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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 40 Taxor för extern uthyrning av lokaler i stadshuset 
 KS 2010/335 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande. 

Beredningens förslag 

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. 

Yrkanden  

Eivy Blomdahl (S) föreslår att arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 41  Medborgarförslag om att införa miljöskatt 
 KS 2010/199 

Arbetsutskottets förslag 

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. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 42 Finansiering av Parkeringshus Cedern 
 KS 2009/867 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande. 

Beredningens förslag 

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. 

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 

 

§ 42 Finansiering av Parkeringshus Cedern, forts 
 KS 2009/867 

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.  

Yrkanden  

Eivy Blomdahl (S) föreslår att arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 43 Ansökan om serveringstillstånd; Ruter Retro Café 
 KS 2010/274 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen beviljar Ruter Retro beviljas stadigvarande tillstånd att till 
allmänheten servera starköl, vin och sprit i Retro Café med tillhörande uteserve-
ring. 

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. 
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§ 44 Bidrag till Stiftelsen Kyrkkläppen 
 KS 2010/265 

Arbetsutskottets förslag 

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

2. Medlen anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

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. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 45  Medfinansiering av Luleå Airport – internationell flygplats 
för person och frakt 

 KS 2010/296 

Beslut 

Ärendet utgår. 

Beskrivning av ärendet 

Luleå Airport Swedavia ansöker om medfinansiering till utveckling av Luleå Air-
port. Projektet beräknas kosta 185 mkr och de två huvudområdena är ombyggnation 
av terminal och utveckling på airside. Ombyggnation av terminal ska säkra kvali-
tén, erbjuda ökade utrikesdestinationer med både direkt- och chartertrafik och för 
att kunna erbjuda lättillgängliga flygförbindelser för den passagerarvolym som 
finns idag och den prognostiserade volymen 2013. Utvecklingen på airside måste 
genomföras p g a nya direktiv. Det handlar om hantering av och anpassning till de 
nya lagkrav som innebär att befintliga taxibanor måste breddas för att möjliggöra 
för fortsatt trafik av stora flygplan för frakt- och persontrafik till Luleå Airport. Nya 
uppställningsplatser för flygplan kommer också att byggas.  

Målen i ombyggnation av terminal är att klara samtidig in- och utrikestrafik, att er-
bjuda trafik utanför schengen samt förbättra säkerhetskontroll, skapa system för ba-
gagehantering och incheckningskontroll och på detta sätt skapa en struktur som 
möjliggöra effektiva flöden på passagerarsidan. Målgruppen är affärs- och privatre-
senärer, besöksnäring, Luleå Airport och samarbetspartners. Även indirekt hela när-
ingslivet i regionen som ställer höga krav på goda nationella och internationella 
flygförbindelser. 

Målet med utvecklingen på airside är att fortsatta förbindelser av trafik av stora 
flygplan för frakt- och persontrafik till norra Sverige (via Luleå Airport) ska vara 
möjlig. Målgruppen är operatörer och andra aktörer inom fraktflyg, flygbolag som 
trafikerar stora flygplan för persontrafik samt resenärer på dessa flyglinjer (i huvud-
sak privatresenärer). 

Projektets finansieringsbudget är totalt 185 mkr. Från Bodens kommun söks medfi-
nansiering med totalt 2,2 mkr fördelat på 900 tkr 2011, 900 tkr 2012 och 400 tkr 
2013. 

Näringslivsförvaltningen tillstyrker medfinasiering i ett yttrande 2010-05-20. 

Yrkanden 

Olle Lindström (M) föreslår att ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 46  Medfinansiering till Norrbotniabaneprojektet 2011-2013 
 KS 2009/472 

Beslut 

Medfinansiering tillstyrks med 51 500 kr för 2011, 51 300 kr för 2012 och 51 000 
kr för 2013. 

Beskrivning av ärendet 

Piteå kommun/Norrbotniabanegruppen söker fortsatt medfinansiering till projektet 
som ska skapa förutsättningar och verka för att beslut tas om att hela Norbotniaba-
nan förverkligas.  

För att uppnå detta måste kunskapsnivån om Norrbotniabanans betydelse för den 
regionala, nationella och internationella utvecklingen kontinuerligt ökas. Ett fortsatt 
utrednings-, informations- och opinionsbildande arbete krävs. Målgrupper regionalt 
är myndigheter, näringsliv, opinionsbildare, organisationer, allmänhet etc. Mål-
grupper nationellt/internationellt är beslutsfattare, tjänstemän, opinionsbildare på 
olika nivåer, inte minst inom olika nätverk inom EU. 

Projektet söker EU-medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för 2011-
2013 med följande finansieringsplan: 

Offentlig finansiering 4 276 750 
Strukturfondsstöd   
Regionala fonden 4 526 750 
Privat finansiering    480 000 

Totalt 9 283 500 

Näringslivsförvaltningen tillstyrker medfinansiering med 51 500 kr för 2011, 
51 300 kr för 2012 och 51 000 kr för 2013. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Näringslivsstyrelsen  
Norrbotniabanan AB  
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