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Plats och tid  Kommunstyrelsesalen, kl 13.30 – 14.55 
  
Beslutande Olle Lindström (M), Torbjörn Lidberg (S), Åke Eltoft (M), Eivy 

Blomdahl (S), Åsa Ågren Wikström (M) (§§ 102-105 samt 108-109) 
Bo Hultin (M) (§§ 106-107 samt från och med § 110), Lars Nilsson 
(S), Rigmor Åström (M), Anna-Karin Nylund (S), Kenneth Backgård 
(NS), Bosse Strömbäck (V), Roger Bohman (C), Gunnel Notelid (V), 
Anders Pettersson (KD), Catarina Ask (MP) och Carola Larsson (FP) 

Ersättare Bo Hultin (M) (§§ 102-105 samt 108-109), Egon Palo (M), Maria 
Selin Fjellström (KD), Inger Billenman (S), Inger Vestman Arvesen 
(V), Rasmus Joneland (V) och Mats Nordström (MP)  

Övriga Kommunchef Håkan Hansi, ekonomichef Tomas Pellikkä och kom-
munsekreterare Daniel Bergh  

Utses att justera Lars Nilsson 
 
Justeringens plats och tid Kansli och informationskontoret 2010-09-22 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Daniel Bergh

§§ 102 – 111, 115 

     
   Ordförande 
Olle Lindström

 

     
  Justerare 
Lars Nilsson

  

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

  
Organ Kommunstyrelsen  
  
Sammanträdesdatum 2010-09-20   
    
Anslagsdatum 2010-09-22 Anslaget tas ned 2010-10-14 
    
Förvaringsplats för  
Protokollet 

Kansli och informationskontoret  

    
 Underskrift 
Carola Fridh

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-09-20 

Sid 

1 (1) 

 
 

Plats och tid  Kommunstyrelsesalen kl 13.30 – 14.55 
  
Beslutande Olle Lindström (M), Torbjörn Lidberg (S), Åke Eltoft (M), Eivy 

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

Ersättare Egon Palo (M), Maria Selin Fjellström (KD), Inger Billenman (S), 
Inger Vestman Arvesen (V), Rasmus Joneland (V) och Mats Nord-
ström (MP)  

Övriga Kommunchef Håkan Hansi, ekonomichef Tomas Pellikkä, kommun-
sekreterare Daniel Bergh, teknisk chef Stefan Wuolo samt fastighets-
chef Bo-Gunnar Lundberg 

Utses att justera Lars Nilsson  
 
Justeringens plats och tid Kansli och informationskontoret 2010-09-20 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Daniel Bergh

§  112-113 

     
   Ordförande 
Olle Lindström

 

     
  Justerare 
Lars Nilsson 

  

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2010-09-20   
    
Anslagsdatum 2010-09-20 Anslaget tas ned 2010-10-12 
    
Förvaringsplats för  
protokollet 

Kansli och informationskontoret  

    
 Underskrift 
Carola Fridh

 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-09-20 

Sid 

2 (20) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 102 Rapporter  
  

- Kommunchefens rapport 

- Finansrapport juni – augusti 2010  
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§ 103 Taxa för tillsyn av vissa receptfria läkemedel 
 KS 2010/394, Au § 47 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till taxan för tillsyn enligt lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel enligt bilaga att gälla från 
och med 2010-10-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och byggnämnden varje kalenderår (av-
giftsår) får höja de angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de 
tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat 
fram till den l oktober året före avgiftsåret. 

3. Fullmäktige upphäver taxa för anmälan och kontroll av nikotinläkemedel, vil-
ken fastställdes 2008-09-15, § 114. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden lämnar 2010-06-08, § 41, till en taxa för tillsynen av vissa 
receptfria läkemedel. Som grund för förslaget har taxan inom tobakslagens område 
använts, med hänsyn till de råd som lämnats i regeringens proposition 2008/09:190 
"Handel med vissa receptfria läkemedel", samt de förslag som arbetats fram av 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

Grunderna för avgiftsuttaget följer kommunallagen, självkostnadsprincipen, likstäl-
lighetsprincipen och retroaktivitetsförbudet.  

Den 1 november 2009 trädde den nya lagen (2009:730) om handel med vissa re-
ceptfria läkemedel i kraft. Samtidigt upphävdes lagen (2007:1455) om detaljhandel 
med nikotinläkemedel. 

Kommunerna har den lokala kontrollen över lagens efterlevnad. Kommunerna har 
inga egna sanktionsmöjligheter enligt lagen utan ska rapportera till Läkemedelsver-
ket konstaterade brister i efterlevnaden av lagen och av föreskrifter meddelade i an-
slutning till lagen. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 104 Ändringar i kommunstyrelsens reglemente och delega-
tionsordning till följd av ny lag om brandfarliga och explo-
siva varor 

 KS 2010/548, Au § 48 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige ändrar kommunstyrelsens reglemente på så sätt att det efter 
det fjärde stycket i 7 § läggs till ett nytt stycke med följande lydelse: 

– Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor.  

Beslut 

Kommunstyrelsen ändrar sin delegationsordning på så sätt att de nuvarande delega-
tionerna 6:5 och 6:6 utgår. De ersätts av en ny delegation 6:5 med följande lydelse. 

– Beslut om tillstånd och tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor. Delegat: Räddningschef. 

Beskrivning av ärendet 

Den 1 september 2010 trädde en ny lag och brandfarliga och explosiva varor i kraft. 
Den nya lagen innebär att reglerna på området förenklas och moderniseras, och in-
nebär betydande förändringar inom ett antal områden. En av de större förändringar-
na i lagen är att kommunen tar över polismyndighetens uppgifter enligt LBE när det 
gäller tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor samt att kommunen kommer 
att kunna ta ut avgifter för sitt tillstånds- och tillsynsarbete även gällande explosiva 
varor.  

En annan förändring jämfört med den tidigare lagen (SFS 1988:868) är att den nya 
lagen inte längre anger specifika nämnder för hantering av tillstånds- respektive 
tillsynsfrågor. Kommunen får istället själv bestämma var tillstånds- och tillsynsfrå-
gor gällande brandfarliga och nu även explosiva varor ska hanteras inom kommu-
nen. Den nämnd inom kommunen som utses att ansvara för utfärdande av tillstånd 
för brandfarliga och explosiva varor skall nu även utföra tillsynen.  

Idag prövas tillstånd beträffande brandfarliga varor på delegation från miljö- och 
byggnämnden av samhällsbyggnadskontoret medan tillsynen över efterlevnaden av 
denna lag, på det lokala planet, utövas av räddnings- och beredskapsförvaltningen 
gällande brandfarliga varor och av polismyndigheten gällande explosiva varor.  
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§ 104 Ändringar i kommunstyrelsens reglemente och delega-
tionsordning till följd av ny lag om brandfarliga och explo-
siva varor, forts 

 KS 2010/548, Au § 48 

Räddningstjänsten och samhällsbyggnadskontoret delar den uppfattningen att, ut-
ifrån kompetens, räddningstjänsten (det vill säga kommunstyrelsen) är mest lämpad 
att handlägga dessa frågor. Kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning 
bör därför ändras enligt vad som framgår ovan. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

För kännedom 
Räddnings- och beredskapsförvaltningen 
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§ 105 Bidrag till enskilda utfartsvägar 
 KS 2008/580 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bidragen till enskilda utfartsvägar höjs från 
2010 i enlighet med tekniska förvaltningens förslag. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen varje kalenderår får höja de 
angivna bidragsbeloppen med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 
månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den l 
oktober året före avgiftsåret. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav 2008-10-06, § 171, tekniska förvaltningen i uppdrag att se 
över bidragsbeloppen för enskilda vägar. Förvaltningen återkommer nu med ett för-
slag att bidragen ska höjas från 2010. 

Bidragen har varit oförändrade sedan 1991. Förvaltningen föreslår en uppräkning 
med konsumentprisindex, där förändringen har varit 33,47 % för perioden juni 
1991 till juni 2010, vilket ger följande bidragsbelopp: 

Vägsträcka (meter) Nytt bidrag  Nuvarande bidrag (kronor/meter) 
 200  7,00 5,00 
200 – 500 5,50 4,00 
 500  4,00 3,00 

Uppräkningen av bidragen ger en merkostnad för kommunen med cirka 150 000 
kronor. Tekniska förvaltningen finansierar merkostnaden 2010 från budgeten för 
tekniska utskottet och från och med 2011 prioriteras den inom förvaltningens bud-
getram. 

Beredningen har lämnat ett förslag som motsvarar punkten 1 under förslag till be-
slut.  

Yrkanden 

Roger Bohman (C) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens för-
slag med följande tillägg. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen varje 
kalenderår får höja de angivna bidragsbeloppen med en procentsats som motsvarar 
de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat 
fram till den l oktober året före avgiftsåret. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Roger Bohmans (C) för-
slag.  
För beslut Kommunfullmäktige  
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§ 106 Yttrande om bygdemedelsansökan Bodens Ridklubb 
 KS 2010/344, Au § 49 

Beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker Bodens Ridklubbs ansökan om bygdemedel med 
150 000 kr. 

Åsa Ågren Wikström (M) deltar inte i handläggningen på grund av jäv.  

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen har begärt att kommunen ska yttra sig över en ansökan från Bodens 
Ridklubb om 150 000 kronor i bygdemedel.  

Bodens Ridklubb är en förening som grundats 1968 och idag har en omfattande 
verksamhet med såväl ridlektioner som dagverksamhet för funktionshindrade. I 
dagsläget ägs anläggningen av kommunen som även har ansvaret för fastigheten, 
men dagligt underhåll som snöröjning, gödsel och underhåll av ridhusbottnar och 
hagar sköts av personal och ideella krafter. 

Föreningen ansöker om bygdemedel för att kunna avyttra två traktorer av äldre mo-
dell och istället införskaffa en nyare, dock begagnad, traktor. Kostnaden för inve-
steringen beräknas till totalt 200 000 kronor varav en egen insats på 50 000 – 100 
000 kr och sökta bygdemedel 150 000 kr. 

Näringslivsförvaltningen tillstyrker 2010-06-08 ansökan om bygdemedel. Bodens 
Ridklubb utgör en viktig del av den växande hästnäringen i Boden och tillhandahål-
ler bland annat dagverksamhet för funktionshindrade. Anläggningen har utökats 
med gäststallar och betesängar och föreningen bedriver ridskole-, handikapp-, trä-
nings- och tävlingsverksamhet. 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
Näringslivsstyrelsen  
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§ 107  Yttrande om bygdemedelsansökan Harads Produktionsom-
råde AB 

 KS 2010/363, Au § 50 

Beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker Harads Produktionsområdes AB ansökan om bygde-
medel med 1 850 000 kr 

Åsa Ågren Wikström (M) deltar inte i handläggningen på grund av jäv.  

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen har begärt att kommunen ska yttra sig över en ansökan från Harads 
Produktionsområde AB om 1 850 000 kronor i bygdemedel  

Fyra företag i Harads har gått samman och bildat ett nytt företag, Harads Produk-
tionsområde AB, som kommer att bygga ett nytt industriområde i Harads. Syftet är 
att ge dessa fyra företag möjlighet att utvidga sina verksamheter och därmed ut-
veckla nya affärsområden, vilket kommer att leda till fler arbetstillfällen. Företaget 
kommer att äga industriområdet och dess byggnader, samt kommer även att bygga 
och driva en biobränsleterminal på industriområdet vilket innebär att biomassan 
kommer att upparbetas innan den når slutkund. 

Företaget ansöker om bygdemedel för att kunna utveckla industriområde i Harads. 
Kostnaden för investeringen beräknas till totalt 12 000 000 kronor varav en egen 
insats på 2 000 000 kronor, företagsstöd 1 750 000 kronor, övrig finansiering 6 400 
000 kronor och sökta bygdemedel 1 850 000 kr. 

Näringslivsförvaltningen tillstyrker 2010-06-10 ansökan om bygdemedel.  

 

För kännedom 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
Näringslivsstyrelsen  
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§ 108  Godkännande av avtal för O-ringen 2013 
 KS 2009/579, Au § 51 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till avtal. 

2. Avtalsförslaget ska ses som ett ramavtal eftersom vissa investeringar i området 
kommer att krävas för en framtida användning av området och inte enbart för 
O-Ringen. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att tillsammans med ledningen 
för O-ringen komma överens om detaljerna i ansvarsfördelningen mellan kom-
munen och O-Ringen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2007-10-15, § 192, att stödja genomförandet av O-
ringen 2011 genom att, om erforderliga beslut fattas, svara för sådan infrastruktur 
som anges i kultur- och fritidsförvaltningens yttrande samt att uppdra till kultur- 
och fritidsförvaltningen att, efter kommunstyrelsens slutliga ställningstagande i 
ärendet, teckna avtal med arrangören för att reglera parternas åtaganden”. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår 2010-06-15, § 26, att upprättat förslag till avtal 
med O-ringenorganisationen i Boden fastställs. 

Ekonomikontoret skriver i sitt yttrande att enligt avtalsförslaget blir kommunens 
bidrag till arrangemanget 3,3 Mkr. I den strategiska planen för 2011-2013 har an-
slaget till kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader höjts med 2,3 Mkr 2013 med 
anledning O-Ringen. Om inte en del av de infrastrukturella investeringarna kan 
nyttjas för andra behov, och därigenom svara för en del av finansieringen, måste yt-
terligare 1 Mkr avsättas för O-Ringen. Om ytterligare medel måste anvisas så får 
detta ske i kommande strategiska plan. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen   

För kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden  
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§ 109 Godkännande av ansökan om medel till projekt Växtkraft 
 KS 2010/509, Au § 52 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att kommunen ansöker om 690 000 kronor från Läns-
styrelsen gällande fortsatt medel till projekt Växtkraft. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden föreslår att kommunen ska ansöka om 690 000 kronor från Länssty-
relsen gällande fortsatt medel till projekt Växtkraft.  

Av en skrivelse från socialförvaltningen framgår följande. I ett försök att utveckla 
insatserna gällande missbruk och alkohol för ungdomar och unga vuxna ansökte 
socialförvaltningen i Bodens kommun, ungdomsenheten och missbruksenheten, om 
projektmedel från Länsstyrelsen under år 2010. Syftet var att utveckla de befintliga 
insatserna och finna nya metoder för att få en mer omfattande öppenvård. Projekt-
medel beviljades från Länsstyrelsen och Växtkraftprojektet startades 2010-01-04. 
Projektet har idag två heltidsanställda som arbetar med ett fåtal ungdomar.  

Under året har arbetet bestått mycket av att förebygga drog- och alkoholmissbruk 
för ungdomar i riskzon och arbeta med dem som redan påbörjat ett missbruk samt 
de som kommer hem från behandlingshemsplaceringar.  

Inom kommunen finns ett stort behov av att kunna fortsätta utveckla ett långsiktigt 
förebyggande arbete gentemot de ungdomar som är i riskzonen för missbruk samt 
de som redan befinner sig i ett missbruk. Behov av att kunna ge tidigare miss-
brukande ungdomar en adekvat vård vid hemkomst från placering finns även. I nu-
läget är projektet ett viktigt komplement till den ordinarie öppenvården. Kommu-
nen har ett fortsatt behov av att utveckla förebyggande insatser, riktat mot missbruk 
och alkohol, på individnivå. Genom projekt Växtkraft har detta arbete påbörjats. 
Ansökan om fortsatt medel till projekt Växtkraft bör därmed genomföras.   

 

För genomförande 
Socialnämnden   
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§ 110 Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten, Klody – 
Simons Restaurang 

 KS 2010/360 Au § 53 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar stadigvarande serveringstillstånd till Firma Klody 
med innehavaren Chamoun Kourie att till allmänheten servera starköl och vin 
på Simons Restaurang. 

2. Servering får ske i restaurangen mellan klockan 11.00 och 01.00. 

Beskrivning av ärendet 

Företaget Klody med innehavaren Chamoun Kourie har ansökt om att få servera 
starköl till allmänheten året runt under serveringstiden klockan 11.00 till 01.00 på 
Simons Restaurang, Kungsgatan 24 i Boden.  

Chamoun Kourie är enskild näringsidkare och har drivit Harads Café från juni 2007 
där han har haft serveringstillstånd för allmänheten. Sökande har erfarenhet från re-
staurangbranschen sedan år 2005 och har genomgått utbildning för blivande till-
ståndshavare vid medborgarskolan, Piteå 

I restauranglokalen Kungsgatan 24, Boden finns idag Simons Restaurang och Piz-
zeria. Chamoun Kourie har av HSB hyrt restauranglokalen från och med 2009-05-
01 och till 2012-04-30 med möjlighet till förlängning. Lokalen är godkänd som 
livsmedelsanläggning. Det finns 16 sittplatser i lokalen. I lokalen får maximalt 30 
personer vistas samtidigt enligt räddningstjänsten. 

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) 
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§ 111 Medborgarförslag om att inrätta en ungdomsborgmästare 
 KS 2009/201 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen bifaller förslaget att inrätta en ungdomsborgmästare. 

2. Kommunstyrelsen överlämnar till kultur- och fritidsnämnden att, i nära samver-
kan med barn- och utbildningsnämnden, bereda frågan om ungdomsborgmästa-
re vidare. Ambitionen ska vara att ungdomsborgmästaren ska tillträda den 1 ja-
nuari 2012.  

3. Kultur- och fritidsnämnden får lämna förslag till finansiering i samband med 
det kommande budgetarbetet för 2012.   

Beskrivning av ärendet  

Hendrik Andersson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska införa en 
ungdomsborgmästare, som väljs genom skolval och under en begränsad tid får gå 
parallellt med kommunalråd, andra ledande politiker och tjänstemän. Personen som 
blir vald får – förutom meriten – en möjlighet att lägga sig i det mesta ur en ung-
domsperspektiv. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår 2010-06-15, § 25, att Bodens kommun arbetar 
för att inrätta en ungdomsborgmästare enligt medborgarförslaget, samt att frågan 
får beredas vidare av berörda nämnder och förvaltningar. 

Av nämndens yttrande framgår vidare att Bodens kommun arbetar med att utveckla 
och stärka ungdomars inflytande i den kommunala beslutsprocessen. Vi gör det 
med ungdomsråd, ungdomsfullmäktige och i olika projekt.  Ungdomsborgmästaren 
ska stödja och vara ett språkrör för kommunens ungdomar. Han/hon har ett nära 
samarbete med kommunalrådet och genom det förväntas ungdomar i kommunen att 
få ett ökat inflytande och vara mer delaktiga i de beslut som tas. De medel som 
Ungdomsborgmästaren ansvarar för, är avsatta för i att samråd med unga rådgivare 
generera olika ungdomsprojekt.  

Om förslaget bifalls kommer Boden att bli först i Sverige med Ungdomsborgmästa-
re. Det blir uppmärksammat och renderar nya nationella och internationella kontak-
ter. I uppbyggnadsfasen finns Sveriges Kommuner och Landsting med för stöd och 
samverkan. 

Beredningen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med som står under rubri-
ken beslut.  
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§ 111 Medborgarförslag om att inrätta en ungdomsborgmästare, 
forts 

 KS 2009/201 

Yrkanden 

Bosse Strömbäck (V), Catarina Ask (MP) och Torbjörn Lidberg (S) föreslår att 
medborgarförslaget avslås.  

Ordföranden ställer beredningens förslag mot Bosse Strömbäck (V) med fleras yr-
kande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras. Den röstar på beredningens förslag röstar 
Ja. Den som röstar på Bosse Strömbäck (V) med fleras förslag röstar Nej.  

Olle Lindström (M), Åke Eltoft (M), Rigmor Åström (M), Kenneth Backgård (NS), 
Roger Bohman (C), Anders Pettersson (KD), Carola Larsson (FP) och Bo Hultin 
(M) röstar Ja.  

Torbjörn Lidberg (S), Eivy Blomdahl (S), Anna-Karin Nylund (S), Bosse Ström-
bäck (V), Gunnel Notelid (V), Catarina Ask (MP) och Lars Nilsson (S) röstar Nej.  

Omröstningen har således utfallit med 8 röster för Ja och 7 röster för Nej.  

 

För genomförande 
Kultur- och fritidsnämnden  

För kännedom 
Hendrik Andersson 
Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 112 Upphandling av fastighetsskötselentreprenad 
 KS 2010/432 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen antar anbud gällande fastighetsskötselentreprenad med So-
dexo AB till en total kostnad för avtalsperioden på 34 533 400 SEK exklusive 
indexreglering. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska förvaltningen, fastighetschefen, att teck-
na avtal, omgående efter tilldelningstidens slut, om något överklagande inte 
skett till berörd instans. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

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

Beskrivning av ärendet  

Tekniska förvaltningen har begärt in anbud på fastighetsskötselentreprenad. Entre-
prenaden utannonserades 2010-07-06 och vid anbudstiden slut, 2010-09- 03, hade 
sex entreprenörer och tekniska förvaltningens egenregi lämnat in anbud på entre-
prenaden. 

En viktig förutsättning för entreprenaden är att den utsedda entreprenören för arbe-
tet är skyldig att erbjuda kommunens personal för fastighetsskötsel, 21 personer, 
arbete hos entreprenören. Förutsättningen benämnes verksamhetsövergång och re-
gleras i LAS. 

Samliga anbudsgivare har uppfyllt de grundläggande krav som ställts i förfrågan. 
Anbuden har utvärderats utifrån tre kriterier, pris, erfarenhet, kvalitet/miljö. Dessa 
kriterier har poängsatts på en femgradig skala med olika "vikt" där priset viktas till 
70 %, erfarenheten 20 % och kvalitet/miljö till 10 % . 

Utvärderingen har utfallit så att anbudsgivare nr 4 har fått en totalpoäng på 5,00 och 
anbudsgivare nr 5 en totalpoäng på 4,86. Anbudsgivare nr 4, Sodexo, har således 
lämnat det förmånligaste anbudet. Den totala poängspridningen blev mellan 5,00 - 
3,11 poäng. Entreprenaden är treårig med en möjlig förlängning på ytterligare två 
år. 

Beredningen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med vad som står under 
rubriken beslut. 
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§ 112 Upphandling av fastighetsskötselentreprenad, forts 
 KS 2010/432 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) och Bosse Strömbäck (V) föreslår att ärendet återremitteras 
för att undersöka möjligheterna att avbryta upphandlingen. 

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

Sju ledamöter reserverar sig mot att ärendet ska avgöras idag (se vidare under ru-
briken beslut). 

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

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 
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§ 113 Upphandling av städentreprenad 
 KS 2010/431 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen antar anbud gällande städentreprenad med ISS till en total 
kostnad för avtalsperioden på 40 574 660 SEK exklusive indexreglering. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska förvaltningen, fastighetschefen, att 
teckna avtal, omgående efter tilldelningstidens slut, om något överklagande inte 
skett till berörd instans. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

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

Beskrivning av ärendet  

Tekniska förvaltningen har begärt in anbud på städentreprenad för kommunens hal-
va städverksamhet. 

Entreprenaden utannonserades 2010-07-06 och vid anbudstidens utgång, 2010-09-
03, hade tre entreprenörer och kommunens egenregi lämnat in anbud på entrepre-
naden. En viktig förutsättning för entreprenaden är att den utsedda entreprenören 
för arbetet är skyldig att erbjuda kommunens personal för städarbetet, 34 personer, 
anställning hos entreprenören. Förutsättningen benämnes verksamhetsövergång och 
regleras i LAS. Samliga anbudsgivare har uppfyllt de grundläggande krav som 
ställts i förfrågan.  

Anbuden har utvärderats utifrån 3 kriterier, pris, erfarenhet, kvalitet/miljö. Dessa 
kriterier har poängsatts på en 5 gradig skala med olika "vikt" där priset viktas till 70 
%, erfarenheten 20 % och kvalitet/miljö till 10 % . 

Utvärderingen har utfallit så att anbudsgivare nr 2 har fått en totalpoäng på 4,80 och 
anbudsgivare nr 3 en totalpoäng på 4,67. Anbudsgivare nr 2, ISS, har således läm-
nat det förmånligaste anbudet. Den totala poängspridningen blev mellan 4,80 - 3,24 
poäng. Entreprenaden är treårig med en möjlig förlängning på ytterligare två år. 

Beredningen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med vad som står under 
rubriken beslut. 
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§ 113 Upphandling av städentreprenad, forts 
 KS 2010/431 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) och Bosse Strömbäck (V) föreslår att ärendet återremitteras 
för att undersöka möjligheterna att avbryta upphandlingen. 

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

Sju ledamöter reserverar sig mot att ärendet ska avgöras idag (se vidare under ru-
briken beslut). 

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

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 
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§ 114 Fråga från Anna-Karin Nylund (S) om barn som får vänta 
länge på skolskjutsen 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att undersöka och återkomma med 
ett svar till kommunstyrelsen om varför barn får vänta länge på skolskjutsen.  

Beskrivning av ärendet  

Anna-Karin Nylund (S) väcker vid sammanträdet följande fråga. Kommunen har 
upphandlat skolskjutsar och skoltaxi för barn och elever som åker taxi och handi-
kappbuss till skolan. Detta fungerar inte på ett bra sätt. Barnen får ofta vänta länge 
på att åka hem, ibland uppemot en timme. Anna-Karin Nylund (S) vill att kommun-
styrelsen ser över frågan och återkommer med svar vid ett senare tillfälle.  

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (kommunchefen) 

För kännedom 
Anna-Karin Nylund (S)  



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-09-20 

Sid 

19 (20) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
 

§ 115 Delegationsbeslut och delgivningar 
  

Personalfrågor 1  
Uppsägning på grund av personliga förhållanden (2010/358) 
Anställningavtal teknisk chef (2010/445) 
Avgångsvederlag Kock på Kostavd, tekniska (2010/459) 
 
Ekonomifrågor 2 
Vattenavstängningar pga obetalda avgifter (2010/399) 
 
Upphandling och anskaffningsbeslut 3  
Vattenverk i Övre Svartlå (2010/338) 
Fjärrvärmeanslutning skola och förskola, Sävastön (2010/292) 
Nordpoolen, ombyggnad grå- och tappvatten (2010/392) 
Korpenskolan, luftbehandling, styr- och övervakningsarbetetn (2010/261) 
Skapa, fjärrvärme (2010/422) 
Björkens kök ugn (2010/473) 
Ljudanläggning Nämndsal resp kommunstyrelsesalen (2010/496) 
 
Arkiv 5 
Ekonomikontorets arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan (2010/498) 
Personalkontorets arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan (2010/499) 
 
Vägar och trafik 7 
Beslutsstatistik färdtjänsten Maj 2010 (2010/375) 
Beslutsstatistik färdtjänsten Juni-Juli 2010 (2010/462) 
Beslutsstatistik färdtjänsten för rörelsehindrade Maj 2010 (2010/376) 
Beslutsstatistik färdtjänsten för rörelsehindrade Juni 2010 (2010/446) 
Beslutsstatistik färdtjänsten för rörelsehindrade Juli 2010 (2010/463) 
Beslutsstatistik färdtjänsten för rörelsehindrade Augusti 2010 (2010/503) 
 
Fastigheter och detaljplaner 8 
Lägenhetsarrende  8:5 
Rosen 1, Loppmarknad, Backluckans ek för. (2010/488) 
Boden 56:9, Brännastrand (2010/396) 
Svartbyn 1:128, 37:1 samt Sävast 5:4 Airsoftverksamhet (2010/437) 
 
Försäljningar och nyttjanderätt 8:5 
Nyttjanderätt; Boden 48:11, 4H-klubben (2010/404) 
Försäljning; Sävast 23:185 till fam Karlberg (2010/500) 
 
Detaljplaner 8:12, 8:13 
Kv Cedern, korsningen Kyrkgatan-Kungsgatan, tillägg o ändring (2010/413) 
Inleda planarbete, Landsbygdutveckling i strandnära läge (2010/441) 
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§ 115 Delegationsbeslut och delgivningar forts. 

  
Serveringstillstånd 9 
Tillfälligt; Enskild firma Patrik Nilsson, BodenAlive (2010/386) 
Tillfälligt; Väg och Städ i Boden AB, BodenAlive (2010/361) 
Tillfälligt; Unbyns IF, klubbfest (2010/434) 
Tillfälligt; Valvträsk Byaförening (2010/460) 
Permanent; Klody-Simons restaurang (2010/360)  
 
Bidrag 10 
Gåva till Viktoriafonden, kronprinsessbröllop (2010/385) 
Bankettbidrag Barentskampen juli 2010 (2010/414) 
Bodens Forskarförening, Historiepublikation om Boden (2010/464) 

 

Delgivningar 

Kommunrevisionen; Granskningsrapport - Introduktion av nyanlända (2010/405) 

Kommunrevisionen; Granskningsrapport – Institutuinsvård, placering av barn och 
unga (2010/406). 

Förvaltningsrätten; Yttrande i mål 1741-10, Béatrice Öman m.fl. ./. Bodens kom-
mun angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (2010/201) 
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