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§ 163 Rapporter 
  

- Kommunchefens rapport 

- Finansiell rapport november 2009  
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§ 164 Ändring av taxan för offentlig kontroll av livsmedel 
 KS 2009/705, Au § 81 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till taxa för kommunens offentliga kontroll 

av livsmedel. 

2. Timavgiften vid tillämpningen av taxan ska vara 710 kronor. 

3. Den nya taxan och timavgiften gäller från och med den 1 januari 2010. 

4. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 2006-12-18, § 187, om taxa för of-
fentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden föreslår 2009-10-20, § 52, att fullmäktige fastställer ett 
förslag till ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel.  

Den nu aktuella taxan för kontroll av livsmedel är i behov av ändringar och revide-
ringar, bland annat på grund av nya bestämmelser om godkännande av livsmedels-
lokaler och livsmedelshantering. 

En ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel i Bodens kommun har tagits fram 
som i huvudsak följer taxeförslaget från Sveriges kommuner och landstings skrift 
”Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel”. 

Taxan i sin helhet ska gälla från och med den 1 januari 2010, och timtaxan ska från 
och med 1 januari 2010 vara 710 kronor. Miljö- och byggnämnden får därefter för 
varje kalenderår (avgiftsår) besluta att förändra den fastställda timtaxan (timavgif-
ten) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i 
konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2006. 

Miljö- och byggnämnden föreslår vidare att kommunfullmäktiges beslut 2006-
1218, § 187 ”Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena” 
återkallas. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 165 Ändring av räddnings- och beredskapsförvaltningens taxor 
 KS 2009/712, Au § 82 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till ändrade taxor. 

Beskrivning av ärendet 
Räddnings- och beredskapsförvaltningen har en taxa för externt arbete såsom vat-
tenkörning, uppdrag med höjdfordon, säkerhetsvakt med mera. Taxan gäller också 
uthyrning av lokaler och material till olika externa verksamheter. Taxan är senast 
reviderad 2003-01-01. 

Förslaget är resultatet av en översyn av taxorna som gjorts av räddningstjänsterna i 
Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn och Kalix. Avsikten är att samma taxor ska gälla i 
dessa kommuner. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 166 Ändring av barn- och utbildningsnämndens reglemente 
 KS 2009/731, Au § 83 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till ändringar av barn- och utbildnings-
nämndens reglemente. 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår 2009-10-29, § 71, att kommunfullmäktige 
ska fastställa vissa förändringar i nämndens reglemente.  

I 13 § i det nu gällande reglementet för barn- och utbildningsnämnden finns en re-
gel om barn- och utbildningsnämndens utskott. Enligt paragrafen får barn- och ut-
bildningsnämnden bestämma om ett utskott ska finnas. Paragrafen innehåller en del 
ytterligare regler om utskottet, till exempel om antal ledamöter och kallelse till 
sammanträden.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2009-06-05 att ersätta utskottet med en 
vidgad beredningssamverkan. Som en följd av detta föreslår nämnden att reglerna 
om utskott i reglementet utgår.  

Enligt 6 kap 20 § kommunallagen får en nämnd själv bestämma att utskott ska fin-
nas, om inte fullmäktige inte har bestämt något om utskott. Det betyder att barn- 
och utbildningsnämnden i framtiden själv kan besluta att inrätta ett nytt utskott, 
som till exempel har till uppgift att fatta beslut på delegation från nämnden. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 167 Ändring av lokala föreskrifter för att skydda människors 
hälsa och miljön i Bodens kommun 

 KS 2009/806 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer miljö- och byggnämndens förslag till ändring av de 
lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön i Bodens kommun. 
Ändringen innebär att det inte krävs tillstånd för att hålla häst inom del av Boden 
1:156 (Hästportcentrum). 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden föreslår 2009-12-01, § 65, en ändring av de lokala före-
skrifterna för att skydda människors hälsa och miljön i Bodens kommun. 

Bakgrunden till ändringen är förslaget till ny detaljplan för del av fastigheten Boden 
1:156, där man inom planområdet planerar att uppföra ett hästsportcentrum. Av 
planförslaget framgår att hela planområdet på 12 hektar kommer att avsättas som ett 
hästområde med flera olika hästverksamheter.  

Enligt 4 § i den nu gällande lydelsen av de lokala föreskrifterna för att skydda män-
niskors hälsa och miljön i Bodens kommun krävs tillstånd av miljö- och bygg-
nämnden för att hålla häst i område med detaljplan. Den nya detaljplanen gör att 
kravet på tillstånd från miljö- och byggnämnden för att hålla häst måste ses över.  

Miljö- och byggnämnden bedömer att kravet på tillstånd för att ha häst kan tas bort 
för det aktuella planområdet, eftersom hela området kommer att nyttjas endast för 
olika hästverksamheter och inga bostäder finns.  

Miljö- och byggnämndens förslag till ny lydelse av 4 §  
Miljö- och byggnämnden föreslår att 4 § förses med tillägget ”med undantag för del 
av Boden 1:156 (Hästsportcentrum)”. Ny lydelse av paragrafen blir: 

Det krävs tillstånd av miljö- och byggnämnden för att hålla 
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,  
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,  
3. orm, 
inom område med detaljplan med undantag för del av Boden 1:156 (Hästsportcent-
rum)”. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 168 Detaljplan för del av Boden 1:156, Hästsportcentrum 
 KS 2009/336, Au § 84 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till en detaljplan för att möjlig-
göra anläggandet av ett hästsportcentrum”i Boden. Området som föreslagits för 
hästsportcentrum ligger i anslutning till Bodens Travbana, Bodens ridklubb, Bräns-
lanområdet som är bebyggt  med ”hästgårdar”, samt Åberget där det finns terräng-
hoppningsbana, ridvägar m.m.  

Området är cirka 12 hektar och helt outnyttjat, området är därför lämpligt för denna 
anläggning. Området avses att byggas ut i etapper och ha anknytning till de ovan 
nämnda befintliga hästverksamheterna.  

Anläggningen kommer även att möjliggöra undervisning och utbildning i ett liv 
mellan människa och häst, lokaler för undervisning finns i nära anslutning till om-
rådet. Närmaste bostadsbebyggelse ligger cirka 0,5 kilometer utanför den nu plane-
rade anläggningen. 

Planförslaget har skickats på remiss/samråd under tiden 2009-05-29 – 06-26. Läns-
styrelsen inkom med sitt samrådsyttrande 2009-06-30. På grund av länsstyrelsens 
synpunkter har utställningsförslaget kompletterats. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 169 Upprättande av riktlinjer för attest 
 KS 2009/786, Au § 85 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till riktlinjer för attest. 

2. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 1993-03-15, § 57, om reglemente för 
attest och utanordning. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomikontoret har upprättat ett förslag till riktinjer för attest. Det nuvarande reg-
lementet för attest och utanordning uppfyller inte de krav vi önskar på den interna 
kontrollen vad gäller attester. Nya Riktlinjer för attest innebär följande större för-
ändringar gentemot Reglemente för attest och utanordning, i förslaget 

- regleras vem som attesterar förvaltningschef och ordförandes kostnader 

- omfattar riktlinjerna kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive 
personalkostnader 

- förtydligas respektive attestants ansvar 

Riktlinjerna för attest tydliggör vem som ansvarar för vad och vad som krävs vid 
olika typer av ekonomiska transaktioner i kommunen. Dessutom förtydligas attes-
tantuppdraget och dess villkor, samt att nämnd och förvaltnings ansvar specificeras. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 170 Verksamhetsförändring av personaladministration 
 KS 2009/713, Au § 86 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till ny administrativ organisation.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att återkomma med förslag 
till justering av nämndernas driftramar från 2010 till följd av den nya organisa-
tionen. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att följa den ekonomiska ut-
vecklingen under 2010 och i kommande delårsrapporter återkomma med ett för-
slag till finansiering av sparkravet på 3 500 tkr under 2010. 

4. Frågan om finansieringen av sparkravet på 5 000 tkr från 2011 överlämnas till 
kommunstyrelsens beredning av den strategiska planen 2011-2013. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i den strategiska planen 2010-2012 uppdragit till kom-
munstyrelsen att genomföra en översyn av administrationen i kommunen i syfte att 
genom samordning och bättre arbetssätt effektivisera administrationen. Översynen 
redovisas hösten 2009 och ska, förutom de neddragningar som presenterats på pla-
neringsberedningen, medföra att kostnaderna minskar med 3 500 tkr 2010 och med 
5 000 tkr från och med 2011. 

Kommunledningsförvaltningen har redovisat ett förslag som godkänt av kommun-
styrelsen 2009-11-09, § 161. Den nya organisationen har därefter förhandlats med 
arbetstagarorganisationerna enligt MBL.  

Förslaget innebär att vissa arbetsuppgifter flyttas till kommunlednings-
förvaltningen från övriga förvaltningar. I den nya organisationen finns 11,5 årsarbe-
ten färre än vad som fanns vid ingången av 2008. Arbetsgivaren kommer framöver 
att slutföra förhandlingar med arbetsgivarorganisationerna inför genomförandet av 
den nya organisationen. Först efter att förhandlingarna är slutförda är det möjligt att 
säga vilka ekonomiska konsekvenser förändringarna får för nämnderna. Kommun-
ledningsförvaltningen avser återkomma under våren 2010 med ett förslag till om-
fördelning av nämndernas driftramar för 2010 till följd av organisationsförändring-
arna.  



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-12-14 

Sid 
10 (29) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 170 Verksamhetsförändring av personaladministration, forts 
 KS 2009/713, Au § 86 

De ekonomiska effekterna av översynen har till största delen räknats in i nämnder-
nas verksamhetsplaner. Förutom de personalneddragningar som denna översyn re-
sulterar i har antalet årsarbetare inom den kommunala administrationen minskat 
med 21,25 stycken vilket framgår av bilaga 3. De ekonomiska effekterna av dessa 
förändringar har också inarbetats i nämndernas verksamhetsplaner, vilket innebär 
att kravet på att kostnaderna ska minska med ytterligare 3 500 tkr 2010 och med 5 
000 tkr från och med 2011 inte uppnås. Hur finansieringen av detta ska ske får be-
slutas om i kommande delårsrapporter och den strategiska planen 2011-2013. 

Arbetsutskottet föreslår följande. 1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till ny 
administrativ organisation. 2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen 
att återkomma med förslag till justering av nämndernas driftramar från 2010 till 
följd av den nya organisationen. 3. Kommunfullmäktige konstaterar att kravet från 
den strategiska planen 2010-2012 att ytterligare reducera kostnaderna med 3 500 
tkr under 2010 och 5 000 tkr från 2011 inte uppnås. 4. Kommunfullmäktige uppdrar 
till kommunstyrelsen att följa den ekonomiska utvecklingen under 2010 och i 
kommande delårsrapporter återkomma med ett förslag till finansiering av sparkra-
vet på 3 500 tkr under 2010. 5. Frågan om finansieringen av sparkravet på 5 000 tkr 
från 2011 överlämnas till kommunstyrelsens beredning av den strategiska planen 
2011-2013. 

Yrkanden 
Kenneth Backgård (NS) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag, med den ändringen att den tredje beslutssatsen stryks. 

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

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 171 Samverkansavtal för centrumbildning – Centrumbildning 
för Riskanalys och Riskhantering (CRR) 

 KS 2009/791, Au § 87 

Förslag till beslut 
1. Bodens kommun medverkar som part i centrumbildningen CRR. 

2. Kommunfullmäktige avsätter 50 000 kronor ur kommunfullmäktiges oförutsed-
da utgifter 2009 för kommunens del av finansieringen under 2009. 

3. Kommunfullmäktige avsätter 100 000 kronor ur kommunfullmäktiges oförut-
sedda utgifter 2010 för kommunens del av finansieringen 2010. 

4. Kommunfullmäktige avsätter 50 000 kronor ur kommunfullmäktiges oförutsed-
da utgifter 2011 för kommunens del av finansieringen 2011. 

Beskrivning av ärendet 
Bodens kommun har medverkat som en av parterna i centrumbildningen CRR, som 
bildades 2006. Centret har sitt säte i Bodens kommun.  

Ett nytt samverkansavtal har utarbetats. Grundande avtalsparterna är LTU, Bodens 
kommun, Banverket, Vägverket, Vattenfall Vattenkraft, LKAB och SSAB Tunnplåt 
AB. Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet Norrbotten är nya avtalspar-
ter.  

Avtalet träder ikraft när det undertecknats av parterna och därefter under en inle-
dande period om 12 månader räknat från 2009-07-01. Om inte avtalet sägs upp före 
6 månader innan avtalsperiodens utgång förlängs avtalet automatiskt med 12 måna-
der åt gången. Samtliga avtalspater erlägger en avgift om 100 000 kronor per år. 
Ekonomikontoret har lämnat ett förslag till hur avgiften ska finansieras. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 172 Fortsatt stöd till samhällsservicekontoret i Gunnarsbyn 
 KS 2009/805 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar 335 000 kronor i årligt stöd till samhällsservice-

kontoret i Gunnarsbyn för perioden 2010-2012. Stödet ska administreras och 
utbetalas av näringslivsstyrelsen.  

2. Kommunfullmäktige anvisar 335 000 kronor till näringslivsstyrelsen från 
kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter 2010, samt utökar närings-
livsstyrelsens ram med 335 000 kronor 2011 och 2012. 

3. Kommunfullmäktiges avsikt är att samhällsservicekontoret ska utföra uppdrag 
för kommunens räkning. Kostnaden för uppdragen ska avräknas från den bevil-
jade ersättningen. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar till näringslivsstyrelsen att ha kontakt med övriga 
nämnder för att ta fram lämpliga uppdrag till samhällsservicekontoret.   

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2004-02-16 § 46 att ge näringslivsstyrelsen i uppdrag 
att i samråd med övriga förvaltningar utreda förutsättningar för och konsekvenser 
av ett införande av ett samhällsservicekontor.  

Efter utredning beslutade näringslivsstyrelsen 2005-09-07 § 35 inrätta ett samhälls-
servicekontor i Gunnarsbyn under en försöksperiod på tre år och att samtliga för-
valtningar under försöksperioden aktivt skulle verka för att lägga ut lämplig kom-
munal service till kontoret. 

Budgetberedningen beslutade 2005-10-07 § 56 att bevilja 310 tkr för finansiering 
under 2006 samt att inriktningen är att kontoret fr o m 2007 ska finansieras genom 
ramfördelningar mellan nämnder/styrelser.  

Efter utvärdering av verksamheten beslutade näringslivsstyrelsen 2007-02-16 § 9 
att försöksverksamheten skulle fortsätta under 2007-2008 med inriktningen att det 
fr o m 2009 kunde permanentas. Styrelsen äskade också hos kommunstyrelsen om 
275 tkr i driftbidrag.   

Råne älvdals ekonomiska förening föreslog 2008-10-22 att samhällsservicekontoret 
i Gunnarsbyn får vara kvar under ytterligare fem år samt att kontoret erhåller ett år-
ligt stöd på 335 000 kronor under femårsperioden. 

Näringslivsstyrelsen beslutade 2008-12-15, § 55, att bevilja 100 tkr till finansiering 
av samhällsservicekontoret i Gunnarsbyn första halvåret 2009. Då samhällsservice-
kontorets verksamhet berör samtliga förvaltningar, överlämnade näringslivsstyrel-
sen frågan om kontorets fortsatta verksamhet till kommunstyrelsen. 
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§ 173 Kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter 2010 
 KS 2009/808 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer kultur- och fritidsnämndens förslag till taxor och 
avgifter för 2010, med ändringen att sidan 10 om sommartaxa vid Nordpoolen er-
sätts med det som framgår av bilagan till kommunstyrelsens protokoll. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar 2009-12-01, § 58, förslag till taxor och avgifter 
för 2010. 

Kultur- och fritidsnämndens förslag innebär att taxorna och avgifterna i huvudsak 
är oförändrade. De större förändringarna är att en särskild sommartaxa införs på 
Nordpoolen, samt att vissa smärre höjningar görs av hyrorna för kommunens an-
läggningar. 

Yrkanden 
Olle Lindström (M) föreslår bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag, med änd-
ringen att sidan 10 om sommartaxa vid Nordpoolen ersätts med det som framgår av 
bilagan till detta protokoll. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Olle Lindströms (M) för-
slag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 174 Utökad borgen för HSB Bostadsrättsföreningen Hägnan 
 KS 2009/794 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar en kommunal borgen på 650 000 kronor för ett lån till 
bostadsrättsföreningen Hägnan som en del i finansieringen av fjärrvärmeinstallatio-
nen. 

Beskrivning av ärendet 
Brf Hägnan begär utökad borgen för ett nytt lån på 650 000 kr som bostadsrättsfö-
reningen avser att uppta för en planerad fjärrvärmeinstallation. Förutsättningen för 
att bostadsrättsföreningen ska få lån är att kommunen borgar för lånet. Föreningen 
kommer att bidra med ca 800 000 kr av egna medel för att finansiera investeringen 
som är beräknad till 1 447 495 kronor.  

Brf Hägnan färdigställdes 1990 för en produktionskostnad på 27 542 008 kronor. 
Kommunen borgade för samtliga lån. 2008-12-31 uppgick det kommunala borgen-
såtagandet till 24 293 313 kr. Sedan 2005 har föreningen amorterat ner lånen med 
688 695 kr. 

Brf Slåtterängen som är granne till brf Hägnan avser också att installera fjärrvärme, 
som de räknar med att göra utan upplåning. När kommunen hade ett avtal med Sta-
tens Bostadsdelegation rekonstruerades fem bostadsrättsföreningar däribland brf 
Slåtterängen. Däremot var brf Hägnan en av återstående sju bostadsrättsföreningar 
med kommunal som inte blev rekonstruerade. Brf Hägnan har därmed sämre förut-
sättningar att utan lån finansiera en fjärrvärmeinstallation. Med tanke på att befint-
liga pannor är ålderstigna och då en fjärrvärmeinstallation innebär en framtida 
driftbesparing bör investeringen genomföras. En förutsättning för projektet är att 
kommunen borgar för de lån som krävs för finansieringen av investeringen. 

Ekonomikontoret föreslår att kommunfullmäktige beviljar borgen till föreningen. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 175 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 
 KS 2009/70 

Förslag till beslut 
Skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till respektive 
kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunens regler för hantering av skolhälsovårdsjournaler ska arkivmyn-
digheten besluta i varje enskilt fall. 

Kansli och informationskontoret föreslår att skolhälsovårdsjournaler enligt upprät-
tat underlag får avhändigas till respektive kommun. Underlaget omfattar en elev. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 176 Tekniska förvaltningen, taxor och avgifter 2010 
 KS 2009/758, Tu § 52 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna taxor och avgifter 2010. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har lämnat förslag till taxor och avgifter för 2010.  

För externa kostpriser föreslås en höjning och övriga avgifter föreslås oförändrade.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 177 Avtal mellan Bodens kommun och Vägverket angående 
byggande och finansiering av väg 97, delen Sävast-Boden 

 KS 2009/177 

Förslag till beslut 
1. Kommunen tecknar avtal med Vägverket angående byggande och finansiering 

av väg 97, delen Sävast-Boden. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen får i uppdrag att underteck-
na avtalet. 

3. Kommunen får uppta nya lån i motsvarande takt som kommunen förskotterar 
byggprojektet. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-05, § 134, att tillstyrka förslaget till ny Läns-
transportplan för Norrbottens län 2010-2021. Förslaget till ny Länstransportplan 
förutsätter att berörda kommuner är beredda att förskottera medel för arbeten längs 
väg 97 mellan Boden och Luleå. 

Den etapp som nu är aktuell att påbörja är sträckan Boden-Sävast som är kostnads-
beräknad till 100 Mkr. Vägverket har lämnat ett förslag till avtal. Av förslaget 
framgår att Bodens kommun ska förskottera objektet som är kostnadsberäknad till 
100 Mkr. Återbetalning sker med förskotterat belopp och när medel för objektet 
finns tillgängliga i Vägverkets budget.  

Länstransportplanen kommer att behandlas av Regeringen under det första kvartalet 
2010 som då kommer att fastställa den ekonomiska ramen för de olika regionerna i 
landet.  

Om Vägverket får medel motsvarande 100 %-nivån i Länstransportplanen så skulle 
det innebära att kommunens räntekostnad för det förskotterade beloppet blir drygt 
2,5 Mkr, under förutsättning att räntan under perioden ligger på i genomsnitt 2,5%. 
Återbetalningen från Vägverket skulle i detta fall vara slutbetald 2014. Om däremot 
Vägverket får budgetmedel på en lägre nivå kan kommunens räntekostnad bli hög-
re, mycket beroende på när Vägverket kan återbetala hela förskottet och hur räntan 
utvecklas. Om kommunen förskotterar objektet har Vägverket meddelat att man 
kommer att prioritera detta objekt så att återbetalningen kan ske så snabbt som möj-
ligt utifrån den totala ram som regeringen fördelar till regionen.  

Väljer kommunen att förskottera Vägverkets byggprojekt så belastar det vår likvidi-
tet vilket innebär att kommunen kan behöva låna upp motsvarande belopp som för-
skotterats. Amorteringar på upplåningen kan ske i samma takt som Vägverket åter-
betalar förskottet. Under de år som kommunen förskotterar Vägverkets byggprojekt 
kan det bli svårt att uppnå en av målindikatorerna för god ekonomisk  
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§ 177 Avtal mellan Bodens kommun och Vägverket angående 
byggande och finansiering av väg 97, delen Sävast-Boden 

 KS 2009/177 

betalningsberedskap, nämligen den som anger att låneskulden för kommunen till-
sammans med Bodens kommunföretag AB i förhållande till kommunens eget kapi-
tal ska minska från 26%.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 178 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2010-2012  
 KS 2009/783, Au § 88 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsplan 2010-2012. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska utskottet att pröva att fortsätta med sub-
ventionerade studentresor till Luleå Tekniska Universitet och att detta finansie-
ras med begränsningar i sommartrafiken. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen, räddnings- och beredskapsförvaltningen och tek-
niska förvaltningen lämnar förslag till verksamhetsplan för 2010-2012. Förvalt-
ningarnas förslag utgör tillsammans kommunstyrelsens verksamhetsplan 2010-
2012. 

Arbetsutskottet och tekniska utskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
verksamhetsplanen.  

Yrkanden 
Anders Pettersson (KD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottens för-
slag med följande tillägg. Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska utskottet att pröva 
att fortsätta med subventionerade studentresor till Luleå Tekniska Universitet och 
att detta finansieras med begränsningar i sommartrafiken. 

Torbjörn Lidberg (S), Bosse Strömbäck (V) och Catarina Ask (MP) föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar enligt utskottens förslag med följande ändringar.  

1. Kommunens subvention för Bodensare som studerar vid universitet/högskolor i 
Luleå, Umeå, Piteå och Skellefteå ska inte tas bort. 

2. Vinterväghållningen ska inte ges lägre kvalité. 

3. Slaghackning av grönområden ska inte upphöra. 

4. Renhållning på allmän plats och vägar ska inte minskas. 

5. Friskvårdsbidraget får kommunens anställda ska återinföras. 
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§ 178 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2010-2012, forts 
 KS 2009/783, Au § 88 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen besluta-
re enligt Anders Petterssons (KD) förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras.  

Den som röstar på Anders Petterssons (KD) förslag röstar Ja. Den som röstar på att 
Torbjörn Lidberg (S) med fleras förslag, röstar Nej. 

Omröstningen utfaller med åtta ja-röster och sju nej-röster. Kommunstyrelsen be-
slutar alltså enligt Anders Petterssons (KD) förslag. 

Ja-röster ges av: Olle Lindström (M), Åke Eltoft (M), Åsa Ågren Wikström (M), 
Rigmor Åström (M), Roger Bohman (C), Anders Pettersson (KD) och Carola Lars-
son (FP). 

Nej-röster ges av: Torbjörn Lidberg (S), Eivy Blomdahl (S), Patrik Degerman (S), 
Anna-Karin Nylund (S), Bosse Strömbäck (V), Gunnel Notelid (V) och Catarina 
Ask (MP).  

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen  
Räddnings- och beredskapsförvaltningen 
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§ 179 Medborgarförslag om välkomstbonus för att stimulera in-
flyttningen 

 KS 2009/121, Au § 89 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.  

Beskrivning av ärendet 
Harriet Lundström föreslår i ett medborgarförslag att Bodens kommun bör utreda 
och genomföra ett välkomstbonussystem liknande det i Arjeplog för att stimulera 
inflyttningen till kommunen. I Arjeplog får nyinflyttade och nyfödda en skattefri 
bonus på 25 000 kronor, som får användas för att handla i Arjeplog. 

Kansliet föreslår att medborgarförslaget avslås. Kansliet delar Harriet Lundströms 
uppfattning om att frågan om att öka inflyttningen är mycket viktig. Boden har un-
der flera år haft en vikande befolkningsutveckling, precis som de flesta kommuner i 
Norrbotten.  

Bodens kommun arbetar på många sätt för att öka inflyttningen till kommunen. En 
grundfråga är naturligtvis att fler arbetstillfällen skapas, men Boden kan också 
locka med låga boendepriser, fin miljö och bra fritids- och kulturutbud. 

Arjeplogs kommun har under många haft efter en minskande befolkning. Kommu-
nen har nu drygt 3 100 invånare. Välkomstbonusen ett okonventionellt grepp som 
kan vara rätt för Arjeplog, särskilt mot bakgrund mot att de i kommunen fanns rela-
tivt många säsongsarbetare som rätteligen borde vara folkbokförda i Arjeplog. 

Boden har inte på samma sätt som Arjeplog en stor mängd säsongsarbetare. Dess-
utom är systemet med välkomstbonus kommunalrättsligt tveksamt. Kansliet re-
kommenderar därför att Bodens kommun inte följer Arjeplogs kommuns exempel.  

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.  

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (S) föreslår bifall till förslaget. 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Torbjörn Lidberg (S) yrkande mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

För kännedom 
Harriet Lundström 
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§ 180 Medborgarförslag om syn/heminstruktör samt förslag från 
Handikapprådet om syn- och hörselombud 

 KS 2008/997, 2009/175, Au § 90 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen avslår förslagen om att inrätta en ny tjänst. 

2. Kommunstyrelsen överlämnar till socialnämnden att framöver bevaka frågan 
om det behöver inrättas en tjänst som syn/heminstruktör.  

Beskrivning av ärendet 

Medborgarförslaget från Hjördis Lindström 
Kommunstyrelsen återremitterade 2009-03-23 ett medborgarförslag från Hjördis 
Lindström om att kommunen ska inrätta en tjänst som syn/heminstruktör för perso-
ner med synskada. Socialnämnden har tidigare föreslagit att medborgarförslag skul-
le avslås, då det i dagsläget inte fanns ekonomiska möjligheter att inrätta en sådan 
tjänst. 

Kommunstyrelsens kansli har i samverkan med socialförvaltningen tagit fram ett 
kompletterande underlag, som visar att en syn/heminstruktör finns i åtta eller nio av 
kommunerna i Norrbotten. Instruktören förefaller i samtliga fall vara organiserad 
under socialnämnden. De kommuner med syn-/heminstruktör som kansliet har till-
frågat har själva inte gjort någon uppföljning av instruktörerna, beträffande till ex-
empel nytta för verksamheten och ekonomiska konsekvenser.  

Socialförvaltningen skriver i ett yttrande 2009-10-09 att det är svårt att definiera var 
kommunernas och landstingens ansvar börjar och slutar. I ordinärt boende är det 
landstinget som har ansvaret. Förvaltningen arbetar långsiktigt med att höja kompe-
tensen bland personalen i syfte att kunna ge vård och omsorg med hög kvalité samt 
erbjuda anställda omväxlande och stimulerande arbetsuppgifter. Att inrätta en spe-
cifik tjänst som syn/heminstruktör försvårar denna målsättning och gör även orga-
nisationen mer sårbar, vilket främst drabbar enskilda. 

Förslaget från Handikapprådet 
Handikapprådet föreslog 2009-03-05, § 10 att kommunfullmäktige inrättar en tjänst 
som syn- och hörselombud. Till rådets protokoll finns bifogat en beskrivning av ett 
syn- och hörselombuds arbetsuppgifter. Kansliet uppfattar Handikapprådets förslag 
som att uppgifterna för syn- och hörselombudet är likartade det som Hjördis Lind-
ström beskriver i sitt medborgarförslag om syninstruktör/heminstruktör. Kansliet 
bedömer att Handikapprådets förslag kan behandlas av kommunstyrelsen tillsam-
mans med medborgarförslaget från Hjördis Lindström. 
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§ 180 Medborgarförslag om syn/heminstruktör samt förslag från 
Handikapprådet om syn- och hörselombud, forts 

 KS 2008/997, 2009/175, Au § 90 

Kansliets bedömning 
Utredningen visar att en syninstruktör eller liknande finns i de flesta av länets kom-
muner och att den i samtliga dessa fall är organiserad under socialnämnden. Även 
om en syninstruktör ligger utanför kommunens obligatoriska verksamhet, måste 
man konstatera att sådan instruktör har en naturlig koppling till exempelvis hem-
tjänsten. Kansliet bedömer att om kommunen ska införa en tjänst av det slag som 
föreslagits av Hjördis Lindström och Handikapprådet, bör den i första hand vara 
placerad under socialnämnden.  

Socialnämnden och socialförvaltningen har förklarat att de av olika skäl för närva-
rande inte vill inrätta en tjänst som syn/heminstruktör. Kansliet anser att kommun-
styrelsen i det läget bör avslå förslaget från Hjördis Lindström och Handikapprådet. 
Kommunstyrelsen bör dock överlämna till socialnämnden att framöver bevaka frå-
gan om det behöver inrättas en tjänst som syn/heminstruktör. 

 

För kännedom 
Hjördis Lindström 
Handikapprådet 
Socialnämnden  
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§ 181 Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning 
 KS 2009/795, Au § 91 

Beslut 
1. Kommunstyrelsens delegation 7:5 Parkeringstillstånd för rörelsehindrare dele-

geras till handläggare färdtjänst. 

2. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2010. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen föreslår att delegation 7:5 om beslut om parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade enligt TrF 13:8 som idag ligger på handläggare trafikärenden 
ändras till handläggare färdtjänst från och med den 1 januari 2010. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (kansliet) 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
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§ 182 Stadigvarande serveringstillstånd, Far East 
 KS 2009/711 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beviljar Väg och Städ i Boden AB, ett stadigvarande tillstånd 

att servera starköl, vin och sprit till allmänheten och slutna sällskap på Restau-
rang Far East, Drottninggatan 30 i Boden. 

2. Servering får ske måndag till torsdag mellan klockan 11.00 och 01.00  

3. Servering får ske fredag och dag före röd dag mellan klockan 11.00 och 03.00. 

4. Servering på uteserveringen får ske årligen 15 maj - 15 september mellan 
klockan 11.00 och 01.00. 

5. Serveringstillståndet förenas med villkoret att minst fyra av polisen förordnade 
ordningsvakter ska tjänstgöra fredag och dag före röd dag från klockan 22.00 
till dess att restaurangen är tömd på gäster. 

Beskrivning av ärendet 
Väg och Städ i Boden AB har ansökt om stadigvarande tillstånd att till allmänheten 
och slutna sällskap få servera starköl, vin och sprit på Restaurang Far East entré-
plan, plan 1 och uteservering, Drottninggatan 30 i Boden (f.d. Olivers). Sökt ser-
veringstid är mellan klockan 11.00 och 03.00. 

Restaurang Far East finns på entréplanet och nattklubben på plan 1. Restaurangen 
och nattklubben är restaurerad med ny inredning och nytt möblemang. 

Verksamheten består av restaurang, pub och nattklubb. Restaurangen har vietname-
sisk prägel med ett matutbud som består till övervägande delen vietnamesisk mat, 
kinamat och pizza. Musik och annan underhållning kommer att erbjudas. Svenska 
spel, casino och biljard finns också att tillgå i restaurangen 

Polismyndigheten i Boden har tillstyrkt ansökan med villkor om ordningsvakter. 
Sökanden är informerad om villkoret och har inget att erinra. 

Övriga remissinstanser har tillstyrkt ansökan. 

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 skall 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. 
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§ 182 Stadigvarande serveringstillstånd, Far East, forts 
 KS 2009/711 

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. Ansökan bör där-
för bifallas dock förenat med villkor om ordningsvakter som polismyndigheten fö-
reslagit 

Beslutet kan överklagas, se bilaga 
 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (kansliet) 

För kännedom 
Väg och Städ i Boden AB 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-12-14 

Sid 
27 (29) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 183 Yttrande över ansökan om bygdemedel från Bodens Ut-
veckling AB för etableringen av ett Miljötekniskt Centrum 

 KS 2009/235 

Beslut  
Kommunstyrelsen tillstyrker Bodens Utveckling AB:s ansökan om bygdemedel. 

Beskrivning av ärendet 
I ägardirektiven för Bodens Utveckling AB står att bolaget ska arbeta för utveck-
lingen av ett miljötekniskt centrum. 

Bodens Utveckling AB har lämnat in en projektansökan ur EG:s strukturfonder för 
projektet Miljötekniskt Centrum i Norr, Boden. Ansökan omfattar 9 Mkr i struktur-
fondsstöd under perioden 2010-2013. Den offentliga medfinansieringen uppgår till 
samma belopp under perioden och fördelas på 3 Mkr Bodens Utveckling AB, 3 
Mkr från bygdemedel, 1 Mkr från Norrbottens läns landsting, 900 tkr från regionala 
utvecklingsmedel, 800 tkr från Bodens Energi AB samt 300 tkr från Bodens kom-
mun. 

Projektets stödmottagare är Bodens Utveckling AB, BUAB. BUAB:s styrelse utgör 
styrgrupp för projektet och följer arbetet kontinuerligt och har till uppgift att se till 
att verksamheten i projektet leder mot de uppsatta målen, att budget, tidplan och 
aktivitetsplan följs samt eventuelle revideringar av planer och mål. Till 
projektledningen knyts en referensgrupp som stöd för verksamheten. Företag och 
forskargrupper kommer att involveras i utförandet av delprojekten. Framtida 
samverkansparter involveras i expertgrupper och referensgrupp. 

Bodens Utveckling AB har även lämnat in en ansökan till länsstyrelsen om bygde-
medel på 3 Mkr. Kommunstyrelsen bör ta ställning till om den tillstyrker ansökan 
om bygdemedel. 

 

För kännedom 
Bodens Utveckling AB 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
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§ 184 Delegationsbeslut och delgivningar 
  

Ekonomifrågor 2 

Ks-au 2009-11-30, § 92, Budgetuppföljning för ks-
kommunledningsförvaltningen, räddnings- och beredskapsförvaltningen 
samt finansen (2009/784) 
Ks-au 2009-11-30, § 93, Nedskrivning av utestående fordringar (2009/785) 
Vattenavstängning pga obetalda avgifter (KS 2009/662) 
 
3 Upphandling och anskaffningsbeslut 

Nåiden Bygg AB antas som entreprenör för ombyggnad av Torpgärdsskolan 
(KS 2009/619) 
Grundfors AB antas som leverantör av avloppspumpar (KS 2009/646) 
SanSac AB antas som leverantör av hållare för biopåsar 2010 (2009/750) 
BioBag Sverige AB antas som leverantör av biopåsar för matavfall 2010 
(2009/751) 
SanSac AB antas som leverantör av papperspåsar för matavfall 2010 (KS 
2009/752) 
Quadro Entreprenad AB antas som entreprenör för underhåll av arkivlokal 
(KS 2009/787) 
 
Administrativa frågor 4 

Ansökan om antagning i det allmänna hemvärnet (2009/138) 
 
Vägar och trafik 7 

Lokal trafikföreskrift, hastighetsbegränsning 30 km/tim Tallkronsvägen (TU 
§ 47/2009) 
Lokal trafikföreskrift, enkelriktning Kvarngatan, delen Kyrkgatan-Almgatan 
(TU § 55/2009) 
Lokal trafikföreskrift, parkeringsreglering Kvarngatan (TU § 56/2009) 
Lokal trafikföreskrift, parkeringsreglering Drottninggatan (TU § 57/2009) 
Lokal trafikföreskrift, parkeringsreglering Norrigården (TU § 58/2009) 
Lokal trafikföreskrift, ändamålsplats vid Bodensia (TU § 59/2009) 
Lokal trafikföreskrift, parkeringsreglering Centralskolans grusplan (TU § 
60/2009) 
Dispens från trafikföreskrift, parkering/uppställning av bokbuss 
Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrade t o m november 2009 
Avslag ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (KS 2009/677, 
2009/777)  
Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst september-november 2009 
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§ 184 Delegationsbeslut och delgivningar forts. 
  

Fastigheter och detaljplaner 8 

Förköp 8:1 
Gullträsk 1:26 (2009/706) Sävast 11:7 (2009/739) 
Harads 12:1 (2009/719) Grönsiskan 9 (2009/741) 
Bredåker 12:126 (2009/721) Mellanå 1:3 (2009/743) 
Skatamark 14:18 (2009/722) Lappträsk 1:29 (2009/744) 
Svartbjörnsbyn 8:4 (2009/715) Heden 16:1 (2009/747) 
Svartbjörnsbyn 8:3, 8:38 (2009/724) Vändträsk 2:27 (2009/753) 
Överstbyn 9:58 (2009/725) Mellanå 1:4 (2009/755) 
Skatamark 34:1 (2009/726) Heden 53:12 (2009/769) 
Svartlå 3:80 (2009/780) Heden 54:1 m fl (2009/781) 
Heden 2:21 (2009/801)  
 
Detaljplan 8:13 

Program för del av Boden 1.156 m.fl (2009/403) 
 
Serveringstillstånd 9 

 
elgivningar 

gen; Yttrande till Banverket över Norrbotniabanans utställning 

Dasvedanja värdfamiljeföreningen; Redovisning av verksamheten 2009 (2009/314). 

 
 

 

Tillfälligt serveringstillstånd slutna sällskap 9:2 
Vedaklubben Skoter o fiske (2009/800) 
 

D
Tekniska förvaltnin
av Järnvägsutredning 160 inkl godkänd MKB (2007/513). 
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