2010/494) 
Byte avloppspumpar i P7 (2010/745) 
 
Arkiv 5 
Räddnings- och beredskapsförvaltningens arkivbeskrivning och dokument-
hanteringsplan (2010673) 
 
Vägar och trafik 7 
Parkeringstillstånd oktober 2010 (2010/650) 
Beslutsstatistik färdtjänsten oktober 2010 (2010/654) 
 
Fastigheter och detaljplaner 8 
Försäljning av Sävast 23:222 (2010/593) 
Beslut om upplåtelse av tomträtt Torpgärdan 4:35 (2010/600) 
Förköpsyttrande; Ljuså 4:5-4:7 (2010/612) 
Nyttjanderätt del av Sävast 17:4 ytjordvärme (2009/279) 
Nyttjanderätt del av Björkelund 2:4 ytjordvärme (2010/676) 
Nyttjanderätt del av Gunnarsbyn 8:116 ytjordvärme (2010/678) 
Nyttjanderätt del av Svartbyn 5:117 ytjordvärme (2010/679) 
Nyttjanderätt del av Unbyn 3:19 ytjordvärme (2010/680) 
Nyttjanderätt del av Unbyn 3:19 ytjordvärme (2010/681) 
Nyttjanderätt del av Unbyn 23:11 ytjordvärme (2010/683) 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-12-13 

Sid 

31 (31) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 161 Delegationsbeslut och delgivningar forts. 

  
Fastigheter och detaljplaner 8, forts 
Lägenhetsarrende del av Boden 57:11 (2010/675)  
Lägenhetsarrende del av Boden 50:6 (2010/682) 
Nyttjanderätt del av Bodforsen 2:25, 2:26 ytjordvärme (2010/684) 
Markreglering Sävast 17:1 (2010/685) 
 
Serveringstillstånd 9 
Tillfälligt serveringstillstånd 9:1, 9:2 
Stenuddens Gårdsbutik och Bager, Suzie Q (2010/563) 
Konditori Opalen, Skapa restaurang (2010/574) 
Dasum Bowling AB; Tillfällig utökning av serveringstiden 2010-12-24 
(2010/474) 
Konditori Opalen; Tillfällig utökning av serveringstiden 2010-11-06 och 
2010-11-19 (2010/456) 
Unbyns IF 2010-11-27 (2010/434) 
Brännastrand Fastigheter AB, Perbackagården (2010/692) 
 
Bidrag 10 
Bankettbidrag Bodens Skidallians, SM skidor för juniorer (2010/484) 

 

Delgivningar 

Länsstyrelsen; Bidrag till förebyggande insatser: Projekt Växtkraft (2010/509). 

Kommunrevisionen; Rapport Årlig granskning av näringslivsstyrelsen (2010/657). 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomikontoret; Finansiell profil för Bodens kom-
mun 2007-2009 (2010/688) 
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