




Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-06-09 

Sid 
2 (50) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 101  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Rapporter 
Följande rapporter lämnades 
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- Finansiell rapport maj 2008 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 102  
Au § 69  
Ärendenr 1  
Diarienr KS  2008/389 
   

Avtal om gymnasiesamverkan i länet 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att Bodens kommun deltar i samverkansavtalet för 
gymnasieskolorna i länet.  

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår 2008-04-24, § 32, att Bodens kommun ska 
teckna ett samarbetsavtal med gymnasieskolorna i länet. Avtalet tecknas genom 
Kommunförbundet Norrbotten och gäller 2008-07-01 – 2010. Barn- och utbild-
ningsnämndens ordförande representerar Bodens kommun i samverkansgruppen. 

Kommunförbundet Norrbotten rekommenderade 2006 länets kommuner att anta ett 
förslag till samarbetsavtal för gymnasieskolorna i Norrbottens län under åren 2007-
2010. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2006-10-26 att avvakta med ett 
ställningstagande för att prioritera utvecklingen av 4-kantssamverkan. Samverkan i 
ett vidare perspektiv skulle bli nästa steg.  

Sedan hösten 2007 har kommunerna i samverkansprojektet en projektledare an-
ställd. En av de konkreta aktiviteter som pågår är upprättandet av en webbportal för 
gymnasieskolorna i länet. Från Bodens perspektiv kan vi se behovet att även Björk-
näsgymnasiet marknadsförs genom denna portal och inte bara som en del i fyr-
kantssamverkan.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Framställan från Demokratirådet om kommunens 
webbplats 

Förslag till beslut  

1. Demokratirådets förslag att kommunens hemsida bör göras mer attraktiv för att 
attrahera ungdomar får prövas inom ramen för kommunens deltagande i Sveri-
ges Kommuners och Landstings nätverksprojekt Ungdomsdialog 

2. Demokratirådets synpunkter i övrigt kommer att beaktas i den fortsatta utveck-
lingen av kommunens hemsida. 

Beskrivning av ärendet 
Demokratirådet har föreslagit att kommunens hemsida ska göras mer attraktiv och 
interaktiv för att attrahera ungdomar. Rådet förslår också att hemsidan ska göra mer 
lättillgänglig för synskadade samt att valda delar av informationen ska förses med 
lättlist svensk text. Slutligen föreslås att Bodens kommun deltar i det nätverk som 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit initiativ till för de kommuner och 
landsting som vill utveckla dialogen med ungdomar. Projektet kommer att bedrivas 
under tre år med start under hösten 2008 

Kansli och informationskontoret säger i sitt yttrande att webbsidorna har i betydan-
de utsträckning redan anpassats till funktionshindrades, inklusive synskadades be-
hov, och önskemål. Fortlöpande insatser har gjorts – och görs – för att göra texterna 
mer lättlästa. Språkutbildning för kommunens anställda och förenklade protokoll är 
aktuella exempel på sådana initiativ. Det framkommer också att allt fler interaktiva 
tjänster successivt tas i bruk. 

Kultur- och fritidsnämnden väntas fatta beslut om medverkan i SKL-projektet med 
ungdomsdialog som tema. Möjligheten att göra hemsidan ännu mer interaktiv för 
att kunna attrahera ungdomar bör prövas inom ramen för kommunens deltagande i 
det projektet. Demokratirådets synpunkter i övrigt ligger helt i linje kommunens 
ambitioner och kommer att beaktas i den fortsatta utvecklingen av hemsidan. 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Ansökan om förlagsinsatser till Övre Norrlands Kre-
ditgarantiförening 

Förslag till beslut 
1. Bodens kommun tillskjuter förlagsinsatser för 200 000 kronor till Övre Norr-

lands Kreditgarantiförening. 

2. Beloppet anvisas ur rörelsekapitalet.  

Beskrivning av ärendet 
Bodens kommun har fått en framställan om att kommunen tillskjuter förlagsinsatser 
för 200.000 kronor till Övre Norrlands Kreditgarantiförening. Övre Norrlands Kre-
ditgarantiförening drivs som en ekonomisk förening och ägs av över 700 företagare 
i främst Norr- och Västerbotten. 

Övre Norrlands Kreditgarantiförenings affärsidé är att främja medlemmarnas eko-
nomiska intressen genom att medverka till och underlätta finansiering av medlem-
marnas investeringar och kapitalbehov. Detta ska främst ske genom att föreningen 
ställer säkerheter vid upplåning av investerings- och rörelsemedel i bank eller hos 
annan kreditgivare samt bistå medlemmarna med rådgivning i finansieringsfrågor 
och bidra till att utveckla en god finansiell infrastruktur i regionen.  

Föreningens policy för att bevilja borgen är bl a  

- till företag med minst tre års verksamhet ställs borgen med max 50% av före-
ningen bedömda tillkommande säkerhetsbrist. Maximalt borgensåtagande 600.000 
kronor. 

- till nystartade företag ställs borgen med max 50% av föreningen bedömda till-
kommande säkerhetsbrist. Maximalt borgensåtagande 300.000 kronor. 

 
För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Au § 72  
Ärendenr 4  
Diarienr KS  2006/487 
   

Finansiering av jakt- och skyttecentrum Gammel-
ängsberget 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anvisar 500 000 kronor ur rörelsekapitalet för att färdigställa 
vägar och parkering vid jakt- och skyttecentrum vid Gammelängsberget. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-10-15, § 193, att ett civilt skyttecentrum ska lo-
kaliseras till Gammelängsbergets skjutbanor, samt att finansieringsfrågan får hante-
ras i samband med 2008 års budgetarbete. Beslutet sändes för verkställighet till kul-
tur- och fritidsnämnden och ekonomikontoret. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslog 2007-11-07 att projektet skulle tillställas 
500 000 kronor så att väg och parkering kan färdigställas. Begäran om medel god-
kändes av kultur- och fritidsnämnden 2008-03-25, § 25.  

 
För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Ärendenr 5  
Diarienr KS  2008/116 
   

Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 

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. 

 
För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Diarienr KS  2008/381 
   

Förändrad hantering av detaljplaner – ändring av 
kommunstyrelsens och miljö- och byggnämndens 
reglementen 

Förslag till beslut 
1. Ansvaret för beredningen av detaljplaner som beslutas enligt enkelt planförfa-

rande förs över från kommunstyrelsen till miljö- och byggnämnden. 

2. Fullmäktiges delegation att anta detaljplaner vid enkelt planförfarande flyttas 
från kommunstyrelsen till miljö- och byggnämnden. 

3. Kommunstyrelsen bereder planer som beslutas enligt normalt planförfarande. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att processen att upprätta eller ändra en detaljplan 
ska inledas.  

5. Kommunfullmäktige fastställer de ändringar av reglementen som framgår av 
handlingen ”Ändringar av reglementen för kommunstyrelsen och miljö- och 
byggnämnden”, med den ändring som framgår av punkten 6. 

6. I 7 § i kommunstyrelsens reglemente ska följande mening läggas till efter den 
mening som börjar med ”Kommunstyrelsen svarar för beredning av detaljpla-
ner”: Vid handläggning av dessa planer ska miljö- och byggnämnden vara re-
missinstans.  

Beskrivning av ärendet 
I samband med bildandet av samhällsbyggnadskontoret gjordes vissa förändringar i 
ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden. En 
förändring var att beredningen av detaljplaner flyttades från miljö- och byggnämn-
den till kommunstyrelsen. Rätten att besluta om planer som enligt enkelt planförfa-
rande flyttades också från miljö- och byggnämnden till kommunstyrelsen.  

Under det senaste året har förts en diskussion om att miljö- och byggnämnden åter 
ska få bereda och besluta om planer som handläggs enligt enkelt planförfarande. 
Planer som beslutas enligt normalt planförfarande beslutas däremot av kommun-
fullmäktige efter förslag från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen svarar också för 
beredningen av dessa planer. 
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Miljö- och byggnämnden ställer sig i yttrande 2008-05-06, § 17, positiv till den för-
ändrade hanteringen av detaljplanerna, men anser också att nämnden ska vara re-
missinstans även för hanteringen av planer enligt normalt förfarande, då nämnden 
besitter en kompetens som bör tas tillvara även i detta sammanhang. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat ett förslag till beslut som motsvarar 
punkterna 1 till 5 i kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Yrkanden 
Anders Pettersson (kd) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag med följande tillägg. I 7 § i kommunstyrelsens reglemente ska följande me-
ning läggas till efter den mening som börjar med ”Kommunstyrelsen svarar för be-
redning av detaljplaner”: Vid handläggning av dessa planer ska miljö- och bygg-
nämnden vara remissinstans. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Petterssons (kd) 
förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om badstrand i Sävast 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Gunilla Vahlberg Isaksson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska göra 
en badstrand i Sävast. Det är många barnfamiljer som bor i Sävast och alla har inte 
möjlighet att ta sig till Aldersjön eller Björknäsbadet. Det finns flera ställen på Sä-
vastön som med enkla medel skulle gå att göra i ordning. Förslaget är att köra några 
sandlass till lämplig plats vid älven så att det går att ligga och sola och kanske leka 
lite för mindre barn. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i yttrande 2008-05-07, § 35, att förslaget avslås. 
Nämnden ser problem med etableringen, främst ur säkerhetssynpunkt med tanke på 
strömförhållanden, rasrisker med mera. Från kommunens synpunkt bör i stället 
satsningar göras på badplatsen i Svartbyträsket. 
 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om promenadstråk längs älven i 
Sävast 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget bifalls såtillvida att kommunledningsförvaltningen har sedan 
en tid tillbaka inlett ett visions- och förstudiearbete avseende promenadstråk / gång- 
och cykelväg på den avsedda älvstrandens norra sida. 

Beskrivning av ärendet 
Gunilla Vahlberg Isaksson föreslår i ett medborgarförslag att Bodens kommun och / 
eller Vattenfall ska göra i ordning stranden mellan Bodsvedjan och Sävast. En 
strand som är promenadvänlig och med eldstäder på några ställen. Detta skulle 
främja friluftslivet, fisket och friskvården för turister, sävastbor och bodensare. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i yttrande 2008-05-07, § 35, att förslaget avslås. 
Nämnden hänvisar i stället till det pågående planeringsarbetet av en gång- och cy-
kelväg på södra sidan av älven. Nämnden ser stora problem med att iordningsställa 
stranden mellan Sävast och Bodsvedjan. Sträckan har stora rasbranter och flera ra-
viner som gör en upprustning i det närmaste omöjlig. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår följande beslut. 1. Kommunfullmäktige 
avslår medborgarförslaget. 2. Fullmäktige hänvisar i stället till det pågående plane-
ringsarbetet av en gång- och cykelväg på södra sidan av älven. 

Yrkanden 
Kenneth Backgård (ns) föreslår följande beslut. Medborgarförslaget bifalls såtillvi-
da att kommunledningsförvaltningen har sedan en tid tillbaka inlett ett visions- och 
förstudiearbete avseende promenadstråk / gång- och cykelväg på den avsedda älv-
strandens norra sida. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kenneth Backgårds (ns) 
beslut. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag om upprustning och utsmyckning 
av ”promenadstråket” Gammelbyvägen 

Förslag till beslut 
1. Förslaget om upprustning och utsmyckning av Gammelbyvägen får delvis anses 

tillgodosett genom att vägen kommer att byggas om.  

2. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, såvitt avser satsningar utöver 
den ombyggnad av vägen som redan är planerad. 

Beskrivning av ärendet 
Marie Drake föreslår i ett medborgarförslag att Bodens kommun ska rusta upp det 
omtyckta promenadstråket från campingen, via Gammelbyvägen, Gammelbykors-
ningen och genom Gammelbyn. Kommunen ska skapa nya blickfång som kan locka 
tanken och fantasin medan man går. Marie Drake tycker också att platser för att 
hämta andan, vila, meditera, ha picknick, grilla med mera ska skapas efter rundan. 

Marie Drake föreslår också att kommunen ska ordna belysning efter Gammelbyvä-
gen, samt åtgärda trafiksäkerheten på sträckan campingen - Gammelbykorsningen. 
Förslaget om vägen behandlades särskilt i ett särskilt beslut att kommunstyrelsen, 
2008-05-05, § 98. Förslaget bifölls delvis med hänvisning att pengar finns avsatta 
för att rusta upp den del av vägen som kommunen övertagit. I upprustningen ingår 
förstärkning, dikning, beläggning samt ny belysning.   

Kultur- och fritidsnämnden föreslår 2008-05-07, § 34, medborgarförslaget intentio-
ner får hanteras i samband med projekteringen av Gammelbyvägens ombyggnad. 
Nämnden tycker att förslagsställaren har många goda idéer och förslag som bör 
sändas till tekniska kontorets gatuavdelning. 

Tekniska förvaltningens gatuavdelning säger i yttrande att det finns medel avsatta 
för att rusta upp Gammelbyvägen på delen som kommunen övertagit från vägsam-
fälligheten. I denna upprustning ingår förstärkning, dikning, beläggning samt ny be-
lysning. Något utrymme för ytterligare satsningar finns inte, utan övriga eventuella 
åtgärder måste planeras in i framtida investeringsplaner. 
 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Ändring av riktlinjer och avgifter för förskola och 
skolbarnomsorg 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer de ändrade riktlinjerna och avgifterna för för-

skola och skolbarnomsorg, vilket innebär att alla månader blir avgiftsbelagda. 

2. Beslutet gäller från 2008-07-01. 

3. Avgifter för förskola och barnomsorg som avser juli månad 2008 ska förfalla 
till betalning den 31 oktober 2008. 

Reservation från Anders Pettersson (kd) till förmån för sitt eget förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår 2008-05-22, § 55, att kommunfullmäktige 
ska fastställa ändrade riktlinjer och avgifter för förskola och skolbarnomsorg. Änd-
ringen innebär att den tidigare avgiftsfria månaden juli blir avgiftsbelagd.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår följande beslut. 1. Kommunfullmäktige 
fastställer de ändrade riktlinjerna och avgifterna för förskola och skolbarnomsorg, 
vilket innebär att alla månader blir avgiftsbelagda. 2. Beslutet gäller från 2008-07-
01. 

Yrkanden 
Olle Lindström (m) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag med följande tillägg. Avgifter för förskola och barnomsorg som avser juli 
månad 2008 ska förfalla till betalning den 31 oktober 2008. 

Torbjörn Lidberg (s) föreslår att barn- och utbildningsnämndens förslag avslås vad 
gäller 2008. 

Anders Pettersson (kd) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag med följande tillägg. 3. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att ut-
reda konsekvenserna och effekterna av en avveckling av maxtaxa inom förskola 
och fritidshemsverksamhet. 4. Som ett led i en flexiblare förskola med utökade 
möjligheter för kommunens familjer att styra över sin tillvaro ska barn- och  
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utbildningsnämnden även studera möjligheterna att införa deltidstaxa i förskolan.  
5. Barn- och utbildningsnämnden ska redovisa utredningsuppdragen till kommun-
styrelsen senast i november 2008. 

Ordföranden ställer Olle Lindströms (m) och Torbjörn Lidberg (s) yrkanden mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Olle Lindströms (m) för-
slag. 

Ordföranden ställer därefter frågan om kommunstyrelsen beslutar enligt Anders 
Pettersson (kd) förslag till tillägg. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår 
Anders Petterssons (kd) förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Godkännande av metod för kostupphandling.  
Begäran från socialnämnden om utökad invester-
ingsram för 2008 för investering i mottagningskök  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner det planerade tillvägagångssättet och metoden för 
upphandling av kostförsörjning för socialnämnden. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår begäran om utökad investeringsram för 2008, med hän-
visning till ekonomikontorets yttrande. 

Beskrivning av ärendet 
Socialförvaltningen har sedan ett antal år beställt färdiglagad mat av kommunens 
kostenhet. För närvarande levereras varmhållen mat till samtliga äldreboenden. 
Kyld mat är dock att föredra utifrån krav på hygien, energi- och näringsinnehåll. 
Socialnämnden begärde i december 2007 att kommunfullmäktige skulle besluta att 
socialnämnden får upphandla leverans av kost. 

Kommunfullmäktige beslutade 2008-02-04, § 12, att socialnämnden får upphandla 
leverans av kost. Fullmäktige beslutade också att socialnämnden senast i juni 2008 
skulle lämna ett förslag till kommunstyrelsen där tillvägagångssätt och metod för en 
tänkt upphandling av kostförsörjning redovisas för ett godkännande. 

Socialnämnden har därefter lämnat en redogörelse för tillvägagångssätt och metod 
för upphandling av kostförsörjning till socialnämnden. Socialnämnden föreslår 
2008-05-19, § 119, att kommunstyrelsen godkänner det planerade tillvägagångssät-
tet och metoden. Socialnämnden begär vidare av kommunfullmäktige att få 2 Mkr i 
utökad investeringsram år 2008 för investeringar i så kallade mottagningskök. 

Ekonomikontoret säger i yttrande att investeringsramen för socialnämnden har höjts 
med 3 mkr i den strategiska planen för 2009-2011, för att finansiera de nödvändiga 
investeringarna i mottagningsköken så att dessa kan ta emot kyld mat. Mot bak-
grund av detta ska ingen medelsanvisning ske 2008. Om socialnämnden överskrider  
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sin investeringsbudget 2008, så får detta underskott föras över till 2009 i en 
tilläggsbudget. 

 
För beslut Kommunfullmäktige  
För kännedom Socialnämnden  
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Motion från Torbjörn Lidberg (s) om att premiera or-
tens trägna företagare 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (s), Eivy Blomdahl (s), Patrik Degerman (s) 
och Lars Nilsson (s).  

Beskrivning av ärendet 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår i en motion att Bodens kommun ska etablera en årlig 
tradition där företagare som bedrivit verksamhet i 25 år premieras med en gåva. 
Kommunfullmäktige ska uppdra till näringslivsstyrelsen att upprätta regler för ut-
märkelsen samt att handlägga densamma. Enligt motionen premierar Bodens kom-
mun idag sina anställda för lång och trogen tjänst. För att lyfta fram ortens företaga-
re bör en liknande uppskattning vederfaras den som länge och uthålligt bedrivit när-
ingsverksamhet på orten.  

Näringslivsstyrelsen avstyrker motionen i yttrande 2008-05-23, § 21, med hänvis-
ning till att förslagets genomförande kräver ett alltför omfattande administrativt ar-
bete, samt att de insatser som görs idag för företagarna bedöms som tillräckliga.  

Näringslivsstyrelsen säger vidare att den årligen utdelar utmärkelser till ett antal fö-
retagare i kommunen; årets företagare, årets landsbygdsföretagare och årets detalj-
handlare. Utmärkelsernas ändamål är att främja företagandet och visa på goda före-
bilder. De utses alltid i samråd med företagarorganisationerna och erhåller sina pri-
ser i samband med den årliga näringslivsgalan. Bodens företagare uppmärksammas 
också på andra sätt, till exempel i informationsbladet Näringslivsnytt. Motionärens 
förslag att belöna företagarna efter 25 års verksamhet är svårt att genomföra och 
skulle kräva ett alltför omfattande administrativt arbete. Att identifiera aktuella fö-
retagare och kontrollera den sammanlagda tid dessa bedrivit verksamhet kräver sto-
ra personella resurser och risken för felaktiga uppgifter är stor. 

Arbetsutskottet har lämnat ett förslag till beslut, som överensstämmer med kom-
munstyrelsens förslag. 
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Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår att motionen bifalls. 

Ordföranden ställer Torbjörn Lidbergs (s) yrkande mot arbetsutskottets förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Förvärv av aktierna i A8 Vasallen AB  

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige i Bodens kommun godkänner förvärvet av aktierna i A8 

Vasallen AB, 556620-6842, i enlighet med det upprättade aktieöverlåtelseavta-
let träffat mellan Bodens kommun, och Vasallen Försvarsfastigheter Holding 
AB, 556641-5609.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
för beslutet nödvändiga handlingar. 

3. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen bolagsordning för A8 Älvbrinken 
AB. 

4. Kommunfullmäktige lånar genom revers ut det belopp, på preliminärt 882 000 
kronor, som bolaget har i skuld till bolag inom Vasallenkoncernen. 

5. Kommunfullmäktige fastställer räntan på reverslånet till genomsnittlig statslå-
neränta plus 1 %. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att bolaget eller delar av bolaget får säljas vidare, 
efter att kommunens behov av exploateringsmark säkerställts. 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, 

åt ordförande att genomföra en vidareförsäljning av bolaget. 

Beskrivning av ärendet 
Vasallen har ägt och utvecklat före detta A8 sedan 1 januari 2002. På området finns 
ett nytt försvarshistoriskt museum, ägt av kommunen, samt olika företag, bl a Guld-
fisken, Carillion Rail, Frebelt AB och Fällkniven AB.  

Kommunen har under våren fört förhandlingar med Vasallen om ett förvärv av ak-
tierna i A8 Vasallen AB. Bolaget äger fastigheten Boden 57:36 (fd A8). Parterna är 
överens om att Bodens kommun har de bästa förutsättningarna för att fortsätta att 
utveckla området. Med anledning härav har kommunen och Vasallen träffat ett vill-
korat aktieöverlåtelseavtal innebärande ett kommunalt förvärv av aktierna i bolaget. 
Förvärvet baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 4 765 000 kr, vilket  
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utgör fastighetens bokförda värde. Köpeskillingen för aktierna i bolaget uppgår till 
preliminärt 1 200 000 kr. Kommunen ska vidare tillse att bolaget löser de skulder 
som bolaget har till Moderbolaget. Beloppet uppgår preliminärt till 882 000 kr. Det-
ta görs genom att kommunen lånar ut motsvarande summa till bolaget.  

Ett av motiven för förvärvet är att kommunen avser att göra en förstudie för ett 
hästcenter inom området. Dessutom är Älvbrinken viktig för en framtida utveckling 
av kommunens besöksnäring. Fisket i Lule älv är ett av de bästa i landet och det 
finns stora möjligheter till utveckling av detta. Kommunens ambition med förvärvet 
är således att i första hand utveckla de stora, oexploaterade delarna av området. Ef-
tersom dock ingen ambition finns att behålla de bebyggda delarna av fastigheten fö-
reslås att kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att försälja bolaget när kom-
munens behov av exploateringsmark har säkerställts. 

Kommunens tillträde sker den 1 juli 2008. Bolaget föreslås då namnändras till A8 
Älvbrinken AB och ny bolagsordning fastställs enligt förslag. 

Arbetsutskottet har lämnat ett förslag till beslut, som överensstämmer med kom-
munstyrelsens förslag, med den skillnaden att punkten 6 hade följande lydelse. 
Kommunfullmäktige beslutar att bolaget får säljas vidare, efter att kommunens be-
hov av exploateringsmark säkerställts. 

Yrkanden 
Hans Rolfs (s) föreslår att punkten 6 får följande lydelse. Kommunfullmäktige be-
slutar att bolaget eller delar av bolaget får säljas vidare, efter att kommunens behov 
av exploateringsmark säkerställts. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Hans Rolfs (s) förslag. 

 
För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Delårsrapport januari – april 2008 

Beslut 

1. Kommunledningsförvaltningens, räddnings- och beredskapsförvaltningen samt 
tekniska utskottets delårsrapporter godkänns. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Delårsrapporten i sin helhet godkänns. 

2. Socialnämndens driftram reduceras med 631,4 tkr. 

3. Tekniska utskottets driftram tillförs 558 tkr. 

4. Avsättning till kapitalförvaltning endast görs under förutsättning att de likvida 
medlen efter amortering beräknas uppgå till minst 30 dagars utbetalningar. 

Anders Pettersson (kd) lämnar ett särskilt yttrande.  

Beskrivning av ärendet 
I delårsrapporten efter april månad beräknas årets resultat bli ett överskott på 6 548 
tkr vilket är –15 992 tkr sämre än budget. För styrelser och nämnder beräknas ett 
underskott jämfört med budget på 15 854 tkr. Underskottet gentemot budget beror 
på att samtliga styrelser/nämnder utom KS-kommunledningsförvaltningen beräknar 
större eller mindre underskott. Finansen beräknas ge ett underskott på 138 tkr. Be-
räknat underskott för skatter och utjämning, 10,2 mkr, uppvägs av ett överskott för 
semesterlöneskuld och reavinster/reaförluster. Reaförluster beräknas till 4,8 mkr vid 
försäljning av Vittjärvs skola, reavinster beräknas till 12,8 mkr vid försäljning av 
Svedjebacka äldreboende. 

Tekniska utskottet, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt 
socialnämnden har lämnat konsekvensbeskrivningar/åtgärdsplaner med anledning 
av befarade underskott. 

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-mars har sjunkit från 8,1 % till 7,3 % 
jämfört med samma period 2007. Andelen långtidsfrånvaro uppgår till 54,3 %. Med 
långtidsfrånvaro menas sammanhängande frånvaro längre än 60 dagar. Under  



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-06-09 

Sid 
22 (50) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 115  
  
Ärendenr 14  
Diarienr KS  
   
perioden har 57,9 % av de anställda varit helt friska. Med helt friska avses månads-
anställda som inte haft någon registrerad sjukdag under perioden.  

Befolkningsutvecklingen har varit negativ under perioden. Minskningen uppgår till 
85 personer. Kommunen har ett negativt flyttnetto på -47 personer under perioden. 
vilket inte överensstämmer med kommunens övergripande planering och mål. Fö-
delseöverskottet var också negativt med –38. 

Kommunen prognostiserar att investeringsutgifterna kommer att uppgå till 112,6 
mkr medan investeringsinkomsterna, i huvudsak p g a försäljning av Svedjebacka 
äldreboende, Vittjärvs skola samt industrifastigheter, beräknas till 32,6 mkr. Detta 
tillsammans med ett beräknat överskott på tekniska utskottet innebär ett överskott 
på investeringsbudgeten på 35,6 mkr. 

Kommunfullmäktige behandlade 2008-04- 07, § 66/08, ärendet om bl a försäljning-
en av Svedjebacka och försäljning av aktierna i Äldrevård i Boden AB. Av beslutet 
framgår bl a att socialnämndens driftsram utökas med 1 126 tkr och att 558 tkr om-
fördelas från tekniska förvaltningen till socialnämnden. Beloppen avser helårseffekt 
och eftersom de nya hyresavtalen gäller från den 15 maj 2008 så bör socialnämn-
dens driftsram reduceras med 631,4 tkr. Eftersom fastigheterna inom tekniska för-
valtningen är en resultatenhet med en nollbudget kan inte en omfördelning av bud-
geten från tekniska förvaltningen göras. 558 tkr föreslås därför återföras till teknis-
ka förvaltningen. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Strategisk plan och budget 2009-2011 

Förslag till beslut 
Budgetberedningens förslag till strategisk plan 2009-2011 enligt §§ 8 – 57 fastställs 
med följande tillägg. Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen i uppdrag att 
utreda förutsättningar och konsekvenser av att utsträcka gränsen för färdtjänst att 
även omfatta resor till och från Sunderby sjukhus. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (s), Eivy Blomdahl, Patrik Degerman (s), Lars 
Nilsson (s) och Anders Pettersson (kd).  

Beskrivning av ärendet 
Den strategiska planeringen för Bodens kommun omfattar en rullande treårsperiod. 
Den strategiska planen innehåller nedanstående delar som tillsammans utgör full-
mäktiges styrning av nämnderna/bolagen: 

1. Vision för bodens kommun 

2. Kommungemensamma visioner och mål i perspektiven 

 Samhällsutveckling 

 Verksamhet 

 Medarbetare 

 Ekonomi 

Målen mäts sedan med hjälp av målindikatorer/nyckeltal 

3. Kommungemensamma serviceförklaringar 

4. Inriktning och uppdrag till nämnderna 

5. Ägardirektiv till bolagen 

6. Ekonomisk ram per nämnd för drift respektive investeringar 

7. Utdebitering, resultat-, finansierings- och balansbudget för tre år. 
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Med utgångspunkt från den strategiska planen fastställer nämnderna verksamhets-
planer, där nämnderna anger målindikatorer för att mäta måluppfyllelsen på 
nämndsnivå samt aktiviteter för att nå målen. Verksamhetsplanerna är tillika en 
återrapportering till fullmäktige hur man avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. 
Verksamhetsplanerna delges kommunfullmäktige i december, med undantag för 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan som tillika utgör skolplan och 
som sådan fastställs av fullmäktige. Samtidigt som nämnderna fastställer sina verk-
samhetsplaner revideras serviceförklaringar för respektive verksamhetsområde. 

Uppföljning av den strategiska planen och verksamhetsplanerna sker löpande under 
året i delårsrapporter samt vid årets slut i årsredovisningen. 

Budgetberedningen föreslår att förslaget till strategisk plan 2009-2011 enligt §§ 8 – 
57 fastställs. 

Yrkanden 
Roger Bohman (c) föreslår att budgetberedningens förslag fastställs med följande 
tillägg. Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda förut-
sättningar och konsekvenser av att utsträcka gränsen för färdtjänst att även omfatta 
resor till och från Sunderby sjukhus. 

Anders Pettersson (kd) föreslår att den strategiska planen fastställs med följande 
tillägg.  

1. Att socialnämnden genom upprättande av tydliga utfästelser i form av en vär-
dighetsgaranti till medborgarna garanterar den vård och omsorg vi alla har rätt 
att förvänta oss.  

2. Att kommunen omgående påbörjar en planering för att införa kommunalt vård-
nadsbidrag utifrån de detaljer reformen har omfattat och att systemet med vård-
nadsbidrag ska vara infört 2009-01-01. 

3. Att frågan om taxan i förskola och fritidsverksamhet utreds vidare och att alter-
nativ till maxtaxan ska studeras. Som ett led i en flexiblare förskola med utöka-
de möjligheter för kommunens familjer att styra över sin tillvaro anser vi även 
att deltidstaxa i förskolan ska studeras. 
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Torbjörn Lidberg (s) föreslår 

1. Att anhörigvården stärks. Ett första steg ska vara en översyn av den verksamhe-
ten. 

2. Att Bodens för- och grundskolor ska vara en hälsopedagogisk plattform där 
folkhälsoarbetet startar. 

3. Att prioritera rehabiliteringsåtgärder för långtidssjukskrivna i kommunen. 

4. Att frisknärvaron ska öka och att kommunens verksamheter ska ha en god ar-
betsmiljö.  

5. Att god boendemiljö och stärkt folkhälsa ska vara vägledande för planeringen 
av Bodens kommun. 

6. Att kommunen återtar ett aktivt och offensivt arbete med näringslivs- och till-
växtfrågorna i Bodens kommun och skapar nya förutsättningar för entreprenörer 
och småföretagare. Detta arbete ska särskilt prioriteras. 

7. Att knyta ett skogstekniskt centrum till Lärcentra.  

8. Att Boden blir en utbildningsort för förare av hjul- och spårbundna fordon. 

9. Att utveckla upplevelseturismen. 

10. Att bygga en hall på den konstfrusna uterinken vid Björknäshallen. 

11. Att fastighetsdrift och övrig egenregiverksamhet i kommunen inte privatiseras. 

12. Att Centralskolan utvecklas till ett generationernas hus för yngre och äldres ak-
tiviteter. 

13. Att en lämplig lokal tillhandahålles för de motorintresserade generationerna.  

14. Att översiktsplanen harmoniserar med ”god bebyggd miljö”. 

15. Att Bodens kommun antar de bestämmelser som finns utarbetade för Fair Tra-
de-kommuner. 

16. Att det sker en satsning på skolans lokaler för kreativa lärmiljöer. 

17. Att satsa och utveckla allmänkulturen i skolan inklusive skolbiblioteken. 



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-06-09 

Sid 
26 (50) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 116  
Bb § 58  
Ärendenr 15  
Diarienr KS  2008/470 
   
18. Att det inrättas en kulturskola. 

19. Att uppdra åt samtliga styrelser och nämnder att i verksamhetsplaneringen ut-
forma mål och åtgärder för att öka invånarnas upplevda trygghet och säkerhet. 

20. Att kommunen ska fortsätta att utvecklas som Hästsportcentrum och Travba-
nans framtid säkras. 

21. Att fortsätta utvecklingen av Pagla som fritidsområde. 

Ordföranden ställer Rogers Bohmans (c), Anders Petterssons (kd) och Torbjörn 
Lidbergs (s) yrkanden mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Roger Bohmans (c) förslag. 

 
För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Närvärmeverk i Harads 

Förslag till beslut 
1. Kommunen ställer sig positiv till projektet närvärmeverket i Harads, under för-

utsättning övriga intressenter gör det och att finansieringen av projektet kan 
ordnas. 

2. I de fall banken kräver säkerhet för lånet till investeringen är kommunen beredd 
att teckna en återköpsklausul. 

3. Kommunfullmäktige avsätter 1 100 tkr för att ansluta kommunens anläggningar 
till det planerade fjärrvärmenätet i Harads. 

4. Kommunfullmäktige anvisar 1 100 tkr ur rörelsekapitalet. 

5. Kommunfulläktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
alla erforderliga handlingar. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens ekonomikontor föreslår att kommunen ställer sig positiv till 
projektet att närvärmeverket i Harads, under förutsättning övriga intressenter gör 
det och att finansieringen av projektet kan ordnas. Bakgrunden är att Unbyn till-
sammans med Bodens kommun blev beviljade KLIMP-pengar i samband med de-
ras tilltänkta demonstrationsprojekt BIO SOL. Projektet i Unbyn byggde på att ca 
65 husägare skulle bilda en samfällighetsförening, vilka skulle bygga ett gemen-
samt värmeverk som skulle förse deras hus med värme. Projektet avvecklades, efter 
att ett flertal av de tilltänkta medlemmarna hoppade av. I och med att pengarna re-
dan var beviljade av Naturvårdsverket fanns möjlighet att skapa ett likvärdigt pro-
jekt inom kommunen med bibehållet stöd. I Harads finns intresse av att bygga och 
driva att närvärmeverk.  

Artic Heat Harads AB är under bildande. Bolaget kommer att bygga och driva när-
värmeverket i Harads.   

Av det upprättade underlaget framgår investeringsbehov, beräknad finansiering 
samt en driftbudget. För att finansiera investeringen krävs att bolaget får ett banklån 
på 7 550 tkr. Banken kommer att kräva säkerhet för banklånet och i de diskussioner 
som förevarit har kommunen uttryckt en möjlighet att ett avtal skrivs där kommu-
nen förbinder sig att återköpa anläggningen om företaget hamnar på obestånd.  
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I de kalkyler som ligger till grund för projektet förutsätts att kommunens, Bodenbos 
och landstingets fastigheter använder närvärmen till all värmeförbrukning och att 
värmeväxlaren kopplas in direkt i deras befintliga panncentral.  

För att ansluta kommunens anläggningar till ett planerat fjärrvärmenät i Harads 
krävs en kommunal investering på totalt 1 100 tkr. Den löpande kostnaden för upp-
värmning kommer att öka med 264 tkr/år för skolan och badhuset. 

 
 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Motion från Urban Sundbom (s) och Tomas Lund (s) 
om skötsel av kommunens grönområden 

Förslag till beslut 
Motionen om bränslebidrag till villaägare som sköter kommunens grönområden 
avslås. 

Beskrivning av ärendet 
I en motion föreslår Urban Sundbom (s) och Tomas Lund (s) att villaägare som 
klipper gräset på kommunens grönområden som gränsar till den egna fastigheten 
ska ges möjlighet att söka bränslebidrag i form av miljövänlig bensin. 

Parkavdelningen klipper en del av kommunens grönområden kontinuerligt och en 
del en till två gånger per säsong. Det finns idag inte ekonomiskt utrymme att införa 
ett bränslebidrag. 

Tekniska utskottet föreslår att motionen avslås. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg  (s) föreslår att motionen bifalls. 

Ordföranden ställer Torbjörn Lidbergs (s) förslag mot tekniska utskottets förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Militära VM i skytte 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Militära VM i skytte 2008 ett bidrag på 140 000 kronor. 
Beloppet anvisas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.  

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden begär 2008-03-25, § 25, att ett bidrag på 140 000 kro-
nor ska lämnas för genomförandet av Militära VM i skytte i Boden. Arrangemanget 
genomförs i Rödbergsterrängen under vecka 38 år 2008. Ungefär 700 deltagare från 
55 nationer beräknas komma till Boden. Tävlingscentrum blir I 19 där olika eve-
nemang planeras för deltagarna.  

Arrangören Försvarsmakten har begärt ekonomisk medverkan från kommunen vid 
en upplevelse/kulturkväll för deltagarna. Ett koncept har tagits fram i samverkan 
Western Farm till en kostnad av 280 000 kronor. Kommunen ska medverka med 
hälften.  

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden 
Försvarsmakten 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 120  
Au § 82  
Ärendenr 102  
Diarienr KS  2008/258 
   

Yttrande över utredningen Ersättningssystem i sam-
verkan - hantering av kommunernas kostnader i 
samband med naturkatastrofer m.m.  

Beslut 
Yttrandet från räddnings- och beredskapsförvaltningen ska utgöra Bodens kom-
muns yttrande över utredningen.  

Beskrivning av ärendet 
Bodens kommun har lämnats tillfälle att yttra sig över utredningen ”Ersättningssy-
stem i samverkan - hantering av kommunernas kostnader i samband med naturkata-
strofer m.m.” (Ds 2007:51). Utredningen lämnar förslag om i vilken utsträckning 
staten bör ansvara för finansieringen av ersättningen till kommunerna i samband 
med stora olyckor och katastrofer. Utredningen föreslår ett riskfinansieringssystem 
för katastrofersättning till kommunerna. Systemet består av tre nivåer. Den första 
nivån omfattar kostnader som en kommun själv kan bära. Den andra nivån utgörs 
av en för kommunerna obligatorisk katastrofförsäkring, vilken administreras av 
Kammarkollegiet. Den tredje nivån omfattar kostnader av sådan dignitet att staten 
träder in. Försäkringslösningen innebär att kommunerna har ett gemensamt ansvar 
för systemet. 

Räddnings- och beredskapsförvaltningen har skrivit ett yttrande över utredningen. 
Av yttrandet framgår bland annat att grundsjälvrisken kan uppfattas som mycket 
hög i jämförelse med dagens system. Det borde vara möjligt till en särskild pröv-
ning av ersättning till en mindre kommun vid händelser som enligt det nya systemet 
inte ersätts. Möjlighet till förskott på ersättning under en pågående händelse borde 
också finnas mot redovisning av kostnaderna. Den årliga kostnaden för den enskil-
da kommunen i den gemensamt finansierade naturkatastrofförsäkringen måste tyd-
liggöras.  

 

För kännedom 
Regeringskansliet, försvarsdepartementet 
Räddnings- och beredskapsförvaltningen 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 121  
Au § 83  
Ärendenr 103  
Diarienr KS  2007/503 
   

Samhällsservicekontoret i Gunnarsbyn – utlokalise-
ring av verksamheter från kommunledningsförvalt-
ningen 

Beslut 
1. Kommunchefens redovisning läggs med godkännande till handlingarna. 

2. Kommunchefen får i uppdrag att i samråd med övriga förvaltningar inbjuda fö-
reningen Råek till en gemensam analys av de överväganden och slutsatser som 
redovisas av samtliga styrelser och nämnder. Kommunchefen ska återkomma 
med en slutredovisning, senast den 31 oktober 2008. 

3. Möjligheten att lägga ut verksamheter till samhällsservicekontoret i Gunnarsbyn 
ska prövas i samband med pågående översyn av den administrativa verksamhe-
ten. 

Beskrivning av ärendet 
I Strategisk plan 2008-2010 har samtliga styrelser och nämnder fått i uppdrag att 
senast den 30 juni 2008 redovisa vilka verksamheter som kan läggas ut på sam-
hällsservicekontoret i Gunnarsbyn. 

Sammantaget gör kommunchefen bedömningen att det för närvarande saknas förut-
sättningar för att utlokalisera någon befattning och därmed sammanhängande verk-
samhet från kommunledningsförvaltningen till samhällsservicekontoret i Gunnars-
byn.  

Däremot utreder kansli- och informationskontoret möjligheten att förse kontoret 
med en så kallad medborgarterminal. En sådan har nyligen installerats i Stadshuset 
och gör det möjligt för allmänheten att ta del av det informations- och tjänsteutbud 
som finns på kommunens hemsida samt sådan information som hemsidan länkar 
till. Däremot går det inte att surfa fritt på medborgarterminalen. 

När samtliga styrelser och nämnder redovisat sina utredningar om servicekontoret i 
Gunnarsbyn avser kommunchefen att inbjuda föreningen Råek till överläggningar 
tillsammans med samtliga förvaltningar för gemensam analys av nämndernas över-
väganden och slutsatser. 
 
För genomförande  Kommunledningsförvaltningen  
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 122  
Au § 84  
Ärendenr 104  
Diarienr KS  2008/373 
   

Serveringstillstånd I M Restaurang AB 

Beslut 
1. IM Restaurang i Boden AB beviljas stadigvarande tillstånd att till allmänheten 

servera starköl, vin och spritdrycker i Sävast Golfrestaurang; i restaurang och på 
uteterrassen. 

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

3. Servering på uteterrassen får ske mellan 15 maj och 15 september. 

Beskrivning av ärendet 
IM Restaurang i Boden AB har ansökt om stadigvarande tillstånd att till allmänhe-
ten servera starköl, vin och spritdrycker i Sävast Golfrestaurang; i restaurang och på 
uteterrassen. Sökt serveringstid är kl.11.00-01.00. 

IM Restaurang AB är ett nybildat företag. Styrelsen består av ordförande Suman 
Sharma som har mångårig erfarenhet av restaurangbranschen och driver Hantverks-
restaurangen sedan år 2002 samt Maria Sharma, Kari Jaako och Ida Jaako. Sävast 
Golfrestaurang har som inriktning att erbjuda golfare samt andra gäster lunchbuffé, 
à la carte, fika samt förfriskningar. Företagets mål är att ge restaurangen ett lyft gäl-
lande service och mat. Öppettiderna är 8.00-20.00 alla dagar samt särskilda tider 
vid beställningar och sittningar. Pubkvällar med trubadur finns i planeringen. 

Kansliets utredning visar att sökande är lämplig att utöva verksamheten. Ser-
veringsstället uppfyller de krav som ställs i alkohollagen. Kansliet föreslår att 
kommunstyrelsen bifaller ansökan. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (kansli och informationskontoret) 

För kännedom 
I M Restaurang i Boden AB 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 123  
Au § 85  
Ärendenr 105  
Diarienr KS  2008/452 
   

Teckningsrätt och undertecknande av handlingar 
inom ekonomikontoret  

Beslut 
1. Kommunens samtliga bank- och depåkonton, plus- och bankgiron tecknas av 

följande befattningshavare två i förening 
Ekonomichef Tomas Pellikkä 
Drätselkamrer Agneta Bergbom 
Controller  Siv Egefjord 
Controller  Barbro Gunnari Heikki 
Ekonom  Kristin Sundén 
Ekonomisekreterare  Louise Rutström 
Ekonomisekreterare Christel Öhman 
Ekonomisekreterare  Sigbrith Mattsson 
Ekonomisekreterare Catarina Åhman 

2. Skattedeklarationer och andra handlingar rörande skattekontot undertecknas av 
följande befattningshavare två i förening 
Ekonomichef  Tomas Pellikkä 
Drätselkamrer Agneta Bergbom 
Controller  Siv Egefjord 
Controller  Barbro Gunnari Heikki 
Ekonom   Kristin Sundén 
Ekonomisekreterare Christel Öhman 

3. Sigillnycklar från Plusgirot kvitteras av drätselkamrer Agneta Bergbom eller 
vid förfall för denne av controller Barbro Gunnari Heikki. 

4. Ekonomichef Tomas Pellikkä, drätselkamrer Agneta Bergbom och controller 
Barbro Gunnari Heikki har, två i förening, dispositionsrätt till kommunens 
bankfack hos SEB. 

5. Skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av kommunstyrelsen i dess 
helhet, kontrasigneras av ekonomichef Tomas Pellikkä eller vid förfall för den-
ne av controller Barbro Gunnari Heikki. 

6. Skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade med stöd av delegering, 
undertecknas av delegat. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 123  
Au § 85  
Ärendenr 105  
Diarienr KS  2008/452 
   
7. Avtal om leasing undertecknas av ekonomichef Tomas Pellikkä eller av upp-

handlingschef Ingrid Andersson eller till och med 2008-12-31 av upphandlings-
chef Walter Sundberg. 

8. Avtal avseende köp av varor och tjänster undertecknas av delegat 

9. Övriga avtal inom ekonomikontoret, som är beslutade av kommunstyrelsen i 
dess helhet, kontrasigneras av ekonomichef Tomas Pellikkä eller vid förfall för 
denne av drätselkamrer Agneta Bergbom, controller Siv Egefjord eller control-
ler Barbro Gunnari Heikki. 

10. Övriga avtal inom ekonomikontoret undertecknas, två i förening, av ekonomi-
chef Tomas Pellikkä, drätselkamrer Agneta Bergbom, controller Siv Egefjord 
och controller Barbro Gunnari Heikki. 

11. Fullmakt att genomföra upphandling för Bodens kommuns räkning underteck-
nas av ekonomichef Tomas Pellikkä eller upphandlingschef Ingrid Andersson. 

12. Beslutet gäller från och med 2008-06-10 och tills vidare. 

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 ska avtal, andra handlingar och skri-
velser, som beslutas av kommunstyrelsen, undertecknas av ordföranden eller vid 
förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av styrelsens sekreterare el-
ler annan anställd som styrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen ska även i övrigt 
besluta om vem som ska underteckna handlingar. 

Kommunstyrelsen har 2007-01-22, § 25 och 2006-01-23, § 31 beslutat om teck-
ningsrätt för kommunens bankkonton med mera samt undertecknande av hand-
lingar inom ekonomikontoret. På grund av personalomsättning inom kontoret krävs 
nytt beslut. 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 124  
  
Ärendenr 106  
Diarienr KS 2006/726 
   

Detaljplan för del av Boden 53:5 m.fl; del av Hedenb-
rovägen 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska anta en detaljplan för 
del av Boden 53:5 m.fl; del av Hedenbrovägen. Planen har initierats med hänsyn till 
försvarets ombyggnationer. Syftet med planen är att möjliggöra en förändring av in- 
och utfarterna till I 19.  

Planen har handlagts enligt enkelt planförfarande. Den har varit utsänd på remiss 
under tiden 2006-09-11 – 2006-10-25. På grund av oklarheter i planförfarandet har 
planen legat vilande. Under remisstiden har inga större invändningar kommit mot 
planförslaget.  

Området är tidigare planlagt. Den gällande planen upphör när denna plan vinner 
laga kraft.  

 
För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (samhällsbyggnadskontoret) 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 125  
  
Ärendenr 107  
Diarienr KS  2008/493 
   

Anställning av ny näringslivschef 

Beslut 

Kommunstyrelsen anställer Jeanette Nilsson som näringslivschef från och med den 
1 september 2008. 

Åsa Wikström (m) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Jeanette Nilsson från Luleå blir ny när-
ingslivschef i Bodens kommun från och med den 1 september 2008. Jeanette är för 
närvarande programchef för Övre Norrland på Nutek med uppdrag att genomföra 
strukturfondsprogrammet för Norrbotten och Västerbotten under perioden 2007-
2013. Hon har tidigare bland annat varit näringslivschef i Kalix kommun samt kon-
torschef i Luleå för North Sweden. 

Jeanette har civilingenjörsexamen från den väg- och vattenbyggnadstekniska linjen 
vid Luleå tekniska högskola. Hon har dessutom bland annat genomfört flera ledar-
skapsutbildningar. 

 
För kännedom  
Näringlivsstyrelsen 
Jeanette Nilsson 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 126  
  
Ärendenr 108  
Diarienr KS 2007/985 
   

Visstidspension för före detta anställd 

Beslut 

Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande att fatta beslut röran-
de Göran Wikström visstidspension.  

Beskrivning av ärendet 
Under hösten 2007 gjorde SPP på kommunens uppdrag en rutinmässig granskning 
av taxerad inkomst för samtliga före detta anställda respektive förtroendevalda som 
omfattades av systemet med visstidspension. Vid granskningen framkom uppgifter 
som talade för att förre socialchefen Göran Wikström haft förvärvsinkomster som 
överstigit det samordningsfria beloppet, utan att uppgift om detta lämnats till SPP.  

På begäran av kommunen redovisade Wikström sina inkomstuppgifter till SPP. Av 
redovisningen framkom att Wikström vid vissa tillfällen haft inkomster som över-
steg gränsen för samordning. Vidare framkom att Wikström haft ersättning från sin 
nuvarande arbetsgivare, som enligt kommunens uppfattning ansågs vara förvärvs-
inkomst och därför borde omfattas av samordningen. Enligt kommunens uppfatt-
ning, baserat på SPP:s beräkningar, skulle återbetalning ske med 804 425 kronor. 

Efter överläggningar med Wikströms ombud har 119 011 kronor återbetalats till 
kommunen. Däremot råder fortfarande delade meningar om eventuell återbetal-
ningsskyldighet i fråga om resterande belopp. 

Ett yttrande har inhämtats från Sveriges Kommuner och Landsting (seniorförhand-
lare Agneta Åhlin). Yttrandet har sänts till Wikströms ombud för synpunkter. Vida-
re har kommunen tillskrivit Skatteverket, vars svar ännu inte har kommit. 

Det är angeläget att beslut rörande Wikströms visstidspension kan fattas så snart det 
finns ett tillräckligt beslutsunderlag. Eftersom nästa sammanträde med kommunsty-
relsen äger rum först den 8 september 2008 bör kommunstyrelsens ordförande kun-
na avgöra ärendet på delegation. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 127  
  
Ärendenr 109  
Diarienr KS  2008/434 
   

Stadigvarande serveringstillstånd för Boden Arenas 
restaurang 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen ger Nilsson Restauranger AB stadigvarande serveringstill-

stånd att till allmänheten servera alla slags alkoholdrycker året runt i Arenan re-
staurangen och konferensrum 1 och 2 på plan 3 i Boden Arena. 

2. Servering får ske dagligen mellan 11.00-01.00. 

Beskrivning av ärendet 
Nilsson Restauranger AB har ansökt om stadigvarande tillstånd för att servera öl, 
vin och spritdrycker till allmänheten i Boden Arenas restaurang, konferensrum 1 
och 2. Sökt serveringstid är 11.00-01.00. Nilssons Restaurang AB har för avsikt att 
vid konserter, mässor, konferenser, kongresser, vip-beställningar och företagsevent 
servera mat och dryck till gäster i restaurangen. Serveringsevenemangen kommer 
att ordnas till i förväg bestämda grupper. 

Kansliets utredning visar att sökande är lämplig att utöva verksamheten. Ser-
veringsstället uppfyller de krav som ställs i alkohollagen. Kansliet föreslår att 
kommunstyrelsen bifaller ansökan. 

 
För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (kansli och informationskontoret) 

För kännedom  
Nilsson Restauranger AB 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 128  
  
Ärendenr 110  
Diarienr KS  2008/501 
   

Försäljning av fastigheten Torpgärdan 9:3, ”Pripps-
huset” 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner att kommunen, till Falks Fastigheter AB, org. nr. 

556725-0963, säljer fastigheten Torpgärdan 9:3, för en överenskommen köpe-
skilling av 1 500 000 kronor, i enlighet med upprättat köpekontrakt. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och samhällsbygg-
nadschefen att underteckna för beslutet nödvändiga handlingar 

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten Torpgärdan 9:3 är belägen på Östra Torpgärdans industriområde längs 
Industrivägen mot Lulevägen. Fastigheten har en areal på 7922 kvm och består av 
en industribyggnad med en nettoarea på ca 1195 kvm samt tillhörande parkerings-
platser. Byggnaden uppfördes ursprungligen år 1965 för stenbearbetning och inköp-
tes senare av Pripps. Under senare år har verksamheterna i byggnaden bestått av bl 
a bilverkstad, tryckeri, förrådsutrymmen samt till verksamheterna tillhörande kon-
tor.  

En värdering har gjorts av fastigheten. Marknadsvärdet uppskattas till 1 500 000 
kronor. Falks Fastigheter AB är intresserad av fastigheten och har accepterat en kö-
peskilling på 1 500 000 kronor. Det planerade försäljningen medför inte någon för-
ändring för nuvarande hyresgäster utan befintliga hyresavtal överlåtes på köparen. 
Taxeringsvärdet för fastigheten uppgår till 937 000 kronor. Bokfört värde är 1 158 
273 kronor. 

Samråd har skett med Näringslivsförvaltningen och Tekniska förvaltningen. 

 
För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (samhällsbyggnadskontoret) 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 129  
  
Ärendenr 111  
Diarienr KS  2008/508 
   

Upphandling av olycksfallsförsäkring 

Beslut 

1. Kommunen tecknar avtal med Folksam enligt alternativ A1, vilket omfattar 
både verksamhetstid och fritid samt innebär en maximal ersättning med 23 bas-
belopp vid medicinsk invaliditet på 50% eller mer och med 13 basbelopp för en 
invaliditetsgrad under 50%. 

2. Avtalstiden är 2,5 år fr o m 2008-07-01 t o m 2010-12-31 med rätt till ett op-
tionsår. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har via kommunens försäkringsmäklare Direct begärt in offerter på 
olycksfallsförsäkring. Försäkringen omfattar elever, barn och ungdomar och andra 
grupper inom kommunens verksamhetsområde. 6159 personer är försäkrade verk-
samhetstid och fritid och 546 personer, som bl a är elever inom vuxenutbildningen, 
är försäkrade enbart under verksamhetstid.  

Upphandlingsunderlag har skickats till sju försäkringsbolag. Offerter har inkommit 
från Trygg-Hansa, Folksam samt AIG Europé.  

Anbuden begärdes in på två alternativa nivåer dels med nuvarande omfattning, d v s 
de flesta är försäkrade under verksamhetstid och fritid (A) och dels enbart under 
verksamhetstid (B).  

Anbuden är baserade på två alternativa försäkringsbelopp där alternativ 1 innebär 
en maximal ersättning med 20 basbelopp vid medicinsk invaliditet på 50% eller 
mer och med 10 basbelopp för en invaliditetsgrad under 50%. Alternativ 2, som 
även är den nivå som gällande försäkringsavtal har, innebär en maximal ersättning 
med 30 basbelopp vid medicinsk invaliditet på 50% eller mer och med 15 basbe-
lopp vid en invaliditetsgrad under 50%.  
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Ks § 129  
  
Ärendenr 111  
Diarienr KS  2008/508 
   
Bägge alternativen avser verksamhetstid och fritid samt enbart fritid. 

Försäkringsbolag Omfattning 
A alt 1 

Omfattning 
A alt 2 

Omfattning 
B alt 1 

Omfattning 
B alt 2 

AIG 486.901 512.383 391.907 412.358 
Folksam 478.897 552.952 183.268 201.893 
Trygg-Hansa 523.329 593.262 224.618 251.438 

 
Av anbudssammanställningen framgår att med omfattningen verksamhetstid och 
fritid har Folksam det lägsta anbudet enligt alternativ 1 medan AIG Europé har det 
lägsta anbudet enligt alternativ 2. Trygg-Hansa har det högsta anbudet i bägge al-
ternativen.  

Om försäkringen endast omfattar verksamhetstid har Folksam det lägsta anbudet för 
bägge alternativen och AIG de högsta anbuden. 

Om kommunen skulle välja att övergå till ett försäkringsskydd som endast omfattar 
verksamhetstid så kräver det en omfattande information till föräldrarna och tid för 
dessa att försäkra sina barn under fritiden.  

Vilken nivå har angränsande kommuner valt att lägga olycksfallsförsäkringen på? 
Luleå, Piteå, Älvsbyn och Kalix har samtliga en olycksfallsförsäkring som omfattar 
både verksamhetstid och fritid. Luleås försäkringsskydd omfattar en maximal er-
sättning vid medicinsk invaliditet med 607 400 kronor, vilket motsvarar 15 basbe-
lopp. 

Skillnaden i försäkringsvillkor mellan Folksam och AIG är att i AIG:s villkor ingår 
ersättning för lyte och men, vilket inte ingår i Folksams villkor. Däremot har Folk-
sam en maximal ersättning vid medicinsk invaliditet som är 3 basbelopp högre än 
AIG. 

Avtalstiden är 2008-07-01 – 2010-12-31 med rätt till ett optionsår, till och med 
2011-12-31. 

 
För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 130  
  
Ärendenr 112  
Diarienr KS  2008/318 
   

Upphandling av busstransport i linjetrafik  

Beslut 
1. Kommunstyrelsen antar anbud för busstransport i linjetrafik inom Bodens kom-

muns tätort med Centrala Buss i Norrbotten AB. 

2. Kommunstyrelsen ger tekniska chefen i uppdrag att teckna nödvändiga avtal för 
uppdragets genomförande, omgående efter tilldelningstiden slut, om något över-
klagande inte skett till länsrätten. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet 
Anbud har infodrats på busstransport i linjetrafik inom Bodens kommuns tätort för 
perioden 2009-07-01 – 2017-06-30 med möjlighet till 24 månaders förlängning, 
dvs. 10 år. Ärendet har handlagts av kommunledningsförvaltningens upphandlings-
enhet och tekniska förvaltningen.  

Öppen upphandlingsform med annonsering via publik elektroniskt portal har till-
lämpats. Fyra leverantörer har begärt och fått förfrågningsunderlaget varav tre har 
lämnat anbud. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Ks § 131  
Tu § 19  
Ärendenr 701  
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Medborgarförslag om infarter till Boden 

Förslag till beslut 
1. Medborgarförslaget bifalls såtillvida att kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska 

förvaltningen att fortsätta samarbetet med Vägverket när det gäller Bodens in-
farter. 

2. Frågan om upprensning av skogsdungen Erikslund 2:2 vidarebefordras till 
markägaren. 

Beskrivning av ärendet 
Kurt Fingal har lämnat in ett medborgarförslag om infarterna till Boden.  

Kommunen och Vägverket samarbetar när det gäller utformning av infarter till Bo-
den. Exempel är ombyggnaden av fyrvägskorsningen i Manhem till en cirkula-
tionsplats som har projekterats och gestaltutformats gemensamt mellan Vägverket 
och kommunen. Kommunen samarbetar också med Vägverket när det gäller om-
byggnad av väg 97 mellan Sävast och Boden där ett gestaltningsprogram kommer 
att arbetas fram. 2007 byggde Vägverket en ny cykelväg längs väg 97 i anslutning 
till infarten från Jokkmokk och de satsade även på nyplantering av trädallén vid in-
farten från Älvsbyn.  

På sträckan längs Moråsleden kommer parkavdelningen att göra en översyn om 
plantering av träd är ett alternativ och bullervallen kommer att klippas årligen. Nå-
gon plantering i slänten är inte aktuell.  

Tekniska utskottet föreslår 1. Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska förvaltningen 
att fortsätta samarbetet med Vägverket när det gäller Bodens infarter. 2. Frågan om 
upprensning av skogsdungen Erikslund 2:2 vidarebefordras till markägaren. 

Yrkanden 
Anders Pettersson (kd) föreslår att den punkt 1 i utskottets förslag ändras till följan-
de. Medborgarförslaget bifalls såtillvida att kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska 
förvaltningen att fortsätta samarbetet med Vägverket när det gäller Bodens infarter. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Petterssons (kd) förslag. 

För genomförande Tekniska förvaltningen   För kännedom Kurt Fingal 
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Ks § 132  
Tu § 20  
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Medborgarförslag om rökförbud vid busshållplatser 
och offentliga entréer 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget bifalls såtillvida att kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska för-
valtningen att fortsätta det påbörjade arbetet att skapa rökfria miljöer vid busshåll-
platser och offentliga entréer.  

Beskrivning av ärendet 
Ulla-Britt Hedberg har lämnat in ett medborgarförslag om generellt rökförbud vid 
busshållplatser och offentliga entréer för att underlätta för astmatiker och allergiker. 

Kommunen vill medverka till att astmatiker och allergiker ska ha bättre möjligheter 
att åka med kollektivtrafiken och därför har texten ”Tänk på allergiker och astmati-
ker – rök inte i busskurer” skrivits in i lokaltrafikens bussturlista. Skyltning i buss-
kurerna kan inte göras fritt eftersom kommunen inte äger glaskurerna.  

För att åtgärda problemet med rökning vid entréer har arbetet påbörjats att skapa 
rökfria zoner vid de fastigheter som kommunen förvaltar och ansvarar för. Exem-
pelvis har rökfria zoner skyltats upp och askkoppar flyttats ut vid entréer till stads-
huset.  

Tekniska utskottet lämnar följande förslag. Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska 
förvaltningen att fortsätta det påbörjade arbetet att skapa rökfria miljöer vid buss-
hållplatser och offentliga entréer.  

Yrkanden 
Anders Pettersson (kd) föreslår följande. Medborgarförslaget bifalls såtillvida att 
kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska förvaltningen att fortsätta det påbörjade arbe-
tet att skapa rökfria miljöer vid busshållplatser och offentliga entréer.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Petterssons (kd) förslag. 

För genomförande 
Kommunstyrelsen 

För kännedom 
Ulla-Britt Hedberg 
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Ks § 133  
Tu § 21  
Ärendenr 703  
Diarienr KS 2008/138 
   

Medborgarförslag om högerregeln, samarbete med 
trafikskolor och skolor samt synpunkter på vägun-
derhållet 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås.  

Beskrivning av ärendet 
Håkan Kivijärvi har lämnat in ett medborgarförslag om informationskampanj om 
högerregeln, samarbete med trafikskolor och skolor samt synpunkter på vägunder-
hållet.  

Kommunen arbetar med trafiksäkerhetsfrågor på olika sätt med fysiska åtgärder, in-
formation och kampanjer. Risker som kan innebära svåra skador och/eller dödsfall 
har högsta prioritet. Även frekventa platser eller olyckstyper har hög prioritet. 

I Boden har mopeder endast varit inblandade i ett fåtal olyckor och det är heller inte 
vanligt med trafikolyckor som beror på oklarheter om högerregeln.  

Mopeder och problem med dessa har diskuterats i kommunens trafiksäkerhetsråd, 
polisen gör riktade insatser mot fortkörning och trimmade mopeder och i samband 
med trafiksäkerhetsinformation i skolorna tas frågan upp med elever, lärare och 
föräldrar. Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig i frågan om trafikundervis-
ning i skolan (BUN § 36/2008). 

Vägunderhållet utförs enligt serviceförklaringar antagna av kommunstyrelsen. Fast-
ställda serviceförklaringar integreras i de tekniska beskrivningar som gäller vid 
upphandlingen av snöröjningen. En förändring av nuvarande serviceförklaringar 
med tidigare startkriterier vid snöröjning medför möjligtvis en standardhöjning men 
det innebär också en kraftig kostnadshöjning.  

Tekniska utskottet föreslår att medborgarförslaget om högerregeln m m avslås.  

Yrkanden 
Olle Lindström (m) föreslår att medborgarförslaget avslås.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lindströms (m) förslag. 
För kännedom Håkan Kivijärvi 
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Ks § 134  
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Delegationsbeslut och delgivningar 
Kommunstyrelsen noterar följande delegationsbeslut och delgivningar till protokol-
let. 

Delegationsbeslut  
Tekniska utskottets/tekniska förvaltningens delegationsbeslut 
   
Ärende Delegat Del nr 

Begränsning av tung trafik över kraftverksdammen 
(KS 2008/328) 

Tekn utskottet  
§ 22/2008 

6 

   
Ändrad linjedragning för buss 5/55 
(KS 2008/78) 

Tekn utskottet 
§ 23/2008  

5 

   
Hastighetsbegränsning på väg 741 i Västbo 
(KS 2008/397) 

Tekn utskottet 
§ 24/2008  

6 

   
Tekniska utskottet, delårsrapport 2008-04 
(KS 2008/447) 

Tekn utskottet 
§ 25/2008  

1 

   
Tekniska förvaltningen, beslutsattestanter/ersättare  
fr o m 2008-04-01 (KS 2008/385) 

Avdelningschef 
adm avd 

14 

   
Lundqvist Måleri AB och Bodens Måleri AB antas för 
utvändig ommålning av Ridhuset och Perbackens daghem 
(KS 2008/372) 

Avdelningschef  
fastighetsavd 

10 

   
PVP AB antas för ombyggnad av ventilation, Hedens sko-
la (KS 2008/414) 

Teknisk chef 10 

   
Quadro Entreprenad AB antas som entreprenör för om-
läggning av papptak, Prästholmsskolan och Perbackens 
förskola (KS 2008/415) 

Avdelningschef 
fastighetsavd 

10 

   
Ciba Acandianavia AB antas som leverantör av aktiverat  
kol till Pagla vattenverk (KS 2008/421) 

Avdelningschef 
VA-avd 

10 

   
PVP AB antas som entreprenör för ombyggnad luftbe- Teknisk chef 10 
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handling, NordPoolen (KS 2008/445) 
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Ks § 134  
  
Ärendenr ---  
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Delegationsbeslut om kommunal förköpsrätt för följande fastigheter 
    
Diarienr Fastighet Delegat Del nr 

2008/365 Heden 3:288 Samh.byggn.chef 9 
2008/368 Gemträsk 3:10, 4:7 -”- -”- 
2008/369 Vittjärv 2:161 -”- -”- 
2008/370 Vittjärv 2:160 -”- -”- 
2008/371 Vittjärv 2:57, område av -”- -”- 
2008/377 Lappträsk 1:44 -”- -”- 
2008/384 Buddbyn 1:14, 4:24 -”- -”- 
2008/391 Harads 1:90 -”- -”- 
2008/395 Bredåker 10:4, 10:16 -”- -”- 
2008/409 Svartbjörnsbyn 4:136 -”- -”- 
2008/410 Aspen 4 -”- -”- 
2008/411 Heden 48:11 -”- -”- 
2008/418 Överstbyn 12:66 -”- -”- 
2008/425 Brobyn 17:1 -”- -”- 
2008/428 Djupsjö 3:45 -”- -”- 
2008/431 Lövudden 1:4 -”- -”- 
2008/432 Bredåker 1:75 -”- -”- 

 

Serveringstillstånd Delegat Del nr 

   
Tillfälligt serveringstillstånd SkiCamp i Boden AB, 
Rotundan, Björknäsparken 30 apr-30 sept (2008/333) 

Ks-ordf  

   
Tillfälligt serveringstillstånd Harads Camping, Öltält på 
Kvarnängen 7 juni (2008/357). 

Ks-ordf  
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Delgivningar 
Kommunstyrelsens arbetsutskott; Nedskrivningar av utestående fordringar 
(2008/380). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott; Igångsättningstillstånd för tekniska förvaltningen 
(2008/427). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott; Medfinansiering Nordic Business Link 
(2008/439). 

Upphandlingsenheten; Upphandling av Transport-anläggning-maskintjänster 2008 
(2008/128). 

Kommunledningsförvaltningen, kansliet; Yttrande till länsrätten över Skogslandet 
Leaders överklagande (2008/295). 

Kommunledningsförvaltningen, kansliet; Yttrande till länsstyrelsen över närings-
livsförvaltningens ansökan om bygdemedel (2008/307). 

Länsstyrelsen Norrbotten; Tillsyn enl lagen om skydd mot olyckor och uppföljning 
enl lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händel-
ser i fredstid och höjd beredskap (2007/286). 

Länsstyrelsen Norrbotten; Inspektion hos överförmyndarnämnden (2008/417). 

Kommunledningsförvaltningen; Fullmakt till ombud på Bothnian Arc årsstämma 
2008-05-23 (2008/436). 

Kommunledningsförvaltningen; Fullmakt till ombud om hyresförhållanden på Ho-
tell Bodensia (2005/1013) 
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