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§ 124 Rapporter 
  

- Kommunchefens rapport 

- Finansiell rapport september 2009  
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§ 125 Framställan från kultur- och fritidsnämnden om medel för 
O-ringen 2013 

 KS 2009/579, Au § 63 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige tillför kultur- och fritidsnämnden 100 000 kronor från 

kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter 2010. 

2. Kommunfullmäktige utökar kultur- och fritidsnämndens driftram för 2011 och 
2012 med 100 000 kronor. 

Beskrivning av ärendet 
O-ringenföreningen i Boden har på uppdrag av Svenska Orienteringsförbundet er-
hållit uppdraget att arrangera O-ringen i Boden 2013. 

Förningen har därför vänt sig till kultur- och fritidsförvaltningen om ett verksam-
hetsbidrag då man redan är i planeringsstadiet för arrangemanget. Kultur- och fri-
tidsförvaltningen har också redan för innevarande år bekostat resor för föreningens 
räkning. 

Lån och intäkter kommer sedan att finansiera arrangemanget men föreningen har ett 
behov av att under de kommande åren få ett verksamhetsbidrag för att under plane-
ringsstadiet klara de administrativa kostnaderna innan intäkterna från deltagaravgif-
terna kan finansiera detta. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-10-05 

Sid 
4 (36) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 126 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 35 elever. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-10-05 

Sid 
5 (36) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 127 Motion från Torbjörn Lidberg (s) om bättre nyttjande av kol-
lektivtrafiken 

 KS 2008/810, Tu § 38 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen. 

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över de olika biljettyperna inom Bo-
dens lokaltrafik i samråd med Länstrafiken och arbeta fram en ny biljettmeny. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (S), Eivy Blomdahl (S), Patrik Degerman (S), 
Anna-Karin Nylund (S) och Catarina Ask (MP). 

Beskrivning av ärendet 
I en motion föreslår Torbjörn Lidberg (s) att ett prispressat årskort införs som gäller 
under lågfrekvent trafiktid.  

Lokaltrafiken i Boden har som många andra kommuner samt även Länstrafiken lågt 
antal resande vissa tider på dygnet. Luleås lokaltrafik har i många år haft lågpris-
taxa under dagtid för att få fler att åka buss under dessa tider. De har dock inte sett 
någon förändring i åkbeteende genom denna taxeändring. De har nu gått tillbaka till 
att inte ha någon lågpristaxa och ser ingen minskning i antalet resenärer under den-
na tid på dygnet.  

För att öka resandet på bussarna måste kollektivtrafiken vara attraktiv och lättill-
gänglig. Genom att kontinuerligt se över linjenätet och optimera sträckningarna 
samt trafikera där behovet är som störst skulle lokaltrafiken få större nytta. Boden 
har idag ett stort utbud av busskort vilken kan försvåra för resenärerna. Att till ex-
empel införa ett busskort som laddas med pengar och rabatten ges i form av extra 
resor beroende på hur stor summa som kortet laddas med förenklar biljettköpet och 
biljettmenyn blir mindre.  

I samråd med Länstrafiken i Norrbotten ska biljettmenyn ses över för att förenkla 
och förbättra för både resenärer och busschaufförer.  

Tekniska utskottet har lämnat ett förslag som överensstämmer med kommunstyrel-
sens förslag. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår bifall till motionen. 

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

För beslut Kommunfullmäktige  
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§ 128 Uppföljning av beslut om färdtjänst till och från Sunderby 
sjukhus 

 KS 2008/899, Tu § 39 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala färdtjänsten utsträcks, även fort-
sättningsvis, att omfatta resor till och från Sunderby sjukhus. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt beslut i kommunfullmäktige § 187/2008 utsträcktes den kommunala färd-
tjänsten att även omfatta resor till och från Sunderby sjukhus och att en uppföljning 
av förändringen skulle göras efter sex månader.  

Enligt statistik från Boden Taxi AB var antalet resor under tiden mars till och med 
juli 42 st. Om antalet resor antas vara i ungefär samma omfattning under årets andra 
månader blir det cirka 100 enkelresor per år. Varje enkelresa med taxi, sträckan 
Boden – Sunderbyn, kostar cirka 400 kronor och det innebär en årlig kostnad med 
40 000 kronor. Resor med specialfordon är dyrare.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 129 Motion från Catarina Ask (MP) om löneutbetalningsdag till 
feriearbetande ungdomar 

 KS 2009/357, Pu § 23 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Catarina Ask (mp) föreslår i en motion att kommunen betalar ut lön för feriearbe-
tande ungdomar samma månad som de utför arbete, den 27:e i månaden. Catarina 
Ask (MP) föreslår också att kommunen betalar ut lön för sina timvikarier samma 
månad efter de arbetade timmarna den 27:e i månaden, som övriga anställda. 

Personal- och jämställdhetsutskottet föreslår att motionen avslås. Av utskottets ytt-
rande framgår att skolungdomarna erbjuds sommarjobb under tre veckor i tre peri-
oder. För att ungdomarna ska kunna få lön så fort som möjligt är två extra utbetal-
ningstillfällen inlagda. Det innebär att önskemålet om snabb utbetalning tillgodo-
setts. 

Timavlönade erhåller lön den 27:e månaden efter arbetet fullgjorts. Det finns inga 
underlag klara som gör att lönen kan utbetalas innevarande månad. Frågan om utbe-
talningsrutiner för timavlönade diskuteras i samband med att ett nytt bemannnings-
system utreds. I ett sådant finns möjlighet att direkt registrera den överenskomna ti-
den i lönesystemet, vilket gör att löneutbetalning kan ske för innevarande månad 
för den lön som är registrerad. Systemet kommer att införas inom en snar framtid. 

Önskemålet om snabb utbetalning för skolungdomarna är redan tillgodosett genom 
att två extra utbetalningstillfällen är inlagda. Timavlönade kan i ett framtida system, 
som snart införs, erhålla löneutbetalning innevarande månad. I avvaktan på det sker 
löneutbetalning enligt nuvarande rutiner. 
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§ 130 Samverkansavtal för Centrumavtal för Långsiktigt Digitalt 
Bevarande (LDB) 

 KS 2005/1123 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att teckna samverkansavtal för Centrum för Lång-

siktigt Bevarande (LDB). 

2. Kommunfullmäktige anvisar 500 000 kronor ur kommunfullmäktiges konto för 
oförutsedda utgifter för 2009 och 2010. 

Beskrivning av ärendet 
Bodens kommun har sedan 1 juli 2006 deltagit som en part i centrumbildningen 
LDB. Avtalet som då tecknades löpte ut den 30 juni 2009. Ett nytt avtal har upprät-
tats som löper från 1 juli 2009 till och med 30 juni 2010. Sägs inte avtalet upp 
minst 12 månader före avtalsperiodens utgång av någon avtalspart, förlängs avtalet 
automatiskt med ett åt gången. I praktiken innebär det att avtalsperioden löper ut 
2011-06-30. 

LDB-centrums verksamhet syftar till att vidareutveckla kompetens inom området 
Långsiktigt bevarande, genom samverkan, forskning, utveckling, utbildning och 
förmedling av information och kunskap. 

Avtalsparterna som är LTU, Riksarkivet, Kungliga biblioteket och Bodens kommun 
skall var och en erlägga 500 000 kronor per år. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 131 Delårsrapport januari-augusti 2009 
 KS 2009/616 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporterna för kommunledningsförvalt-

ningen, räddnings- och beredskapsförvaltningen samt tekniska förvaltningen.  

Förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten i sin helhet. 

2. De förvaltningar som fortfarande prognostiserar underskott uppmanas att vidta 
omedelbara åtgärder för att som lägst uppnå budgetbalans. 

Beskrivning av ärendet 
Efter det att kommunfullmäktige i juni 2008 fastställde den strategiska planen för 
2009-2011 har finanskrisen tillsammans med lågkonjunkturen medfört att skatteun-
derlagsprognoserna kraftigt försämrats. Detta är den främsta orsaken till att progno-
sen för året pekar mot ett underskott gentemot budget.  

I delårsrapporten efter augusti månad redovisas ett positivt resultat med 12,1 mkr 
medan årsprognosen pekar på ett överskott på 2,3 mkr, vilket är 47,4 mkr sämre än 
budget. För styrelser och nämnder beräknas ett överskott jämfört med budget på 3,1 
mkr. Finansen beräknas ge ett underskott på -50,5 mkr. Två förvaltningar, barn- och 
utbildningsförvaltningen och KS-räddningstjänsten, prognostiserar underskott jäm-
fört med budget vid årets slut.  

Beräknat underskott för skatter och utjämning uppgår till -48,4 mkr. SPP har lämnat 
en ny prognos för pensioner som innebär att kostnaderna beräknas bli 5,6 mkr hög-
re än budgeterat. Reavinster beräknas till 2,9 mkr vid försäljning av fastigheten 
Aspgatan 12 och skogsfastigheter i Sävast och Svartbjörsbyn och semesterlöne-
skulden beräknas öka med 1,0 mkr vilket är 4,0 mkr lägre än budgeterat.  

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-juli var 6,4 %, något högre än för 
samma period 2008 (6,2 %) Andelen långtidsfrånvaro uppgår till 54,6 %. Med 
långtidsfrånvaro menas sammanhängande frånvaro längre än 60 dagar. Under peri-
oden har 47,1 % av de anställda varit helt friska. Med helt friska avses månadsan-
ställda som inte haft någon registrerad sjukdag under perioden.  

Befolkningsutvecklingen har varit negativ under perioden. Minskningen uppgår till 
70 personer för årets åtta första månader.  

Kommunen prognostiserar att nettoinvesteringarna kommer att uppgå till 85,3 mkr 
vilket innebär ett överskott jämfört med budget på 32,4 mkr. 
För kännedom (ks beslut) Samtliga förvaltningar under kommunstyrelsen   
För beslut Kommunfullmäktige   
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§ 132 Införande av lagen om valfrihetssystem, LOV 
 KS 2009/382 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att under 2010 införa valfri-
hetssystem i hemtjänsten enligt Lagen om valfrihet. 

2. Socialnämnden ska vara utförare vid ickevalsalternativ. 

Beslut 
Förstudien ska redovisas för socialnämndens ledamöter före nästa kommunfullmäk-
tige.  

Reservationer från Torbjörn Lidberg (S), Eivy Blomdahl (S), Patrik Degerman (S), 
Anna-Karin Nylund (S), Catarina Ask (MP), Bosse Strömbäck (V) och Gunnel No-
telid (V). 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen föreslog 2009-09-07, § 112, att kommunfullmäktige skulle ge 
socialnämnden i uppdrag att under 2010 införa valfrihetssystem i hemtjänsten enligt 
Lagen om valfrihet. Socialnämnden skulle vara utförare vid ickevalsalternativ. 

Kommunfullmäktige återremitterade 2009-09-14, § 111, ärendet för att förstudien 
skulle redovisas till socialnämnden samt att en konsekvensanalys skulle göras inför 
införandet av LOV. 

Socialnämnden har 2009-05-25, § 124, yttrat att den inte ser några hinder att införa 
ett valfrihetssystem inom hemtjänsten inom lagen om valfrihetssystem. 

Socialförvaltningen har nu kompletterat ärendet med ytterligare underlag. Underla-
get innehåller en skrivelse med bland annat en beskrivning av vilka förberedelser 
socialförvaltningen har gjort, samt en bilaga med en konsekvensanalys.  

Beredningen föreslår följande. 1. Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag 
att under 2010 införa valfrihetssystem i hemtjänsten enligt Lagen om valfrihet. 2. 
Socialnämnden ska vara utförare vid ickevalsalternativ. 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (S) föreslår i första hand återremiss, och i andra hand avslag till 
förslaget.  

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 14.15 – 14.25. 
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§ 132 Införande av lagen om valfrihetssystem, LOV 
 KS 2009/382 

Kenneth Backgård (NS) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens 
förslag, med följande tilläggsbeslut. Förstudien ska redovisas för socialnämndens 
ledamöter före nästa kommunfullmäktige.  

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

Ordföranden ställer därefter Torbjörn Lidbergs (S) andrahandsyrkande om avslag 
mot beredningens förslag med Kenneth Backgårds (NS) tillägg och finner att kom-
munstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag med Kenneth Backgårds (NS) 
tillägg.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

För genomförande av kommunstyrelsens beslut om redovisning för social-
nämndens ledamöter 
Socialnämnden 
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§ 133 Medborgarförslag om uppförande av skatepark i Bodens 
centrum 

 KS 2009/373, Au § 64 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår förslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Linus Livbom föreslår i ett medborgarförslag att en skatepark uppförs i Bodens 
centrum. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår 2009-09-01, § 43, att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget. En skatepark är oftast en platsgjuten större anläggning som be-
står av ett antal olika faciliteter för skateboardåkare. Umeå kommun uppför för när-
varande en sådan till ungefärlig kostnad av 8 miljoner kronor. I Boden finns sedan 
tidigare ett antal ramper utomhus för skateboardåkare samt en enklare lokal där åk-
ning kan ske inomhus. 

Med hänsyn till rådande ekonomiska läge ser inte kultur- och fritidsförvaltningen 
någon möjlighet att kommunalt finansiera en skateboardpark. Investeringen måste 
ske i annan ordning eller eventuellt uppföras i den kommande planerade nöjespar-
ken på Ing3/AF1-området. 

 

För kännedom 
Linus Livbom 
Kultur- och fritidsnämnden  
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§ 134 Yttrande till länsstyrelsen om länstransportplan 
 KS 2009/177, Au § 65 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till ny Länstransportplan för Norrbottens län 
2010-2021 och lämnar nedanstående yttrande till Länsstyrelsen i Norrbotten. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Reservation från Catarina Ask (MP). 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har översänt ett remissförslag över ”Länstransportplan för 2010-2021 
Norrbottens län”. Remissvaret ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2009-09-30. 
Synpunkterna ska även skickas via e-post. 

Förslaget till Länstransportplanen har utarbetats av Länsstyrelsen i Norrbotten i 
samverkan med Vägverket och Banverket samt med kontaktpersoner i länets kom-
muner och övriga inbjudna aktörer bl.a. Landstinget, branschorganisationer, flyg-
platser och regionala myndigheter i Finland och Norge.  

Förslaget till ny Länstransportplan förutsätter att berörda kommuner är beredda att 
förskottera medel för arbeten längs väg 97 mellan Boden och Luleå. 

Allmänt om förslaget 
Bodens kommun anser att det är viktigt att olika transportsystem utvecklas oavsett 
vem som betalar de olika investeringarna. 

Kommunen anser vidare att det bör föreligga klara gränser mellan statliga, regiona-
la och kommunernas ansvar för infrastrukturen. Staten måste ta ansvaret för att ett 
nationellt nät av både vägar, järnvägar, farleder och flygplatser som upprätthålls 
med en likartad utformning och standard över hela landet. 

Väg 97 är en mycket viktig länk i den infrastruktur som näringslivet behöver för att 
kunna utvecklas i regionen. Sträckan mellan Boden och Luleå är den mest trafike-
rade sträckan i länet av såväl gods- som persontransporter. En upprustning av väg 
97 mellan Boden och Luleå är även mycket angelägen av trafiksäkerhetsskäl. Det är 
mycket positivt att tyngdpunkten på de namngivna objekten i länsplanen är före-
slagna på denna sträcka.  

För Bodens kommun är satsningar på Travbaneledens förlängning med en planskild 
korsning en mycket viktig fråga för att förbättra framkomligheten och tillgänglighe-
ten till Östra industriområdet på Torpgärdan samt öka trafiksäkerheten för oskyd-
dade trafikanter. 
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§ 134 Yttrande till länsstyrelsen om länstransportplan forts. 
 KS 2009/177, Au § 65 

De föreslagna nivåerna som fördelas i potter är högre än i föregående länsplan. 
Möjligheten att kunna söka årliga kommunala stimulansbidrag är en stor hjälp för 
att tidigarelägga och möjliggöra olika typer av investeringar på det kommunala 
vägnätet. 

När det gäller järnvägsinvesteringar så är det bra att föreslagen åtgärd med att höja 
hastigheten på sträckan Luleå-Kiruna finns med i länsplanen. Uppgradering av 
Dovaspåret är ett bra samarbete mellan Norr- och Västerbotten och en tydlig mar-
kering att regionen är i behov av och villiga att satsa på en framtida Norrbotniaba-
na.  

Medfinansiering 
Som nämnts förutsätter förslaget till länstransportplan en kommunal förskottering.  

En upprustning av väg 97 mellan Boden och Luleå är mycket angelägen av flera 
viktiga orsaker. Det är också viktigt att upprustningen kan påbörjas så snart som 
möjligt. Därför är Bodens kommun positiv till att förskottera medel för att tidigare-
lägga de åtgärder som krävs för att höja trafiksäkerheten och framkomligheten på 
väg 97 mellan Boden och Luleå. 

Sträckning för väg 97 
I förslaget till ny Länstransportplan finns 166,6 miljoner kronor avsatta för etappen 
mellan S Sunderbyn och Sävast. En upprustning av befintlig sträckning på etappen 
är kostnadsberäknad till 163 miljoner kronor, alternativet med en ny vägsträckning 
längs järnvägen kostar 208 miljoner kronor. 

• Alternativet längs järnvägen bedöms av Vägverket bli 45 mkr dyrare och dessa 
pengar bör kunna göra större nytta på annat håll. 

• Vägverket bedömer att den samhällsekonomiska lönsamheten blir negativ för 
alternativet längs järnvägen vilket bör ha betydelse. 

• Ny väg blir ett större intrång i idag orörd natur- och kulturmiljö jämfört med be-
fintlig vägsträckning. 

• Om ny väg byggs kommer befintlig väg att finnas kvar och kräva drift- och un-
derhållsinsatser av antingen enskilda eller kommunerna. 

• Den mark som skulle kunna frigöras längs befintlig väg om en ny väg byggs 
bedömer vi som marginell. Även befintlig väg kommer att ha en hel del trafik 
och i viss mån även i fortsättningen utgöra en barriär. 
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§ 134 Yttrande till länsstyrelsen om länstransportplan forts. 
 KS 2009/177, Au § 65 

• En upprustning av befintlig sträckning mellan S Sunderbyn och Sävast har ock-
så förutsättningar att påbörjas tidigare än att bygga en helt ny väg 

Bodens kommun förordar en upprustning av befintlig väg då vi ser fler fördelar 
med detta alternativ jämfört med järnvägsalternativet. 

Beredningen föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till ny Länstrans-
portplan för Norrbottens län 2010-2021 och lämnar nedanstående yttrande till Läns-
styrelsen i Norrbotten. 

Arbetsutskottet lämnade förslaget utan yttrande. 

Yrkanden 
Catarina Ask (MP) föreslår att kommunen ska förorda alternativet med en ny väg-
sträckning för riksväg 97 längs järnvägen.  

Ordförande ställer beredningens förslag mot Catarina Asks (MP) yrkande och fin-
ner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
Tekniska förvaltningen 
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§ 135 Revidering av teckningsrätten inom ekonomikontoret 
 KS 2009/587, Au § 66 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer reviderad teckningsrätt inom ekonomikontoret. 

Beskrivning av ärendet 
Rätten att underteckna handlingar för kommunens räkning är inte ett beslut i kom-
munallagens mening, vilket innebär att rätten att underteckna handling inte kan de-
legeras. Istället krävs ett särskilt beslut av nämnden/styrelsen. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente § 24 skall avtal, andra handlingar och skrivel-
ser, som beslutas av kommunstyrelsen, undertecknas av ordföranden eller vid för-
fall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av styrelsens sekreterare eller 
annan anställd som styrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen skall även i övrigt be-
sluta om vem som skall underteckna handlingar. 

Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen fastställer bilagda förslag till teck-
ningsrätt och rätt att underteckna avtal och andra handlingar inom ekonomikonto-
ret. De förändringar som föreslår är att teckningsrätten föreslås revideras med  

• Inkomstdeklarationer och andra handlingar rörande skattekontot undertecknas 
var för sig av ekonomichef Tomas Pellikkä, drätselkamrer Agneta Bergbom, 
controller Siv Egefjord, ekonom Kristin Sundén samt ekonomisekreterare 
Christel Öhman. (Ny punkt 3) 

• Kommunens deklaration undertecknas av ekonomichef Tomas Pellikkä eller vid 
förfall för denne av drätselkamrer Agneta Bergbom. (Ny punkt 4) 

• Tidigare punkt 6 om bankfack hos SEB utgår då kommunen inte längre har nå-
got bankfack hos SEB. 

• Skuldebrev och borgensåtaganden undertecknas av ekonomichef Tomas Pellik-
kä eller vid förfall för denne av controller Barbro Gunnari Heikki. (Punkt 7, er-
sätter tidigare punkt 6 och 7) 

• I punkten 8 stryks ”eller till och med 2008-12-31 av upphandlingschef Walter 
Sundberg”. 

• Punkterna 12 och 13 avseende övriga avtal kompletteras med ”och andra hand-
lingar”. 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen – ekonomikontoret 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-10-05 

Sid 
17 (36) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 136 Medborgarförslag om färdtjänst till kommungränsen 
 KS 2009/296, Tu § 40 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen gör inget åt förslaget eftersom fritt antal färdtjänstresor redan 

gäller inom kommunen. 

2. Resor utanför kommungränsen ligger utanför kommunens ansvarsområde men 
kan avtalas mellan den resande och taxibolaget. 

3. Medborgarförslaget är därmed behandlat. 

Beskrivning av ärendet 
Hjördis Lindström har lämnat in ett medborgarförslag med önskemål om att kunna 
åka färdtjänst till kommungränsen och därefter få fortsätta med samma taxi och be-
tala enligt taxameter, vanlig taxa. Lindström föreslår att kommunen informerar Bo-
dentaxi om vad som gäller för färdtjänstresor. 

Enligt kommunens riktlinjer för färdtjänst har den färdtjänstberättigade rätt att utan-
särskild prövning resa inom Bodens kommuns gräns. 

Vid samtal med Bodentaxi AB har de meddelat om möjligheten att fortsätta resan 
utanför kommungränsen om det har avtalats i förväg. Detta är en uppgörelse mellan 
resenären och Bodentaxi AB som kommunen inte har någon del i. 

 

För kännedom 
Hjördis Lindström 
Tekniska förvaltningen  
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§ 137 Medborgarförslag om parkering på Kungsgatan och Hell-
grensgatan 

 KS 2009/431, Tu § 41 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att parkeringarna längs Kungsgatan, delen Strand-

plan – Hellgrensgatan samt Hellgrensgatan, delen Kvarngatan – Kungsgatan re-
gleras till en timme vardagar kl 09.00 – 18.00 samt dag för sön- och helgdag kl 
09.00 – 15.00. 

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att upprätta och införa föreskriften i ligga-
ren för lokala trafikföreskrifter. 

Beskrivning av ärendet 
Kenneth Widäng har lämnat in ett medborgarförslag om en ändring av parkerings-
reglering på Kungsgatan, delen Strandplan – Hellgrensgatan samt Hellgrensgatan, 
delen Kvarngatan – Kungsgatan. Nuvarande föreskrift innebär att det är tillåtet att 
parkera högst en timme under dygnets alla timmar. 

Förslaget innebär att det fortfarande är tillåtet att parkera högst en timme men att 
regleringen gäller under vardagar kl 09.00 – 18.00 samt dag före sön- och helgdag 
kl 09.00 – 15.00 som på övriga parkeringar i centrum.  

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  

För kännedom 
Kenneth Widäng 
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§ 138 Förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i 
Norrbottens län 

 KS 2009/527, Tu § 42 

Beslut 
Bodens kommun avstyrker förslaget till nya hastighetsgränser på länets vägar. För-
hoppningen är att Vägverket Region Norr tar hänsyn till både trafiksäkerheten och 
det regionala utvecklingsperspektivet innan beslut om nya hastighetsgränser träder i 
kraft.  

Beskrivning av ärendet 
Vägverket har lämnat förslag till nya hastighetsgränser för yttrande. 

Riksdagen beslutade 2007 att införa nya hastighetsgränser i tio steg. Inriktningen 
till nya hastighetsgränser bygger på en långsiktig strategi för, hur hastighetsgrän-
serna ska anpassas till nollvisionen och till de övriga transportpolitiska delmålen, 
god tillgänglighet, god miljö, positiv regional utveckling och ett jämställt transport-
system. Målet är att alla hastighetsgränser ska ses över på det statliga vägnätet un-
der 2008 och 2009.  

Europavägarna sågs över 2008 och är omskyltade. Aktuella vägar för denna över-
syn är övriga statliga vägar med befintlig hastighetsgräns på 90 km/tim eller högre 
samt statliga vägar som har 70 km/tim och förväntas kunna höjas till 80 km/tim. 

 

För kännedom 
Vägverket Region Norr 
Tekniska förvaltningen  
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§ 139 Ändring av riktlinjer för blomlådor som hastighetsdämpare  
 KS 2009/483, Tu § 44 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen avslår förslaget att endast en uppsättning blomlådor ska tillå-

tas på Trollvägen. 

2. Förslag att sätta upp varningsmärke Varning för barn avslås med hänvisning till 
gällande regler. 

3. Föreslagna ändringar i befintliga riktlinjer för blomlådor som hastighetsdämp-
ning godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Gunnar Eklund har lämnat in en skrivelse till kommunen om placeringen av blom-
lådor som hastighetsdämpare på Trollvägen och föreslår att endast en uppsättning 
tillåts. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att i befintliga riktlinjer för blomlådor 
som hastighetsdämpning finns ingen regel som begränsar antalet blomlådor efter en 
gata. Gatuavdelningen avgör från fall till fall om en ansökan ska bifallas eller avslås 
utifrån den aktuella situation som råder. Det är även olämpligt med fastslagna detal-
jer som exempelvis att de ska vara minst 50 m fri sikt/minst 20 m från gatukorsning 
eftersom det kan finnas tillfällen då det finns anledning till mindre avsteg från rikt-
linjerna.  

Varningsmärket Varning för barn sätts endast upp vid skolor och liknande. Andra 
liknande märken är inte tillåtna i gaturummet.  

Tekniska förvaltningen föreslår att befintliga riktlinjer ändras enligt följande. 

- Minst 50 m fri sikt/minst 20 m från gatukorsning ändras till cirka 50 meters fri 
sikt och  placeras inte närmare korsning än cirka 20 meter 

- Komplettering att mindre avsteg från riktlinjerna för blomlådor beslutas av  
gatuavdelningen  

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  

För kännedom 
Gunnar Eklund 
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§ 140 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, Nyfiket, Ha-
rads 

 KS 2009/589 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beviljar Harads Bygg och Plattsättning AB ett stadigvarande 

tillstånd att servera starköl, vin och sprit till allmänheten på Nyfiket i Harads. 

2. Servering får ske dagligen mellan klockan 11.00 – 01.00. 

Beskrivning av ärendet 
Harads Bygg och Plattsättning AB har ansökt om stadigvarande tillstånd att till all-
mänheten och slutna sällskap få servera starköl, vin och sprit på Nyfiket i Harads, 
f.d. Hamréns i Harads. Sökt serveringstid är mellan kl 11.00-01.00 

Nyfiket i Harads är samma lokal som gamla Hamréns, ett anrikt café som funnits i 
Harads sedan 1950-talet. Restaurangdelen har nu restaurerats och möblemanget har 
bytts ut till gamla allmogemöbler. Kunden kan även köpa med sig en stol. Öppetti-
der är måndag-fredag 8.00-17.00. En fredagskväll/månad erbjuds After Work till 
23.00 och en pubafton/månad med musikunderhållning till 01.00. Studiecirklar 
kommer att anordnas i lokalerna. Dagligen erbjuds fika, stor lunchbuffé och grill-
meny.  

Remissinstanserna har tillstyrkt ansökan. Kansliet bedömer att ansökan kan bifallas. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen - kansliet 

För kännedom 
Harads Bygg och Plattsättning AB 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-10-05 

Sid 
22 (36) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 141 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, Café CQ i 
Boden AB 

 KS 2009/457 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beviljar Café CQ i Boden AB ett stadigvarande tillstånd att 

servera starköl, vin och sprit till allmänheten på Café CQ Galleria Enter i Boden  

2. Servering får ske dagligen mellan klockan 11.00 – 01.00.  

3. Servering får ske endast i samband med särskilda arrangemang, till exempel 
musikuppträdande, vernissage, författarkväll, så kallade tjejkvällar och visning 
av idrottsevenemang på storbilds-tv. 

Beskrivning av ärendet 
Café CQ i Boden AB har ansökt om ett stadigvarande tillstånd för servering av 
starköl, vin och spritdrycker till allmänheten på Café CQ i Gallerian.                  
Sökt serveringstid är 11.00-01.00. 

Café CQ i Boden AB består av Folkets Hus i Boden Ekonomisk Förening, och 
Konditori Opalen. Styrelsen består av Jan Bäcklund, ordf., Mikael Krauss, Tomas 
Krauss, Inger Stenmark. Firman tecknas av styrelsen och var för sig av ledamöter-
na. 

Mikael Kraus kommer att vara huvudansvarig för serveringen. Han har genomgått 
Utskänkningsutbildning och Ansvarsfull Alkoholservering. Han driver sedan 2005 
Opalen och har mångårig branschvana                                                                        

Café Qult i Galleria Enter blir ett utpräglat kulturcafé och är centralt beläget i Bo-
den. Varierat utbud av kulturaktiviteter kommer att erbjudas. Biljettförsäljning till 
biograf och övriga FH arrangemang erbjuds som kompletterande tjänster. Där ser-
veras smörgåsar, bakverk och ”lätta” maträtter. Köket med tillhörande mathiss är 
beläget i Opalen.          

Servering av alkohol ska ske i samband med särskilt anordnade kulturarrangemang; 
trubadur, vernissage, författarbesök och sportevenemang. Sökanden har godtagit att 
tillståndet begränsas till dessa särskilda arrangemang. 

Remissinstanserna har tillstyrkt ansökan. Kansliet bedömer att ansökan kan bifallas. 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen - kansliet 

För kännedom 
Café CQ i Boden AB 
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§ 142 Yttrande till Kammarkollegiet över rapporten Regionkom-
muner i Norra Sverige 

 KS 2008/503 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till yttrande.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Reservationer från Torbjörn Lidberg (S), Eivy Blomdahl (S), Patrik Degerman (S), 
Anna-Karin Nylund (S) och Catarina Ask (MP).  

Beskrivning av ärendet 
Kammarkollegiet har lämnat Bodens kommun tillfälle att yttra sig över rapporten 
Regionkommuner i Norra Sverige. Rapporten som Sweco Eurofutures tagit fram på 
uppdrag av Kammarkollegiet syftar till att belysa hur bildandet av en eller två regi-
onkommuner överensstämmer med indelningslagen respektive Ansvarskommitténs 
kriterier. I Sweco Eurofutures uppdrag ingår att behandla fem alternativa geografier 
för bildande av regionkommun(-er) i norra Sverige. Kammarkollegiet kommer efter 
remissomgången att överlämna ett samlat underlagsmaterial till regeringen för be-
slut. 

Kommunledningsförvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande med synpunkter 
på rapporten. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen god-
känner förslaget till yttrande. 

Beredningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till yttrande. 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (S) föreslår avslag till beredningens förslag. Han föreslår att kom-
munen inte har synpunkter på Kammarkollegiets utredning. 

Bosse Strömbäck (V) föreslår bifall till beredningens förslag. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslu-
tar enligt beredningens förslag. 
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§ 143 Omprövning av serveringstillstånd för Icey AB, ICE 
 KS 2008/838 

Beslut 

Kommunstyrelsen återkallar serveringstillståndet för Icey AB. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade den 8 december 2008, § 207/08, företaget Icey AB ett 
stadigvarande serveringstillstånd att till allmänheten servera alla slags alkohol-
drycker i Ice restaurang på Kungsgatan 23 i Boden.  

Aktierna i Icey Ab förvärvades den 29 april 2009 av XXXX. Enligt protokoll från 
extra bolagsstämma med Icey AB den 29 april 2009 är XXXX vald till ensam sty-
relseledamot i bolaget. 

Kommunen underrättade den 10 september 2009 företagets ägare XXXX om vissa 
uppgifter som kommit in från miljö- och byggnämnden och från Skatteverket.  

Miljöinspektören vid miljö- och byggnämnden har den 4 september 2009 meddelat 
att köket vid ICE inte är en godkänd livsmedelsanläggning och att restaurangen där-
för måste hållas stängd. Enligt uppgift till kansliet har nattklubben trots miljöin-
spektörens påpekande varit öppen lördagen den 5 september 2009. 

Miljö- och byggnämnden beslutade den 11 september 2009 att godkänna livsme-
delsanläggningen. 

Vidare hade framkommit att såväl XXXX som ICEY AB hade restförda skatteskul-
der. Enligt uppgift från Skatteverket den 7 september 2009 var XXXX restförd med 
345 000 kronor och ICEY AB med 192 000 kronor.  

Yttrande från YYYY den 22 september 
Av yttrande undertecknat XXXX genom YYYY den 22 september 2009 framgick 
att hon utgick från att det var ok att köra, eftersom det redan var eftermiddag, samt 
att köket under tidigare ägare varit godkänd och att miljörepresentanten sagt att hon 
skulle skriva och skicka ut papper. Köket blev ju dessutom godkänt med smärre ju-
steringar.  

Om skatteskulderna på Icey AB sägs att företaget har avbetalningsplaner med kro-
nofogden, samt att dessa skulder var övertagna från föregående ägare. XXXX skatt 
är överklagad, då det hela är involverat med föräldrarnas firma ZZZZ. Dessa skatte-
skulder ska inte finnas då det inte är fråga om anställning vilket Skatteverket fått för 
sig. En jurist är kontaktad och håller på med ärendet. På grund av detta har även F-
skattesedeln dragits in.  
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§ 143 Omprövning av serveringstillstånd för Icey AB, ICE, forts 
 KS 2008/838 

Kommunen inhämtade ytterligare upplysningar 
Kommunen inhämtade den 28 september 2009 en uppgift från kronofogden att nå-
gon avbetalningsplan från Icey AB inte finns.  

Kommunen hämtade även in följande kompletterande handlingar från Skatteverket:  

1. Skatteverkets omprövningsbeslut 2009-06-18 och 2009-09-11 om XXXX in-
komsttaxering för inkomståren 2006 och 2007 samt om ZZZZ HB:s mervärdes-
skatt och arbetsgivaravgifter för åren 2006 och 2007. 

2. Skatteverkets beslut 2009-09-08 att återkalla F-skattesedeln för Icey AB.  

3. Sammanställning över transaktioner på skattekontot för Icey Ab under perioden 
2009-04-01 – 2009-09-28, samt en sammanställning av redovisningen av mer-
värdesskatt och arbetsgivaravgifter för Icey AB för 2009.  

Om besluten om ZZZZ HB 
Skatteverket beslutade 2009-06-18 att påföra ZZZZ HB mervärdesskatt och arbets-
givaravgifter samt tog ut skattetillägg, då handelsbolaget inte redovisat mervärdes-
skatt för utförda grävningsarbeten inom näringsverksamheten Minigräv och inte 
heller redovisat arbetsgivaravgifter på utbetalda löner. Grävningsarbetena har enligt 
Skatteverket utförts av handelsbolaget med XXXX som anställd för att utföra arbe-
tena. Skatteverket kunde konstatera att XXXX uppburit betalningar från Mi-
nigrävskunder med 49 950 respektive 625 785 kronor under 2006 och 2007. Skat-
teverkets utredning visade att XXXX marknadsförde Minigräv, svarade för kund-
kontakter och offerter samt deltog själv aktivt i arbeten som Minigräv utförde. Nå-
gon redovisning av verksamheten till Skatteverket har inte skett.  

Skatteverket beslutade samma datum att höja XXXX inkomst av tjänst för taxe-
ringsåren 2007 och 2008 med 49 950 respektive 625 785 kronor avseende oredovi-
sad lön från ZZZZ. Skatteverket beslutade även att ta ut skattetillägg med 40 % av 
den skatt som ska betalas på dessa belopp.  

XXXX och delägarna i ZZZZ HB begärde omprövning av Skatteverkets beslut 
2009-06-18. Deras gemensamma yrkanden innebar att inkomsten som tillgodoförts 
XXXX som lön skulle flyttas till XXXX, enskild firma. Skatteverket beslutade 
2009-09-11 att inte ompröva sitt tidigare beslut.  
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§ 143 Omprövning av serveringstillstånd för Icey AB, ICE, forts 
 KS 2008/838 

Skatteverkets beslut om F-skattesedeln 
Skatteverket beslutade 2009-09-08 att återkalla F-skattesedeln för Icey AB. Av be-
slutet framgår att företaget har skatteskulder som uppgår till betydande belopp och 
att bolaget inte lämnat in den skattedeklaration för mervärdesskatt, arbetsgivarav-
gifter och avdragen skatt som skulle ha lämnats in den 13 juli 2009. Med anledning 
av att företaget brister i redovisning och betalning av skatt och bristerna inte är 
obetydliga fann Skatteverket grund för att återkalla Icey AB:s F-skattesedel. 

Vad som framkommer av kontoutdrag från skattekontot  
Av det utdrag från skattekontot som kommunen inhämtat från Skatteverket framgår 
att skattskulderna per 2009-09-28 bestod dels av ett underskott från skattekontot på 
117 951 kronor och dels ytterligare 190 957 kronor lämnats över till Kronofogde-
myndigheten för indrivning.  

Under den tid som XXXX varit ägare till Icey AB, sedan den 29 april 2009, har 
ingen inbetalning gjorts till skattekontot. Vidare kan konstateras att bolaget inte 
hade några skatteskulder alls vid den tidpunkt då XXXX förvärvade bolaget.   

Yttrande från YYYY den 2 oktober 2009 
Av ett förnyat yttrande från YYYY den 2 oktober 2009 framgår att omprövningsbe-
slutet för både 2009-06-18 och 2009-09-11 fortfarande är under överklagan, samt 
att det kommer att lämnas in nya deklarationer för dessa inkomstår med rättelser 
varpå merparten av privata skatter kommer att ändras. Ansökan om att återfå F-
skatt är inlämnad men väntar svar. Det pågår en genomgång med revisionsbyrån 
om varför sköntaxering gjort, vilket borde medföra att skulden blir mindre. Hon 
uppger slutligen att en avbetalningsplan är gjord med en handläggare på Kronofog-
den. 

Kansliet har samma dag kontaktat den handläggare på Kronofogden som YYYY 
angett. Handläggaren uppgav att någon avbetalningsplan inte finns. 

Skäl för beslutet 

Vad gäller enligt alkohollagen? 
Enligt 7 kap 7 § alkohollagen (1994:1738) får serveringstillstånd meddelas endast 
den som visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden 
och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Vid tillstånds-
prövningen ska särskild hänsyn tas till om sökanden är laglydig och benägen att 
fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. 
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§ 143 Omprövning av serveringstillstånd för Icey AB, ICE, forts 
 KS 2008/838 

Enligt 7 kap 8 § alkohollagen får tillstånd för servering till allmänheten meddelas 
endast om serveringsstället har ett kök för allsidig matlagning och tillhandahåller 
lagad mat. 

Enligt 7 kap 19 § 4 p ska kommunen återkalla serveringstillstånd om de förutsätt-
ningar som gäller för meddelande av tillstånd enligt 7 och 8 §§ inte längre förelig-
ger. Av 7 kap 20 § alkohollagen framgår att i stället för återkallelse kan tillstånds-
havaren meddelas varning, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräck-
lig åtgärd. 

Vad står i förarbetena till alkohollagen? 
Enligt förarbetena till alkohollagen  är servering av alkoholdrycker är en socialt an-
svarsfull uppgift. För att få tillstånd till sådan servering måste därför sökanden upp-
fylla högt ställda krav på lämplighet. När det gäller en juridisk person måste lämp-
lighetskraven även riktas mot den eller de fysiska personer som har ett betydande 
inflytande i rörelsen i egenskap av t.ex. verkställande direktör, styrelseledamot, bo-
lagsdelägare eller aktieägare med betydande aktieinnehav. Även annan ekonomisk 
intressent kan komma att innefattas i prövningen. 

Kravet på skötsamhet och personlig lämplighet kvarstår även efter det att tillstånd 
meddelats. Om brister konstateras föreligger inte längre de förutsättningar som 
gäller för meddelande av tillstånd, vilket i princip innebär att åtgärd ska vidtas en-
ligt 19 §. Detsamma gäller om bristen fanns redan vid tillståndsgivningen med upp-
dagades först senare.  

Åtgärder kan vidtas mot en tillståndshavare som visar bristande lämplighet även om 
han skött serveringen av alkoholdrycker i enlighet med lagen. Administrativa ingri-
panden kan nämligen ske då en tillståndshavare inte längre anses lämplig att bedri-
va försäljning av alkoholdrycker. Sådan olämplighet hos en tillståndshavare som 
bör medföra att tillståndet återkallas är t.ex. brott som har anknytning till rörelsen, 
narkotikabrott, trafiknykterhetsbrott och våldsbrott. Vidare är ekonomisk missköt-
samhet, även sådan som inte är brottslig, exempel på sådan personlig olämplighet 
som kan föranleda omprövning av tillståndet.  

[---] 

Andra stycket föreskriver liksom i dag att tillståndsmyndigheten ska ta särskild 
hänsyn till att sökanden visar sig lämplig med avseende på laglydnad och benägen-
het att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. 
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Rätten för en tillståndshavare är som framgått ovan inte ovillkorlig. För att ett till-
stånd ska få meddelas eller behållas krävs ekonomisk skötsamhet. Ekonomiskt 
misskötsamma tillståndshavare kan på ett otillbörligt sätt skaffa sig konkurrensför-
delar och göra det svårt för seriösa tillståndshavare att hävda sig, vilket leder till en 
för branschen osund utveckling. Detta kan också medföra risker att bl.a. servering 
av alkoholdrycker missköts. Den som drar sig undan från beskattning eller som i 
övrigt på ett betydande sätt missköter sina ekonomiska åligganden gentemot det 
allmänna är därför inte lämplig att inneha tillstånd enligt lagen. Som exempel kan 
nämnas misskötta skatte- och avgiftsinbetalningar och allvarligt åsidosättande av 
bokförings- och uppgiftsskyldighet. Av en tillståndshavare krävs således att han 
självmant fullgör sina åligganden när det gäller bl.a. skatter och avgifter och att han 
reglerar uppkomna skulder. 

Ekonomisk misskötsamhet kan visa sig på många olika sätt. Den allvarligaste for-
men av ekonomisk misskötsamhet är ekonomisk brottslighet. Som exempel kan 
nämnas brott enligt skattebrottslagen, uppbördslagen samt bokföringsbrott. I det al-
koholpolitiska sammanhanget får sådan brottslighet som har anknytning till rörel-
sen betraktas som särskilt allvarlig. 

Även annan ekonomisk misskötsamhet kan medföra att tillstånd vägras eller att 
förutsättningar föreligger för återkallelse av redan meddelat tillstånd. Här avses 
både vårdslöshet i ekonomiska sammanhang och ett beteende som, utan att vara 
straffbelagt, innebär ett systematiskt åsidosättande av skyldigheter som medborgare 
eller näringsidkare. För att vägra ett tillstånd eller att initiera ett ingripande enligt 
lagen krävs således inte att misskötsamheten är uppsåtlig. Ett åsidosättande av eko-
nomiska förpliktelser mot samhället genom vårdslöshet kan alltså utgöra grund för 
att vägra ett tillstånd eller grund för att ingripa mot ett tillstånd. 

Enbart en eller ett fåtal restförda skatte- eller avgiftsskulder m.m. bör, såvida det 
inte rör sig om betydande belopp, normalt inte diskvalificera tillståndshavaren eller 
hindra en person från att få ett sökt tillstånd. Även en seriös företagare kan, t.ex. 
under en kortare tidsperiod, råka i ekonomiska svårigheter. Öppna kontakter med 
kronofogdemyndigheten och en välskött avbetalningsplan får normalt anses tyda på 
att tillståndshavaren eller personen ändå är seriös. Det är också väsentligt att bedö-
ma hur skulden uppkommit, om det t.ex. rör sig om upprepade försummelser. Visad 
vilja från sökanden eller tillståndshavaren att betala bör också kunna beaktas. Bety-
dande ekonomisk misskötsamhet som inte är brottslig kan vara av många olika slag. 
Som exempel kan nämnas upprepade restföringar, brutna avbetalningsplaner, ökan-
de skuld trots avbetalning, stora slutliga räkningar på grund av uteblivna preliminä-
ra debiteringar, skattebetalning först vid konkursansökan eller fortsatt drift av en rö-
relse i likvidationspliktigt skick. 
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En viktig del av en rörelses skötsel är bokföringen. Den ligger till grund för bl.a. 
inkomsttaxering, redovisning av mervärdeskatt och löner, källskatt, arbetsgivarav-
gifter och kontrolluppgifter för anställda. En riktig bokföring är således ett krav för 
att en rörelse ska kunna skötas på ett seriöst sätt. En bristfällig bokföring eller av-
saknad av bokföring kan föranleda att en tillståndshavare bedöms som olämplig att 
fortsatta den tillståndspliktiga verksamheten. 

Kansliets bedömning 
Ett av de grundläggande kraven för att servera alkohol är att serveringsstället har ett 
kök och tillhandahåller lagad mat. Köket på Ice godkändes som livsmedelsanlägg-
ning den 11 september 2009. Ice var öppet helgen före godkännandet, trots att mil-
jöinspektören påpekat att köket inte var godkänt. Bolaget har genom att sälja alko-
hol utan att köket varit godkänt brustit i sina åligganden. Med beaktande av att kö-
ket godkändes veckan efter, får dock anses att bristen inte är så allvarlig att den ut-
gör grund för att återkalla serveringstillståndet. 

Desto mer allvarligt är bolagets förfallna skatteskulder. Den 28 september 2009 
uppgick skulden till över 300 000 kronor. Hela skulden har uppstått efter att XXXX 
förvärvarde bolaget. Det är särskilt anmärkningsvärt att ingen inbetalning alls har 
skett till skattekontot sedan april 2009. Det är således inte frågan om någon tillfällig 
eftersläpning med inbetalningen av skatt. Därtill har bolaget brustit i sin redovis-
ning genom att inte lämna in den skattedeklaration för mervärdesskatt, arbetsgivar-
avgifter och avdragen skatt som skulle ha lämnats in den 13 juli 2009. 

XXXX själv har förfallna skatteskulder med 345 000 kronor. Skulderna härrör från 
grävningsarbeten i ZZZZ HB. XXXX och handelsbolagsdelägarna yrkade i sin be-
gäran om omprövning av Skatteverkets beslut att inkomsten skulle flyttas till 
XXXX, enskild firma. XXXX har dock inte bestridit att inkomsterna verkligen har 
funnits och att de inte redovisats. Även om nu grävningsarbetena skulle ha skett 
inom ramen för XXXXs enskild firma, så är det frågan om arbete i stor omfattning 
helt utan redovisning. 

Det som har kommit fram både vad gäller eftersläpningen med betalningen och re-
dovisning av skatter i Icey AB och det omfattande svarta grävarbetet, visar tydligt 
att XXXX inte är benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. Kansliet 
bedömer att bristerna är så allvarliga att det finns skäl att återkalla serveringstill-
ståndet för Icey AB. Några särskilda skäl att meddela varning finns inte, varför till-
ståndet bör återkallas. 

Beslutet kan överklagas, se bilaga 
För genomförande Kommunledningsförvaltningen - kansliet 
För kännedom Icey AB, XXXX (genom delgivning) 
 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-10-05 

Sid 
30 (36) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 144 Omprövning av serveringstillstånd för Puben P 
 KS 2004/472 

Beslut 
Kommunstyrelsen återkallar serveringstillståndet för Puben P, XXXX enskild fir-
ma. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade den 2004-02-19, § 41/04, XXXX enskild firma ett sta-
digvarande serveringstillstånd att till allmänheten servera alla slags alkoholdrycker 
i Puben P på Kungsgatan 23 i Boden.  

XXXX äger bolaget Icey AB, som också innehar serveringstillstånd. Icey AB dri-
ver restaurangen/nattklubben ICE i samma fastighet som Puben P. XXXX är ensam 
styrelseledamot i Icey AB. 

Kommunens underrättelse den 10 september 2009 om vissa uppgifter 
Kommunen underrättade den 10 september 2009 företagets ägare XXXX dels om 
en uppgift från miljö- och byggnämnden att Ice varit öppet trots att köket inte varit 
godkänt som livsmedelsanläggning, dels om att det hade framkommit att såväl 
XXXX som ICEY AB hade restförda skatteskulder. Enligt uppgift från Skattever-
ket den 7 september 2009 var XXXX restförd med 345 000 kronor och ICEY AB 
med 192 000 kronor.  

Frågan om godkännandet av köket på Ice behandlas inte vidare i detta ärende om 
Puben P. 

Yttrande från YYYY den 22 september 
I ett yttrande undertecknat XXXX genom YYYY den 22 september 2009 sägs att 
Icey AB har avbetalningsplaner med kronofogden, samt att dessa skulder var över-
tagna från föregående ägare. XXXX skatt är överklagad, då det hela är involverat 
med föräldrarnas firma ZZZZ. Dessa skatteskulder ska inte finnas då det inte är frå-
ga om anställning vilket Skatteverket fått för sig. En jurist är kontaktad och håller 
på med ärendet. På grund av detta har även F-skattesedeln dragits in.  
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Kommunen inhämtade ytterligare upplysningar 
Kommunen inhämtade den 28 september 2009 en uppgift från kronofogden att nå-
gon avbetalningsplan från Icey AB inte finns.  

Kommunen hämtade även in följande kompletterande handlingar från Skatteverket:  

1. Skatteverkets omprövningsbeslut 2009-06-18 och 2009-09-11 om XXXX in-
komsttaxering för inkomståren 2006 och 2007 samt om ZZZZ HB:s mervärdes-
skatt och arbetsgivaravgifter för åren 2006 och 2007. 

2. Skatteverkets beslut 2009-09-08 att återkalla F-skattesedeln för Icey AB.  

3. Sammanställning över transaktioner på skattekontot för Icey Ab under perioden 
2009-04-01 – 2009-09-28, samt en sammanställning av redovisningen av mer-
värdesskatt och arbetsgivaravgifter för Icey AB för 2009.  

Om besluten om ZZZZ HB 
Skatteverket beslutade 2009-06-18 att påföra ZZZZ HB mervärdesskatt och arbets-
givaravgifter samt tog ut skattetillägg, då handelsbolaget inte redovisat mervärdes-
skatt för utförda grävningsarbeten inom näringsverksamheten Minigräv och inte 
heller redovisat arbetsgivaravgifter på utbetalda löner. Grävningsarbetena har enligt 
Skatteverket utförts av handelsbolaget med XXXX som anställd för att utföra arbe-
tena. Skatteverket kunde konstatera att XXXX uppburit betalningar från Mi-
nigrävskunder med 49 950 respektive 625 785 kronor under 2006 och 2007. Skat-
teverkets utredning visade att XXXX marknadsförde Minigräv, svarade för kund-
kontakter och offerter samt deltog själv aktivt i arbeten som Minigräv utförde. Nå-
gon redovisning av verksamheten till Skatteverket har inte skett.  

Skatteverket beslutade samma datum att höja XXXXs inkomst av tjänst för taxe-
ringsåren 2007 och 2008 med 49 950 respektive 625 785 kronor avseende oredovi-
sad lön från ZZZZ. Skatteverket beslutade även att ta ut skattetillägg med 40 % av 
den skatt som ska betalas på dessa belopp.  

XXXX och delägarna i ZZZZ HB begärde omprövning av Skatteverkets beslut 
2009-06-18. Deras gemensamma yrkanden innebar att inkomsten som tillgodoförts 
XXXX som lön skulle flyttas till XXXX, enskild firma. Skatteverket beslutade 
2009-09-11 att inte ompröva sitt tidigare beslut.  
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Skatteverkets beslut om F-skattesedeln 
Skatteverket beslutade 2009-09-08 att återkalla F-skattesedeln för Icey AB. Av be-
slutet framgår att företaget har skatteskulder som uppgår till betydande belopp och 
att bolaget inte lämnat in den skattedeklaration för mervärdesskatt, arbetsgivarav-
gifter och avdragen skatt som skulle ha lämnats in den 13 juli 2009. Med anledning 
av att företaget brister i redovisning och betalning av skatt och bristerna inte är 
obetydliga fann Skatteverket grund för att återkalla Icey AB:s F-skattesedel. 

Vad som framkommer av kontoutdrag från skattekontot  
Av det utdrag från skattekontot som kommunen inhämtat från Skatteverket framgår 
att skattskulderna per 2009-09-28 bestod dels av ett underskott från skattekontot på 
117 951 kronor och dels ytterligare 190 957 kronor lämnats över till Kronofogde-
myndigheten för indrivning.  

Under den tid som XXXX varit ägare till Icey AB, sedan den 29 april 2009, har 
ingen inbetalning gjorts till skattekontot. Vidare kan konstateras att bolaget inte 
hade några skatteskulder alls vid den tidpunkt då XXXX förvärvade bolaget.   

Yttrande från YYYY den 2 oktober 2009 
Av ett förnyat yttrande från YYYY den 2 oktober 2009 framgår att omprövningsbe-
slutet för både 2009-06-18 och 2009-09-11 fortfarande är under överklagan, samt 
att det kommer att lämnas in nya deklarationer för dessa inkomstår med rättelser 
varpå merparten av privata skatter kommer att ändras. Ansökan om att återfå F-
skatt är inlämnad men väntar svar. Det pågår en genomgång med revisionsbyrån 
om varför sköntaxering gjort, vilket borde medföra att skulden blir mindre. Hon 
uppger slutligen att en avbetalningsplan är gjord med en handläggare på Kronofog-
den. 

Kansliet har samma dag kontaktat den handläggare på YYYY angett på Kronofog-
den. Handläggaren uppgav att någon avbetalningsplan inte finns. 

Skäl för beslutet 

Vad gäller enligt alkohollagen? 
Enligt 7 kap 7 § alkohollagen (1994:1738) får serveringstillstånd meddelas endast 
den som visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden 
och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Vid tillstånds-
prövningen ska särskild hänsyn tas till om sökanden är laglydig och benägen att 
fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. 
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Enligt 7 kap 19 § 4 p ska kommunen återkalla serveringstillstånd om de förutsätt-
ningar som gäller för meddelande av tillstånd enligt 7 och 8 §§ inte längre förelig-
ger. Av 7 kap 20 § alkohollagen framgår att i stället för återkallelse kan tillstånds-
havaren meddelas varning, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräck-
lig åtgärd. 

Vad står i förarbetena till alkohollagen? 
Enligt förarbetena till alkohollagen1 är servering av alkoholdrycker är en socialt an-
svarsfull uppgift. För att få tillstånd till sådan servering måste därför sökanden upp-
fylla högt ställda krav på lämplighet. När det gäller en juridisk person måste lämp-
lighetskraven även riktas mot den eller de fysiska personer som har ett betydande 
inflytande i rörelsen i egenskap av t.ex. verkställande direktör, styrelseledamot, bo-
lagsdelägare eller aktieägare med betydande aktieinnehav. Även annan ekonomisk 
intressent kan komma att innefattas i prövningen. 

Kravet på skötsamhet och personlig lämplighet kvarstår även efter det att tillstånd 
meddelats. Om brister konstateras föreligger inte längre de förutsättningar som 
gäller för meddelande av tillstånd, vilket i princip innebär att åtgärd ska vidtas en-
ligt 19 §. Detsamma gäller om bristen fanns redan vid tillståndsgivningen med upp-
dagades först senare.  

Åtgärder kan vidtas mot en tillståndshavare som visar bristande lämplighet även om 
han skött serveringen av alkoholdrycker i enlighet med lagen. Administrativa ingri-
panden kan nämligen ske då en tillståndshavare inte längre anses lämplig att bedri-
va försäljning av alkoholdrycker. Sådan olämplighet hos en tillståndshavare som 
bör medföra att tillståndet återkallas är t.ex. brott som har anknytning till rörelsen, 
narkotikabrott, trafiknykterhetsbrott och våldsbrott. Vidare är ekonomisk missköt-
samhet, även sådan som inte är brottslig, exempel på sådan personlig olämplighet 
som kan föranleda omprövning av tillståndet.  

[---] 

Andra stycket föreskriver liksom i dag att tillståndsmyndigheten ska ta särskild 
hänsyn till att sökanden visar sig lämplig med avseende på laglydnad och benägen-
het att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. 

Rätten för en tillståndshavare är som framgått ovan inte ovillkorlig. För att ett till-
stånd ska få meddelas eller behållas krävs ekonomisk skötsamhet. Ekonomiskt 
misskötsamma tillståndshavare kan på ett otillbörligt sätt skaffa sig konkurrensför-
delar och göra det svårt för seriösa tillståndshavare att hävda sig, vilket leder till en  
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för branschen osund utveckling. Detta kan också medföra risker att bl.a. servering 
av alkoholdrycker missköts. Den som drar sig undan från beskattning eller som i 
övrigt på ett betydande sätt missköter sina ekonomiska åligganden gentemot det 
allmänna är därför inte lämplig att inneha tillstånd enligt lagen. Som exempel kan 
nämnas misskötta skatte- och avgiftsinbetalningar och allvarligt åsidosättande av 
bokförings- och uppgiftsskyldighet. Av en tillståndshavare krävs således att han 
självmant fullgör sina åligganden när det gäller bl.a. skatter och avgifter och att han 
reglerar uppkomna skulder. 

Ekonomisk misskötsamhet kan visa sig på många olika sätt. Den allvarligaste for-
men av ekonomisk misskötsamhet är ekonomisk brottslighet. Som exempel kan 
nämnas brott enligt skattebrottslagen, uppbördslagen samt bokföringsbrott. I det al-
koholpolitiska sammanhanget får sådan brottslighet som har anknytning till rörel-
sen betraktas som särskilt allvarlig. 

Även annan ekonomisk misskötsamhet kan medföra att tillstånd vägras eller att 
förutsättningar föreligger för återkallelse av redan meddelat tillstånd. Här avses 
både vårdslöshet i ekonomiska sammanhang och ett beteende som, utan att vara 
straffbelagt, innebär ett systematiskt åsidosättande av skyldigheter som medborgare 
eller näringsidkare. För att vägra ett tillstånd eller att initiera ett ingripande enligt 
lagen krävs således inte att misskötsamheten är uppsåtlig. Ett åsidosättande av eko-
nomiska förpliktelser mot samhället genom vårdslöshet kan alltså utgöra grund för 
att vägra ett tillstånd eller grund för att ingripa mot ett tillstånd. 

Enbart en eller ett fåtal restförda skatte- eller avgiftsskulder m.m. bör, såvida det 
inte rör sig om betydande belopp, normalt inte diskvalificera tillståndshavaren eller 
hindra en person från att få ett sökt tillstånd. Även en seriös företagare kan, t.ex. 
under en kortare tidsperiod, råka i ekonomiska svårigheter. Öppna kontakter med 
kronofogdemyndigheten och en välskött avbetalningsplan får normalt anses tyda på 
att tillståndshavaren eller personen ändå är seriös. Det är också väsentligt att bedö-
ma hur skulden uppkommit, om det t.ex. rör sig om upprepade försummelser. Visad 
vilja från sökanden eller tillståndshavaren att betala bör också kunna beaktas. Bety-
dande ekonomisk misskötsamhet som inte är brottslig kan vara av många olika slag. 
Som exempel kan nämnas upprepade restföringar, brutna avbetalningsplaner, ökan-
de skuld trots avbetalning, stora slutliga räkningar på grund av uteblivna preliminä-
ra debiteringar, skattebetalning först vid konkursansökan eller fortsatt drift av en rö-
relse i likvidationspliktigt skick. 

En viktig del av en rörelses skötsel är bokföringen. Den ligger till grund för bl.a. 
inkomsttaxering, redovisning av mervärdeskatt och löner, källskatt, arbetsgivarav-
gifter och kontrolluppgifter för anställda. En riktig bokföring är således ett krav för 

                                                                                                                          
1 Prop 1994/95:89 s 102-104. 
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att en rörelse ska kunna skötas på ett seriöst sätt. En bristfällig bokföring eller av-
saknad av bokföring kan föranleda att en tillståndshavare bedöms som olämplig att 
fortsatta den tillståndspliktiga verksamheten. 

Kansliets bedömning 
Såväl Icey AB som ägs av XXXX som XXXX själv har som nämnts omfattande 
skatteskulder.  

Den 28 september 2009 uppgick skulden för Icey AB till över 300 000 kronor. Hela 
skulden har uppstått efter att XXXX förvärvarde bolaget den 29 april 2009. Det är 
särskilt anmärkningsvärt att ingen inbetalning alls har skett till skattekontot sedan 
april 2009. Det är således inte frågan om någon tillfällig eftersläpning med inbetal-
ningen av skatt. Därtill har bolaget brustit i sin redovisning genom att inte lämna in 
den skattedeklaration för mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt 
som skulle ha lämnats in den 13 juli 2009. 

XXXX själv har förfallna skatteskulder med 345 000 kronor. Skulderna härrör från 
grävningsarbeten i ZZZZ HB. XXXX och handelsbolagsdelägarna yrkade i sin be-
gäran om omprövning av Skatteverkets beslut att inkomsten skulle flyttas till 
XXXX, enskild firma, det vill säga samma firma som driver Puben P. XXXX har 
dock inte bestridit att inkomsterna verkligen har funnits och att de inte redovisats. 
Även om nu grävningsarbetena skulle ha skett inom ramen för XXXXs enskild fir-
ma, så är det frågan om arbete i stor omfattning helt utan redovisning. 

Företaget Icey AB ägs som redan nämnts till hundra procent av XXXX. Missköt-
samhet i det bolaget kan visa på bristande lämplighet för XXXX, vilket kan ha be-
tydelse även för hans enskilda firmas innehav av serveringstillstånd för Puben P. 

Det som har kommit fram både vad gäller eftersläpningen med betalningen och re-
dovisning av skatter i Icey AB och det omfattande svarta grävarbetet, visar tydligt 
att XXXX inte är benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. Kansliet 
bedömer att bristerna är så allvarliga att det finns skäl att återkalla serveringstill-
ståndet för Puben P. Några särskilda skäl att meddela varning finns inte, varför till-
ståndet bör återkallas. 

Beslutet kan överklagas, se bilaga 

För genomförande Kommunledningsförvaltningen - kansliet 
För kännedom Icey AB, XXXX (genom delgivning) 
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§ 145 Delegationsbeslut och delgivningar 
  

Administrativa frågor 4 
Ansökan om antagning i det allmänna hemvärnet (2009/138) 
 
Vägar och trafik 7 
Lokal trafikföreskrift, hastighetsbegränsning på väg 605, Svartbyleden (TU 
§ 47/2009) 
Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrade t o m augusti 2009 
Avslag ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (dnr KS 
2009/362, 2009/363, 2009/364, 2009/365) 
Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst maj – augusti 2009 
 
Fastigheter och detaljplaner 8 
Förköp 8:1 
Lakaträsk 2:18 (2009/554) Lakaträsk 5:1 (2009/614) 
Heden 3:8 (2009/556) Heden 7:184 m.fl (2009/590) 
Bredåker 4:30 (2009/559) Vittjärv 4:57 (2009/588) 
Buddbyn 5:22, Ljuså 1:12 (2009/560) Urd 3 (2009/594) 
Falken 8 (2009/563) Ymer 1 (2009/595) 
Heden 13:5 (2009/577) Vittjärv 3:112 (2009/608) 
Heden 3:201 (2009/571) Sävast 8:296 (2009/613) 
Unbyn 15:54 (2009/568)  
 
Arrende  8:5 
Erikslund 3:2, lägenhetsarrende Moråsen (2009/603) 
Boden 2:124 för snöupplag (2009/605) 
Svartbyn 8:59, jaktarrende Åberget (2009/604) 
 
Nyttjanderätt 8:5 
Rosen 1 (2009/574) 
Sävast 17:4, del av (2009/606) 
 

 
 

 
 


	Rapporter
	Framställan från kultur- och fritidsnämnden om medel för O-ringen 2013
	Avhändande av skolhälsovårdsjournaler
	Motion från Torbjörn Lidberg (s) om bättre nyttjande av kollektivtrafiken
	Uppföljning av beslut om färdtjänst till och från Sunderby sjukhus
	Motion från Catarina Ask (MP) om löneutbetalningsdag till feriearbetande ungdomar
	Samverkansavtal för Centrumavtal för Långsiktigt Digitalt Bevarande (LDB)
	Delårsrapport januari-augusti 2009
	Införande av lagen om valfrihetssystem, LOV
	Medborgarförslag om uppförande av skatepark i Bodens centrum
	Yttrande till länsstyrelsen om länstransportplan
	Yttrande till länsstyrelsen om länstransportplan forts.
	Yttrande till länsstyrelsen om länstransportplan forts.
	Revidering av teckningsrätten inom ekonomikontoret
	Medborgarförslag om färdtjänst till kommungränsen
	Medborgarförslag om parkering på Kungsgatan och Hellgrensgatan
	Förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Norrbottens län
	Ändring av riktlinjer för blomlådor som hastighetsdämpare 
	Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, Nyfiket, Harads
	Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, Café CQ i Boden AB
	Yttrande till Kammarkollegiet över rapporten Regionkommuner i Norra Sverige
	Omprövning av serveringstillstånd för Icey AB, ICE
	Omprövning av serveringstillstånd för Puben P
	Delegationsbeslut och delgivningar



