
Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott Sammanträdesdatum 
2013-05-27 

Sid 

1 (13) 

 
 

Plats och tid  Nämndsalen kl 10.00 – 10.40 
  
Beslutande Torbjörn Lidberg (S), Olle Lindström(M), Michael Engström (S), 

Rigmor Åström (M), Anna-Karin Nylund (S), Roger Bohman (C) och 
Bosse Strömbäck (V)  

Ersättare Daniel Rönnbäck (M), Göran Ahlman (M), Inger Vestman Arvesen 
(V), Anders Pettersson (KD) och Lennart Klockare (S) 

Övriga Kommunchef Håkan Hansi, ekonomichef Jan Öström och kommun-
sekreterare Carola Fridh 

Utses att justera Rigmor Åström 
 
Justeringens plats och tid Kansli och informationskontoret 2013-05-27 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Carola Fridh

§§ 57 - 67 

     
   Ordförande 
Torbjörn Lidberg

 

     
  Justerare 
Rigmor Åström 

  

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

  
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2013-05-27   
    
Anslagsdatum  Anslaget tas ned  
    
Förvaringsplats för  
protokollet 

Kansli och informationskontoret  

    
 Underskrift 
Carola Fridh

 



Kommunstyrelsens Protokoll 

 

arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2013-05-27 

Sid 

2 (13) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 57 Informationer 

  

Följande informationer lämnades: 

 Bengt Nilsson, räddningschef, lämnade en chefsrapport. 

 Lars Andersson, samhällsbyggnadschef, informerade om kommande markför-
säljning. 

 Birgitta Holmgren, personalkontoret, informerade om jämställdhetsintegrering. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 58 Förändring av avgift för hjälp i hemmet, serviceinsatser  

 KS 2011/160 

Beslut 

Ärendet lämnas utan yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden föreslår 2013-05-14, § 122, att avgiften för serviceinsatser ska utgå 
från utförd tid och avgiften per timme fastställs till 226 kr, att uppräkning av avgif-
ten årligen sker i enlighet med fastställda uppräkningsfaktorer angivna i kommu-
nens gemensamma planeringsförutsättningar samt att avgiften gäller från och med 
2013-08-01. 

Den som är beviljad hjälp i hemmet kan beviljas serviceinsatser samt personlig om-
sorg. Personlig omsorg omfattar stöd och hjälp med personnära omsorg och hygien, 
av- och påklädning, toalettbesök eller stöd i måltidssituation. Serviceinsatser omfat-
tar städning, tvätt, ledsagning, inköp, sopsortering samt hemsända måltider. Vad 
gäller hemsända måltider så betalar kunden ett fast pris för dessa medan avgiften 
för övriga serviceinsatser baseras på utförd tid. Sedan l mars i år är avgiften 126 
kr/timme.  

Beredningens förslag 

Kommunfullmäktige fastställer att avgiften för serviceinsatser ska utgå från utförd 
tid och avgiften per timme fastställs till 226 kr. Uppräkning av avgiften årligen sker 
i enlighet med fastställda uppräkningsfaktorer angivna i kommunens gemensamma 
planeringsförutsättningar samt att avgiften ska gälla från och med 2013-08-01. 

Yrkanden 

Rigmor Åström (M) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande. 
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§ 59 Avgift för kost inom socialpsykiatrin vid deltagande i mat-

lag i kommunens regi 
 KS 2012/610 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för kost vid deltagande i matlag vid 
samtliga måltider till 1 600 kr per månad. 

2. Avgift för kost vid deltagande i matlag vid lunch eller middag fastställs till 25 
kr per måltid. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att månadsavgiften reduceras med 50 kr per dag 
vid planerad frånvaro. 

4. Uppräkning av avgiften årligen sker i enlighet med fastställda uppräkningsfak-
torer angivna i kommunens gemensamma planeringsförutsättningar. 

5. Avgiften gäller från och med 2013-09-01 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden föreslår 2013-05-14, § 117, att avgiften för kost vid deltagande i 
matlag vid samtliga måltider fastställs till 1 600 kr per månad, att avgiften för kost 
vid deltagande i matlag vid lunch eller middag fastställs till 25 kr per måltid. Soci-
alnämnden föreslår också att månadsavgiften reduceras med 50 kr per dag vid pla-
nerad frånvaro samt att uppräkning av avgiften årligen sker i enlighet med fastställ-
da uppräkningsfaktorer angivna i kommunens gemensamma planeringsförutsätt-
ningar och att avgiften gäller från och med 2013-09-01 

I gruppbostäderna inom socialpsykiatrin bor människor med dokumenterad långva-
rig psykisk ohälsa och i många fall kombinerat med långvarigt missbruk. Målet för 
individen är vanligtvis att på sikt klara av ett eget boende med allt vad det innebär, 
som exempelvis ekonomisk planering för måltider, inköp och tillrättande av dessa. 
Socialförvaltningen föreslår att de boende som önskar ska ha möjlighet att bilda en 
ekonomisk förening för matlag. För de som väljer att delta i matlag i kommunens 
regi föreslås en avgift för kost. Avgiften inkluderar samtliga eller delar av måltider 
som tillagas i matlaget och som serveras inom verksamheten. Deltagarna i matlaget 
kan därmed delta i allt från planering och inköp till matlagning. Avgifterna ska 
täcka samtliga kostnader för inköp av råvaror till matlaget. 
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§ 60 Motion om att ta bort avgiften för dubbla omsorger, äldre-

boenden 
 KS 2013/123 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att socialnämnden avser göra en översyn av 
avgifterna under 2013. 

2. Motionen anses härmed behandlad. 

Reservationer Olle Lindström (M), Rigmor Åström (M) och Roger Bohman (C)  

Beskrivning av ärendet 

Rigmor Åström (M) föreslår i en motion att nuvarande avgiftssystem vid kommu-
nen äldreboenden medför att boenden på äldre- och demensboenden betalar dubbla 
omsorgsavgifter under en sjukhusvistelse. Detta då kommunens avgift kvarstår trots 
att avgift även betalas på sjukhuset. Rigmor Åström (M) föreslår att avgiften för 
omsorg tas bort under den tid boende vid äldre- och demensboenden vistas på sjuk-
hus. 

Socialnämnden föreslår 2013-05-14, § 125, att motionen kan anses vara besvarad 
då det i socialtjänstlagen regleras hur stor avgift som en kommun får ta ut för vård- 
och omsorgsinsatser, den så kallade maxtaxan. Maxtaxan innebär ett högkostnads-
skydd där avgiften dels regleras utifrån ett avgiftstak, dels utifrån den enskildes 
ekonomiska förutsättningar. 

Avgiftstaket anger maximala avgiften för omvårdnaden (1/12 x prisbasbeloppet x 
0,48) och uppgår år 2013 till 1 780 kr/månad. Inom ramen för maxtaxebestämmel-
serna kan en kommun besluta om tillämpningsregler, exempelvis avgiftsbefrielse 
vid frånvaro. 

Den som bor på äldre boende eller vistas på korttidsboende betalar även avgifter 
som ligger utanför maxtaxan; kost, förbrukningsartiklar och särskild dygnsavgift 
vid korttidsvistelse. 

Socialförvaltningen avser göra en översyn av avgifterna under 2013 som även om-
fattar jämförelser med andra kommuners avgiftssystem och regler. 

Yrkanden  

Rigmor Åström (M) föreslås att motionen bifalls. 

Ordförande ställer beredningens och Rigmor Åströms (M) förslag mot varandra och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt beredningens förslag. 
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§ 61 Saga kulturscen, förlängning av hyresavtal  

 KS 2011/774 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige förlänger hyresavtalet med Svea fastigheter avseende Saga 
Teaterns lokaler med 9 år, till och med 2028-06-30. 

2. Finansieringen av hyreskostnaden på totalt 325 000 kr för 2014 inarbetas i den 
strategiska planen. 

3. Kommunfullmäktige ger kommunledningsförvaltningen/kommunchefen i upp-
drag att teckna hyresavtalet med Sveafastigheter. 

Beskrivning av ärendet 

Saga Bio och Teater har genom åren varit ett flaggskepp för kulturen i Boden. Sa-
longen rymmer 424 stolar. Den är numera utrustad med digital 3d teknik och ett 
modernt konferenssystem. Varje säsong sedan tre år tillbaka visas föreställningar 
från världens stora opera- och teaterhus, direktsända via sattelitöverföring.  

Folkets Hus har i omgångar uppvaktat kommunledningen avseende Sagabio och te-
aterlokalerna. Enligt den finansieringsplan som Folkets Hus i Boden redovisar 
framgår att den totala investeringen beräknas uppgå till 4 miljoner kronor. 

Behoven till upprustning är omfattande. Åtgärderna kan kategoriseras i två delar. 
Den ena delen handlar det om att åtgärda inlastning till lokalen, som inte uppfyller 
gällande arbetsmiljönormer och krav, dels att göra lokalen tillgänglig för större ar-
rangemang och produktioner, som opera och balett. För detta krävs att man åtgärdar 
ridå med mekanism, scen och scenhus samt loger. Den andra delen avser lokalens 
behov av åtgärder för att den skall upplevas modern och inbjudande, det handlar om 
entré, stolar, ljud, ljus och el. 

Folkets Hus har i arbetet med projektbeskrivningen samverkat med AEVS Opal AB 
samt ägaren av anslutande fastighet Nordkalotten Hotell och Konferens AB. Den 
sistnämnda har avsatt yta för installation av lyftbord. 

Det aktuella hyresavtalet omfattar 2810 kvm (inklusive bowlinghallen 704 kvm 
som inte byggs om) och gäller tom 2019-06-30. 

Fastighetsägaren finansierar helt investeringen av inlastning och orkesterdike totalt 
1 600 000 kr, vid en förlängning av hyresavtalet med 9 år. 

Den årliga kostnadsökningen på hyresavtalet blir vid en 9 års förlängning av hyres-
avtalet 325 000 kr. 
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§ 61 Saga kulturscen, förlängning av hyresavtal, forts 

 KS 2011/774 

Hyresvärden kan mot en hyreshöjning med 325 000 kronor per år under nuvarande 
hyresperiod fram till 2019-06-30 och därefter under ytterligare 9 år fram till 2028-
06-30 utföra de föreslagna reparationerna. Hyresvärdens hyresförslag innebär att 
investeringen avskrivs på 14 år med 3 % ränta. 

Den totala kostnaden kommer under perioden att uppgå till 4,55 miljoner för Bo-
dens kommun. Vid en eventuell förlängning efter 2028-06-30 borde hyresnivån 
minska med motsvarande belopp vilket bör framgå i ett eventuellt tecknande av hy-
resavtal.  

Det bör också i hyresavtalet framgå att förlängningen av hyresavtalet tom 2028-06-
30 avser de lokaler som byggs om. Kommunen betalar idag hyra för totalt 2810 
kvm. I dessa ytor ingår 704 kvm (bowlinglokalen) som inte berörs av ombyggna-
tionen. Dessa 704 kvm ingår ej i hyresförlängningen. 
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§ 62 Tillväxtnämnden med begäran om extra pengar till medfi-

nansiering av bolaget Futureco AB 
 KS 2012/309 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anvisar 1000 tkr ut kommunfullmäktiges konto för oförutsed-
da utgifter till tillväxtnämnden avseende forsknings- och utvecklingsbidrag till Fu-
tureco AB för 2013 

Beskrivning av ärendet 

Tillväxtnämnden har 2013-05-08, § 44, lämnat in en begäran om extra pengar till 
medfinansiering av bolaget Futureco AB. 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-18, § 79, att bli delägare i Futureco AB 
med en ägarandel på 14 %. Bolaget bedriver verksamhet i form av teknikutveckling 
inom miljöteknikområdet. Avsikten är att verksamheten ska bedrivas i nära samar-
bete med i första hand parterna, men även externa intressenter såsom forsknings- 
och utbildningsinstitutioner. 

Det årliga utvecklingsbidraget och medlemsavgiften till bolaget är 1 Mkr. 
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§ 63 Strategi för detaljhandeln i Boden 

 KS 2013/34 

Beslut 

Ärendet lämnas utan yttrande 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har 2013-05-23 upprättat ett förslag till långsiktig och 
hållbar strategi för detaljhandeln i Bodens kommun, som en del Bodens kommuns 
arbete med en ny översiktsplan. 

Syftet är att skapa en långsiktigt hållbar strategi för detaljhandeln i Bodens kom-
mun. Detta innebär dels en kortfattad redovisning av de huvudsakliga slutsatserna 
och rekommendationerna från den handelsutredning som kommunen låtit genomfö-
ra, men också att föreslå hur kommunen skall hantera förfrågningar från detaljhan-
delsföretag om ytterligare expansion. 

Detaljhandeln i Bodens centrum bör utvecklas genom förtätning och fysisk expan-
sion, och stadskärnan ska vara levande med ett varierat utbud bestående av kedjefö-
retag och lokala entreprenörer. Kommunen bör verka för att Kaptensgatan utveck-
las till ett handelsområde som kompletterar stadskärnan och övriga handelsområden 
med ett tänkbart utbud av dagligvaror och sällanköpsvaruhandel inom lågprisseg-
mentet. På Kårbacken bör kommunen inta en restriktiv hållning till framtida etable-
ringar då det innebär en geografiskt splittrad handel och att befintliga handelsområ-
den inte har möjlighet att utvecklas efter bästa förmåga. Detalj-handeln på Ugglega-
tan bör tillåtas expandera till sydvästra sidan av Luleåvägen. Torpgärdan västra är 
idag ett industriområde med inslag av detaljhandel. För att förstärka områdets 
stadsmässiga karaktär bör det förstärkas och förtätas med detaljhandel i, förslagsvis, 
områdets södra delar där det idag finns småindustrier. Övriga serviceorter i kom-
munen ska ha ett utbud som i första hand riktar sig till de boende i närområdet, var-
på utbudet därför bör utgöras av dagligvaror samt övrig närservice. 

Beredningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar strategin för detaljhandelns utveckling i Bodens kom-
mun. 

Yrkanden 

Rigmor Åström (M) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande. 
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§ 64 Serveringstillstånd; Bodens BK Fotboll, Friluftsteatern 

 KS 2013/35 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Bodens BK Fotbolls ansökan om per-
manent serveringstillstånd för pausservering för att servera starköl, vin och 
andra jästa alkoholdrycker. 

2. Servering får ske årligen under perioden maj – september.  

3. Serveringstiden är 11.00-01.00. 

Beskrivning av ärendet 

Bodens BK fotboll har ansökt om permanent tillstånd för pausservering av starköl, 
vin och andra jästa alkoholdrycker på Friluftsteatern under månaderna maj-
september. Serveringen kommer att ske i foajén till friluftsteatern och serverings-
området kommer att vara avgränsat.  

Av verksamhetsbeskrivningen framgår att serveringen kommer att ske i pausen i 
samband med teaterföreställningar. 

Miljö och byggnämnden har inga invändningar över ansökan och räddnings- och 
beredskapsförvaltningen tillstyrker servering. Polismyndigheten har inget att erinra 
mot sökandens lämplighet eller utskänkningsställets lokalisering ur ordningssyn-
punkt. Ansökan tillstyrks under förutsättning att arrangören vidtar lämpliga åtgärder 
för att minska riskerna för oprovocerat våld samt för att öka tryggheten.  

Kansliet bedömer att serveringstillstånd kan beviljas. Det är av stor vikt att till-
ståndshavaren har uppsikt över hela serveringsytan under tiden som serveringen 
pågår, ingen servering får ske inne i teatern.  

 

För kännedom 
Bodens BK Fotboll 
Kansli och informationskontoret 
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§ 65 Serveringstillstånd; LuleÄlvdals Upplevelsecenter AB, Golf-

restaurangen 
 KS 2013/200 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller LuleÄlvdals Upplevelsecenters ansö-
kan om permanent serveringstillstånd till allmänheten att servera starköl, sprit, 
vin och andra jästa alkoholdrycker.  

2. Serveringstiden är 11.00-01.00 

3. Servering på uteserveringen får ske årligen under perioden 1 maj – 30 septem-
ber 

4. Serveringstiden på uteserveringen är fredag samt dag före helgdag 11.00-01.00, 
söndag-torsdag 11.00- 00.00. 

Beskrivning av ärendet 

LuleÄlvdals Upplevelsecenters ansöker om permanent tillstånd för servering av 
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på Golfrestaurangen i Bo-
den. Sökt serveringslokal är restaurang, lobby terrass, samt tillhörande uteservering. 
Sökt serveringslokal är även Klubbrum på plan 2 och där endast till slutna sällskap. 

Miljö- och byggnämnden tillstyrker Luleälvdals Uplevelsecenter AB´s ansökan om 
serveringstillstånd med begränsning av öppethållandetiderna. Räddnings- och be-
redskapsförvaltningen tillstyrker servering. Polismyndigheten har inget att erinra.  

Kansliet bedömer att sökt tillstånd kan beviljas med begränsning av öppethållande-
tiderna. Detta för att minska risken för störningar av närboende. Öppethållandeti-
derna för uteserveringen bör begränsas till 00.00 söndag-torsdag och klockan 01.00 
fredag-lördag samt dag före helgdag. Sökanden är införstådd med detta och ser inga 
hinder med begränsningarna. 

 

För kännedom 
Luleälvdals Upplevelsecenter 
Kansli och informationskontoret 
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§ 66 Serveringstillstånd; Te och Kaffeshop Hanssons i Boden  

 KS 2003/479 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Te och Kaffeshop Hanssons ansökan 
om bolagsförändringar i det permanenta serveringstillståndet.  

2. Serveringstiden inomhus är 11.00-01.00 

3. Servering på uteserveringen får ske årligen under perioden 1 maj-30 september 

4. Servering på uteserveringen får ske till 01.00 för perioden 1 juni- 31 augusti och 
till klockan 23.00 söndag-torsdag och klockan 00.00 fredag, lördag samt dag 
före helgdag för perioderna1 september - 30 september samt 1 maj -31 maj. 

Beskrivning av ärendet 

Te och Kaffeshop Hanssons har ansökt om förändringar i det permanent tillståndet 
för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på Hans-
sons Café i Boden. Bolaget har ändrats från enskild firma till handelsbolag allt an-
nat är enligt tidigare tillstånd. Sökt serveringslokal är restaurang, samt tillhörande 
uteservering.  

Miljö- och byggnämnden tillstyrker Te och Kaffeshop Hanssons i Boden AB:s an-
sökan om serveringstillstånd med begränsning av öppethållandetiderna med hän-
visning till att uteserveringen kan ge upphov till störningar för närboende i form av 
exempelvis störande ljud eftersom serveringen ska bedrivas året runt med både ute- 
och inomhusservering mellan tiderna 11.00-01.00 varje dag. 

Räddnings- och beredskapsförvaltningen tillstyrker servering förutsatt att påtalade 
brister i brandskyddet vid tillsyn 2012-11-11 är åtgärdade.  

Polismyndigheten har inget att erinra. 

Kansliet bedömer att sökt tillstånd kan beviljas med begränsningar av öppettiderna 
på uteserveringen. 

 

För kännedom 
Te och Kaffeshop Hanssons AB 
Kansli och informationskontoret  
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§ 67 Upphandling; Skolskjuts med buss 2013  

 KS 2013/163 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen arbetsutskott antar anbud Skolskjuts med Buss 2013 för 
kommande avtalsperiod till en kostnad av 5 106 298 kr per år med indexre-
glering. Avtal tecknas med Centrala Buss i Norrbotten AB för trafikuppdrag 
centrala Boden och Harads och med Bodens Busstrafik i Sverige AB för trafik-
uppdrag Björknäsgymnasium och Boden.  

2. Kommunstyrelsen arbetsutskott ger utbildningschefen i uppdrag att teckna nöd-
vändiga avtal, omgående efter tilldelningstidens slut, om ej något överklagande 
skett i berörd instans.  

 
3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har i samråd med utbildningsförvaltning infordrat 
anbud på rubricerat uppdrag för nästkommande avtalsperiod 2013-08-10 - 2015-08-
09. 

Upphandlingsenheten föreslår att anbud för Skolskjuts med Buss 2013 för kom-
mande avtalsperiod till en kostnad av 5 106 298  SEK per år med indexreglering. 
Avtal tecknas med Centrala Buss i Norrbotten AB för trafikuppdrag centrala Boden 
och Harads och med Bodens Busstrafik i Sverige AB för trafikuppdrag Björknäs-
gymnasium och Boden.  

 

För genomförande 
Utbildningsförvaltningen  

För kännedom 
Upphandlingsenheten 
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