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§ 16 Rapporter 
  

- Muntlig rapport från samhällsbyggnadschefen Lars Andersson om pågående 
ärenden om detaljplaner. 

- Räddnings- och beredskapsförvaltningens årliga rapport för skydd och säkerhet 
(2009/92) 

- Muntlig rapport från räddningschefen Bengt Nilsson om räddningstjänsten 

- Finansiell rapport januari 2009  

- Rapport från tekniska utskottet 
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§ 17 Ändringar av kommunfullmäktiges arbetsordning 
 KS 2009/74, Au § 9 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer det förslag som lämnats av kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2009-02-09, § 9, till nya lydelser av 28 a § om medborgarförslag 
och 36 § om valberedning. 

2. Fullmäktige fastställer kansliets förslag 2009-02-23 till ny lydelse av 35 § om 
beredningen av fullmäktiges ansvarsprövning.  

Beskrivning av ärendet 
Arbetsutskottet lämnade 2009-02-09, § 9, ett förslag till ändringar i kommunfull-
mäktiges arbetsordning. Ändringarna gäller medborgarförslag, beredningen av 
fullmäktiges ansvarsprövning och valberedningen. 

Ändringen av bestämmelsen om medborgarförslag är en följd av att reglerna i 
kommunallagen om medborgarförslag ändrades den 1 juli 2007, på så sätt att kom-
munfullmäktige numera kan överlåta rätten att besluta i medborgarförslag till en 
nämnd. I förslaget finns inskrivet den ordning som har tillämpats i Bodens kommun 
sedan 2007, nämligen att presidiet lämnar ett förslag till fullmäktige om till vilken 
nämnd ett ärende ska överlåtas. I övrigt följer förslaget det som föreslås i Sveriges 
kommuner och landstings cirkulär 07:42 om förenklad handläggning av medborgar-
förslag. Som en bilaga till den här skrivelsen finns en redovisning av viss statistik 
om medborgarförslag. 

Sedan den 1 januari 2007 gäller delvis nya regler i kommunallagen om fullmäktiges 
ansvarsprövning. Förändringarna innebär bland annat att fullmäktige ska motivera 
sina beslut om ansvarsfrihet eller anmärkning mot en nämnd eller en förtroende-
vald. Arbetsutskottet föreslår att presidiet ska bereda frågan om ansvarsprövning 
och att personliga ersättare ska utses till presidiet. Kansliet lämnar 2009-02-23 ett 
nytt förslag, enligt vilket fullmäktiges ordförande bereder frågan, i samråd med öv-
riga ledamöter i presidiet och med samtliga partiers gruppledare i fullmäktige. 

Slutligen föreslås en ändring i paragrafen om valberedningen, så att valberedningen 
inte längre ska sammanträda i samband med fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
Det här är en anpassning till vad som sedan tidigare gäller i många andra kommu-
ner, inte minst i Norrbottens län. 
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§ 17 Ändringar av kommunfullmäktiges arbetsordning (forts) 
 KS 2009/74, Au § 9 

Yrkanden 
Olle Lindström (m) föreslår följande. 1. Kommunfullmäktige fastställer det förslag 
som lämnats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-09, § 9, till nya lydelser 
av 28 a § om medborgarförslag och 36 § om valberedning. 2. Fullmäktige faststäl-
ler kansliets förslag 2009-02-23 till ny lydelse av 35 § om beredningen av fullmäk-
tiges ansvarsprövning. 

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

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 18 Medfinansiering av Strategiskt Folkhälsoarbete i Norrbotten
 KS 2009/47, Au § 10 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Bodens kommun ska delta i projektet ”Strate-

giskt folkhälsoarbete i Norrbotten”. 

2. Kommunfullmäktige anvisar 44 382 kronor från kommunfullmäktiges konto för 
oförutsedda utgifter.  

3. Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens (kommunledningsförvaltning-
en) driftram med 44 382 kronor för år 2010. 

Beskrivning av ärendet 
Norrbottens läns landsting antog tillsammans med samtliga kommuner i Norrbotten 
en folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten under år 2007. En politisk länsgrupp, 
Norrbottens folkhälsopolitiska råd (NFR), tillsattes för att stödja arbetet med för-
verkligandet av strategins ambitioner. 

Nu startar ett projekt som löper över två år med en total kostnad på 1 600 000 kr. i 
detta ingår 100 000 kr per år till NFR:s förfogande för omkostnader i samband med 
planerade aktiviteter. Kostnaderna föreslås delas lika mellan landstinget och Kom-
munförbundet Norrbotten. 

Kommunförbundet Norrbotten rekommenderar nu samtliga Norrbottens kommuner 
att medfinansiera projektet ”Strategiskt folkhälsoarbete i Norrbotten” med samman-
lagt 800 000 kr för 2009-2010.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 19 Ändring av Riktlinjer för investeringar 
 KS 2009/83, Au § 11 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till ändring av kommunens riktlinjer för 
investeringar, med följande justering. Stycket om igångsättningstillstånd kvarstår, 
med ändringen att igångsättningstillstånd krävs vid investeringar överstigande 2 
miljoner kronor. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt nuvarande "Riktlinjer för investeringar" krävs igångsättningstillstånd vid in-
vesteringar överstigande 500 tkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott har delegation 
att besluta om igångsättningstillstånd. Det huvudsakliga motivet för igångsättnings-
tillstånd har varit att under löpande år kunna göra omprioriteringar bland invester-
ingarna. Motivet är inte längre lika stort eftersom kommunstyrelsen tar beslut om 
huvuddelen av kommunens investeringar i december månad och bara någon månad 
senare beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott om igångsättningstillstånd för mot-
svarande investeringar. Det har dessutom varit vissa problem med senarelagda in-
vesteringar på grund av att det inte är några arbetsutskott under sommarmånaderna. 
Riktlinjer för investeringar föreslås revideras så att det inte längre krävs ingångsätt-
ningstillstånd för investeringar.  

I övrigt föreslås riktlinjerna anpassas efter nuvarande tillämpning. 

Arbetsutskottet föreslår 2009-02-09, § 11, att kommunfullmäktige förslaget till änd-
ring av kommunens riktlinjer för investeringar. 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslaget till änd-
ring av kommunens riktlinjer för investeringar, med följande justering. Stycket om 
igångsättningstillstånd kvarstår, med ändringen att igångsättningstillstånd krävs vid 
investeringar överstigande 2 miljoner kronor. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Torbjörn Lidbergs (s) för-
slag.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 20 Motion från Carola Larsson (fp) om att också skicka kom-
munens handlingar via e-post 

 KS 2008/843, Au § 12 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen på så sätt att kommunstyrelsen får i uppdrag 
att genomföra ett försök med att tillhandahålla sammanträdeshandlingar även digi-
talt under 2009.  

Beskrivning av ärendet 
Carola Larsson (fp) föreslår i en motion att Bodens kommun utreder i vilka fall man 
skicka kopia av handlingar till exempelvis nämnd eller fullmäktige via e-post ock-
så. Efter utredningens resultat ska man börja skicka kopia på handlingar via e-post 
och göra det möjligt frivilligt avböja papperskopior utskickade via vanlig post. 

Kansliet föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen på så sätt att kommun-
styrelsen får i uppdrag att genomföra ett försök med att tillhandahålla sammanträ-
deshandlingar digitalt under 2009. Försöket kan ske antingen med skicken inför 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, eller i samverkan med någon av de 
andra nämnderna. En inriktning på försöket kan vara att några ledamöter i kom-
munstyrelsen eller fullmäktige frivilligt väljer att avstå en del av utskicken i pap-
persform, och i stället tar del av underlaget via Internet. 

Delvis är förslaget redan uppfyllt, eftersom handlingarna inför kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige läggs ut på kommunens webbplats. Den ledamot som vill 
tacka nej till papperskick kan redan nu höra av sig till kansliet. I några av kommu-
nens andra nämnder har man gjort försök med att skicka handlingar via e-post. 

Samtidigt är det en viktig demokratifråga att de förtroendevalda har tillgång till ett 
fullständigt beslutsunderlag. Underlaget kan behövas i pappersform exempelvis vid 
partigruppmöten. En helt papperslös hantering är knappast möjlig, åtminstone inte 
på kortare sikt. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 21 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. Av underlaget framgår att 
ärendet gäller journaler för fyra elever. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 22 Detaljplan för Boden 4:88 m fl. Koloni- och odlingslotter på 
Killingholmen 

 KS 2008/254 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen.  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för koloni- och 
odlingslottsområdet på Killingholmen.  

Odlingslottsområdet på Killingholmen har funnits sedan mitten av 1990-talet. En 
förening är bildad för området, Killingholmens koloniträdgårdsförening. Förening-
en har hos kommunen väckt frågan om att tillåta byggandet av kolonistugor i områ-
det. Kommunen har tillmötesgått föreningen och upprättat detta detaljplaneförslag. 
Byggrätterna för stugorna har föreslagits på lotter som är 300 kvm. I detaljplanen 
har bestämmelser föreslagits som reglerar storlek, byggnadshöjder och utseende. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 23 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 
 KS 2009/76, Au § 13, Tu § 10 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer kommunledningsförvaltningens verksamhetsberät-

telse och investeringsredovisning för 2008. 

2. Kommunstyrelsen fastställer räddnings- och beredskapsförvaltningens verk-
samhetsberättelse och investeringsredovisning för 2008. 

3. Kommunstyrelsen godkänner tekniska förvaltningens verksamhetsberättelse för 
2008. 

4. Räddnings- och beredskapsförvaltningens begäran om att underskottet inte ska 
tas med som negativ tilläggsbudget överlämnas till budgetberedningens behand-
ling av tilläggsbudgeten. 

5. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningens ekonomikontor 
att tillsammans med tekniska förvaltningen och räddnings- och beredskapsför-
valtningen sammanställa en gemensam verksamhetsberättelse för kommunsty-
relsen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen och räddnings- och beredskapsförvaltningen har 
upprättat verksamhetsberättelse samt investeringsredovisning för 2008. Verksam-
hetsberättelsen innehåller en redogörelse över året som gått, måluppfyllelse, eko-
nomisk analys samt en framtidsbedömning. Av investeringsredovisningen framgår 
2008 års investeringar samt vilka investeringar som slutredovisas.  

Räddnings- och beredskapsförvaltningen begär att räddningstjänstens underskott på 
550 tkr ska regleras i bokslutet och inte tas med som negativ tilläggsbudget 2009. 

Tekniska förvaltningen har lämnat verksamhetsberättelse för 2008. Totala verk-
samhetsområdet redovisar ett underskott med 12 501 tkr i förhållande till driftbud-
geten. Underskott redovisas för fastigheterna, kostverksamheten, vinterväghåll-
ningen, åtgärder kring vårens höga vattenflöden och för bidrag till enskilda vägar. 
Investeringsbudgetens överskott var vid årsskiftet 5 897 tkr. Överskottet består hu-
vudsakligen av investeringar som inte har färdigställts. 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) – punkterna 4 och 5 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen – punkt 1 
Räddnings- och beredskapsförvaltningen – punkt 2 
Tekniska förvaltningen – punkt 3 
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§ 24 Ändrad fördelning av platser i Kommunala Pensionärsrådet 
 KS 2008/1068, Au § 14 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen förändrar fördelningen av platser i det kommunala pensio-

närsrådet på så sätt att SKTF:s senior/pensionärssektion 72 Boden får en plats. 
Samtidigt minskar Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, från tre platser 
till två. 

2. Kommunstyrelsen utser Siri Åström som ordinarie ledamot för SKTF:s seni-
or/pensionärssektion 72. Ersättare för henne blir Ingegerd Jaako. 

3. Ordinarie ledamöter för SPRF är Bert Selström och Hans Pettersson. Ersättare 
är Rolf Strand och Siv Nilsson. 

Beskrivning av ärendet 
SKTF:s senior/pensionärssektion 72 har anhåller om representation i Kommunala 
Pensionärsrådet. Sektionen har 73 medlemmar.  

I reglementet för Pensionärsrådet under punkt 5 framkommer att riktlinjerna för att 
få representation är att organisationen ska vara fungerande pensionärsförening, med 
dokumenterad verksamhet, och ha minst 50 medlemmar i Bodens kommun.  

Under punkt 6 står att läsa att, inom ramen för 9 ledamöter och 9 ersättare, ska varje 
pensionärsorganisation representeras av 1 ordinarie och 1 personlig suppleant.  

Frågan om begäran om representation under pågående mandatperiod regleras under 
punkt 6 d): ”Nya organisationer som önskar ha ledamöter i pensionärsrådet under 
pågående mandatperiod, söker om detta hos kommunstyrelsen. Bifalles framställ-
ningen beviljas organisationen ha 1 ordinarie och 1 suppleant. I motsvarande mån 
tappar befintliga organisationer tilläggsmandat, efter det registrerade medlemsantal 
som låg till grund för fördelningen vid mandattidens början.”   

Förändring en att SKTF:s sektion från en plats i Pensionärsrådet, innebär att Sveri-
ges Pensionärers Riksförbund, SPRF, förlorar ett av sina tilläggsmandat. SPRF har 
meddelat kommunen vilka av sina ledamöter och ersättare som ska fortsätta i rådet. 

 

För kännedom  
Handikapprådets sekreterare, för vidarebefordran till berörda pensionärsorganisa-
tioner och ledamöter / ersättare 
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§ 25 Ändringar av kommunstyrelsens delegationsordning 
 KS 2009/82, Au § 15 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer arbetsutskottets förslag till ändringar i kommun-

styrelsens delegationsordning, med justeringen att delegationen om igångsätt-
ningstillstånd (2:4) kvarstår. 

2. Ändringarna träder i kraft den 1 mars 2009. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen fastställde 2008-05-05, § 82, en ny omarbetad delegations-
ordning. Det har under det löpande arbetet kommit fram att delegationsordningen 
bör justeras på några punkter.   

Nya delegationer är en delegation till personal- och jämställdhetsutskottets ordfö-
rande att underteckna förhandlingsprotokoll i intresseförhandlingar och rättstviste-
förhandlingar (1:13), en delegation till informationschef att yttra sig över antagande 
av hemvärnsmän (4:4), samt en delegation till handläggare av trafikärenden att 
lämna yttrande till polismyndigheten användningen av offentlig plats (7:9). Som en 
följd av den sistnämnda delegationen föreslås att det 7 kapitlet byter namn till Vä-
gar, trafik och offentlig plats. 

Delegationerna om placeringar och leasingavtal (2:10 och 2:12) kompletteras med 
ersättare, för det fall att den ordinarie delegaten är frånvarande.  

Delegationen till ekonomichefen att besluta om insättning i JAK-banken är tidigare 
beslutat av kommunstyrelsen (2007-06-11, § 145). Den får nu egen punkt i delega-
tionsordningen (2:19). 

I delegationen att lämna uppdrag till en central arbetsgivarorganisation (1:12) görs 
en ändring till följd av att den nya lagen om vissa kommunala befogenheter träder i 
kraft den 1 mars 2009. 

Arbetsutskottet föreslog 2009-02-09, § 15, att kommunstyrelsen skulle fastställa 
förslaget till ändringar. Arbetsutskottet föreslog utöver de ovan nämnda förändring-
arna att delegationen om igångsättningstillstånd (2:4) skulle utgå. 

Yrkanden 
Olle Lindström (m) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag, med justeringen att delegationen om igångsättningstillstånd (2:4) kvarstår. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lindströms (m) förslag. 

För genomförande Kommunledningsförvaltningen - kansliet 
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§ 26 Medborgarförslag om rökförbud i kommunens lokaler 

 KS 2008/807, Pu § 2 

Beslut 
Kommunstyrelsen konstaterar att det redan råder rökförbud inom kommunens loka-
ler. Därför görs inget mer åt förslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Laila Jonsson har lämnat in ett medborgarförslag om rökförbud inom kommunens 
lokaler. 

Personal- och jämställdhetsutskottet säger i sitt yttrande att tobakslagen trädde i 
kraft den 1 juli 1993. I lagen finns regler om bland annat rökfri miljö på arbetsplat-
ser samt förbud mot rökning i lokaler där allmänheten har tillträde. 

I Bodens kommun finns riktlinjer för rökfri miljö fastställda sen 1995. Utöver la-
gens rökförbud gäller i Bodens kommun att rökning är förbjuden på alla kommuna-
la arbetsplatser, i kommunala fordon samt i tillfälligt anordnade rast- och pausut-
rymmen, baracker. 

Det innebär att det redan finns rökförbud i kommunens lokaler. 

 

För kännedom 
Personal- och jämställdhetsutskottet 
Laila Jonsson 
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§ 27 Tekniska förvaltningen, årsredovisning 2008 för vatten- och 
avlopp 

 KS 2009/99, Tu § 11 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning 2008 för VA-verksamheten. 

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att hålla årsredovisningen tillgänglig för 
fastighetsägarna på kommunens hemsida.  

Beskrivning av ärendet 
Enligt den nya VA-lagen ska en särskild resultat- och balansräkning redovisas för 
VA-verksamheten från och med 2007. Bakgrunden är att brukaren ska ges möjlig-
het att följa upp och kontrollera att självkostnadsprincipen efterlevs. Redovisningen 
ska på lämpligt sätt hållas tillgänglig för fastighetsägarna inom VA-anläggningens 
område. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  
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§ 28 Åtgärdsplan med anledning av 2008 års resultat samt för-

ändrade ekonomiska förutsättningar 
 KS 2009/127 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen ger budgetberedningen i uppdrag att i kommande tilläggs-

budget föreslå neddragningar i budgeten för 2009 som dels återställer en del av 
2008 års underskott och dels medför en budget i balans 2009. 

2. Kommunstyrelsen ger nämnder och styrelser i uppdrag att presentera förslag på 
åtgärder som innebär att kommunens negativa resultat för 2008 återställs. 

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta direktiv samt därefter 
sammanställa en åtgärdsplan för hela kommunen där 2008 års negativa resultat 
återställs senast vid utgången av 2011. Planen ska redovisas till fullmäktige i 
juni 2009. 

Beskrivning av ärendet 
Bokslutet för 2008 är klart och resultatet blev ett underskott på -18 379 tkr. Det ba-
lanserade resultatet, efter reglering av vinster vid försäljning av tillgångar, avyttring 
av hyresavtalen för Bodensia samt ianspråktagande av pensionsreserven, är ett un-
derskott på -12 410 tkr. 

Om kommunen har ett negativt balansresultat i bokslutet anger lagstiftningen att 
fullmäktige ska anta en plan för hur det negativa resultatet skall återställas. Ett ne-
gativt resultat ska regleras senast det tredje året efter det år då det uppstod. Beslut 
om åtgärdsplan bör fattas snarast efter det att ett negativt resultat konstaterats. Åt-
gärdsplanen ska innehålla genomförbara åtgärder och det ska framgå när åtgärderna 
ska vara genomförda.  

Efter det att fullmäktige fastställde den strategiska planen för 2009-2011 i juni 2008 
har dessutom de ekonomiska förutsättningarna förändrats drastiskt. 

Skatteunderlagets utveckling har reviderats ned vid ett flertal tillfällen. Av nedan-
stående tabell framgår de förändringar som skett sedan den strategiska planen fast-
ställdes i juni förra året: 
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§ 28 Åtgärdsplan med anledning av 2008 års resultat samt för-
ändrade ekonomiska förutsättningar (forts) 

 KS 2009/127 

Belopp, tkr 2009 2010 2011 2012

Resultat enligt strategisk plan 18 487 30 308 27 171 25 398
Förändring av ramar 9 121 8 380 7 751 7 751
Nytt budgeterat resultat 27 608 38 688 34 922 33 149

Prognos skatter och utjämning -40 071 -76 918 -92 943 -78 435
Prognostiserat resultat -12 463 -38 230 -58 021 -45 286

Resultat i % av skatter och bidrag -0,9% -2,7% -4,0% -3,0%

 

Ekonomiska ramarna i den strategiska planen 2010-2012 kommer att omarbetas, 
vilket innebär att kraftfulla åtgärder måste vidtas för att få en budget i balans. Ut-
ifrån nuvarande kända förutsättningar ter det sig näst intill orimligt att dessutom 
uppnå målsättningen om ett budgeterat resultat på 2 % av skatter och utjämning. 
För att skapa bättre förutsättningar för kommande år är det dock väsentligt att de 
åtgärder som vidtas ger störst effekt under 2009.  

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) – punkt 1  
Samtliga styrelser och nämnder – punkt 2 stycke 1 
Kommunledningsförvaltningen – punkt 2 stycke 2 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-02-23 

Sid 
17 (17) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 29 Delegationsbeslut och delgivningar 
  

2 Ekonomifrågor 

Nytt attestantregister kansli och informationskontoret (2009/86) 
Tekniska förvaltningen, beslutsattestanter från och med 2009 (2009/88) 
 
3 Upphandling och anskaffningsbeslut 

SAVO hyra och tömning av lastväxlarflak för bildskärmsglas - BDX Boden (2009/50) 
 
7 Vägar och trafik  

Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrade januari 2009 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 090101-090131 
Förordnande av kommunala parkeringsvakter (2008/858) 
 
8 Fastigheter och detaljplaner 

Förköp 8:1 
Boden 57:10 (2009/6)  
Boden 57:36, del av (2009/12)  
Bredåker 10:4 och 10:16 (2009/3)  
Brännberg 1:101 (2009/7)  
Heden 9:124 (2009/10)  
Höder 13 (2009/8)  
Vändträsk 2:15 (2009/5)  
Värjastorp 2:6 (2009/9)  
Åkerby 1:48 (2009/4)  
 
Försäljning av fastigheter, arrenden m.m 8:2-8:13 
Försäljning av Boden 1:50, del av (2009/35) 
Försäljning av Sävast 1:65 (2009/34) 
Upplåtelse av tomt med tomträtt Boden 56:34 (2009/36) 
 

Delgivningar 
Norrbottens Folkhälsopolitiska råd; Rapport - Från kartläggning till handling för 
barns och ungdomars bästa idag och i framtiden (2009/31). 

Kommunrevisorerna; Rapport – Kommunstyrelsens ansvarsutövande (2008/1055). 

Kommunrevisorerna; Rapport – Granskning av IT säkerhet, Intrångstester mot Bo-
dens kommuns externa nätverk (2009/53). 

Folkhälsorådet; Rapport för 2008 (2009/58). 
 
Räddnings- och beredskapsförvaltningens årliga rapport för skydd och säkerhet 
(2009/92) 
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