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Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 1 Rapporter 
  

Följande rapporter lämnades 

- Kommunchefens rapport 

- Finansiell rapport december 2008 

- Rapport från tekniska utskottet 

- Muntlig rapport från personal- och jämställdhetsutskottet 
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§ 2 Motion från Carola Larsson (fp) om ”Fixar-Kalle” till funk-
tionshindrade 

 KS 2008/864 Au § 1 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige konstaterar att funktionshindrades behov av så Fixar-

Kalletjänster tillgodoses av de åtgärder som socialnämnden redan har vidtagit. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

Beskrivning av ärendet 
Carola Larsson (fp) skriver i en motion att kommunen sedan tidigare har infört så 
kallade Fixar-Kalle för ålderspensionärer. Carola Larsson (fp) föreslår att Bodens 
kommun utreder vilka grupper med funktionshinder, i eget boende, som skulle ha 
nytta av Fixar-Kalletjänster. Kommunen ska införa med resultatet av utredningen 
införa Fixar-Kalle även för dessa grupper.  

Socialnämnden säger i sitt yttrande att socialförvaltningen redan uppmärksammat 
behovet av servicetjänster för gruppen funktionshindrade och har under hösten 
2008 startat upp en service utifrån de lagar och ekonomiska förutsättningar som rå-
der. Syftet med servicetjänsterna är att förebygga skador, olycksfall och ohälsa. 
Tjänsterna utgör inte personlig omvårdnad. Socialnämnden anser att funktionshind-
rade får sitt behov av stöd tillgodosett via fixartjänst med inriktning mot omsorgen. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 3 Motion från Roger Bohman (c) om att Boden behöver ett 
landsbygdsprogram 

 KS 2008/698 Au § 2 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen på så sätt att fullmäktige uppdrar åt kom-
munstyrelsen att ta fram ett landsbygdspolitiskt program och arbeta in detta i den 
kommande utvecklingsplanen. Uppdraget ska genomföras i samråd med Bodens 
landsbygdsråd. 

Beskrivning av ärendet 
Roger Bohman (c) föreslår i en motion att näringslivsstyrelsen ges i uppdrag att ta 
fram ett kommunalt landsbygdsprogram samt att förutsättningarna för att lägga ut 
uppdraget på RÅEK i Gunnarsbyn undersöks. 

Näringslivsstyrelsen avstyrker motionen i sitt yttrande. Enligt yttrandet sker samråd 
idag alltid med kommunens landsbygdsorganisationer när det gäller frågor som rör 
landsbygdens utveckling. Det finns med som en naturlig del i näringslivsstyrelsens 
verksamhetsplan och därmed i det dagliga näringslivsarbetet. Näringslivsförvalt-
ningen arbetar för att stärka hela kommunens möjligheter och vi har påbörjat en 
kartläggning av pågående arbeten. Vi håller också möten med företag i kommunen 
både centralt och på landsbygden för att skapa en dialog om hur vi bäst tillsammans 
utvecklar näringslivet i hela Boden. 

Vidare säger näringslivsstyrelsen att länsstyrelsen har godkänt Spira Fyrkantens an-
sökan om att få inrätta ett Leaderområde och den utvecklingsstrategi som ansökan 
bygger på. Rekrytering av verksamhetsledare har påbörjats och alla landsbygdsor-
ganisationer är välkomna att delta i arbetet framöver. Det omfattande arbetet med 
BodenDialogen är inne i slutfasen och kommer att vara ett underlag för en ny ut-
vecklingsplan som inbegriper hela Bodens kommun. 

Bodens landsbygdsråd tillstyrker ett landsbygdsprogram ska tas fram, men att det 
ska vara en del i kommunens utvecklingsplan och strategiska framtidsplanprogram. 
Landsbygdsrådet avstyrker att näringslivsstyrelsen ska undersöka möjligheterna att 
lägga ut uppdraget till Råek i Gunnarsbyn. Rådet föreslår i stället att Bodens lands-
bygdsråd får uppdraget att arbeta fram ett landsbygdsprogram för Bodens kommun. 

Yrkanden  
Roger Bohman (c) lämnar följande förslag. Kommunfullmäktige bifaller motionen 
på så sätt att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram ett landsbygdspo-
litiskt program och arbeta in detta i den kommande utvecklingsplanen. Uppdraget 
ska genomföras i samråd med Bodens landsbygdsråd. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Roger Bohmans (c) förslag. 
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§ 4 Förändring av nämnders och styrelsers driftramar till följd 
av sänkta avtalsförsäkringar 

 KS 2008/470 Au § 3 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige minskar årligen nämndernas och styrelsernas driftramar med 
följande belopp (tkr) till följd av sänkta avtalsförsäkringar: 

 

2009-2011

Ks-kommunledningsförvaltningen -113
Ks-tekniska förvaltningen -77
Ks-räddnings- och beredskapsförvaltning -45
Barn- och utbildningsnämnden -770
Socialnämnden -1 047
Miljö- och byggnämnden -1
Näringslivsstyrelsen -70
Kultur- och fritidsnämnden -43
Överförmyndarnämnden -6
Summa -2 172

Beskrivning av ärendet 
Ekonomikontoret föreslår att nämndernas och styrelsernas driftramar sänks som en 
följd av att Sveriges kommuner och landsting informerat att avtalsförsäkringarna 
sänks med 0,31 % till 2,20 %. Denna sänkning innebär att kostnaderna för nämnder 
och styrelser minskar med ca 2 172 tkr. 

Sedan den strategiska planen för 2009-2011 fastställdes har Sveriges kommuner 
och landsting presenterat nya prognoser över skatteunderlagsutvecklingen. De nya 
prognoserna innebär, tillsammans med förändrat invånarantal, att kommunens skat-
te- och utjämningsintäkter kommer att bli 29 422 tkr lägre än budgeterat. Det bud-
geterade resultatet efter ovanstående förslag blir 26 506 tkr och prognostiserat re-
sultatet med hänsyn till ny skatteunderlagsutvecklingen samt förändrat invånarantal 
blir -2 916 tkr. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 5 Motion från Torbjörn Lidberg (s) och Tomas Lund (s) om 
bidrag till föreningars maskinparker 

 KS 2008/768 Au § 4 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen, med hänvisning till det rådande ekonomiska 
läget för kommunen och till att kultur- och fritidsnämnden redan fått en utökning av 
sin ram från och med 2009.  

Reservationer från Torbjörn Lidberg (s), Eivy Blomdahl (s), Lars Nilsson (s) och 
Anna-Karin Nylund (s). 

Beskrivning av ärendet 
Torbjörn Lidberg (s) och Tomas Lund (s) föreslår i en motion att 200 000 kronor 
årligen avsätts till kultur- och fritidsnämnden för att fördelas till föreningar som 
driver egna anläggningar som bidrag till upprustning av anläggningens maskinpark. 
Bidraget skulle enligt förslaget utgå med 60 % av investeringskostnaderna. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att fullmäktige bifaller motionen. Kultur- och 
fritidsförvaltningen kan konstatera att föreningar som driver egna anläggningar har 
stora problem att klara ekonomin. Glädjande är dock att nämnden tillförts 700 000 
kronor från nästa budgetår just för att fördelas till de föreningar som driver egna an-
läggningar.  

Kultur- och fritidsnämnden har också tidigare i sin budget haft avsatta medel just 
för denna typ av bidrag. Av besparingsskäl tvingades dock nämnden att för ett antal 
år sedan stryka denna budgetpost. Nämnden ser givetvis positivt på om medel skul-
le kunna tillföras nämnden för denna ramutökning, men förstår också att den kraf-
tigt försämrade kommunala ekonomin de kommande åren gör att utrymmet för så-
dana satsningar är starkt begränsat. 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår bifall till motionen. 

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

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 6 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 
 KS 2008/116 

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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§ 7 Motion från Patrik Degerman (s) om införande av alkolås i 
olika typer av fordon 

 KS 2008/783 Tu § 57 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige konstaterar att kommunen redan idag ställer krav på alkol-

ås i fordon som utför transporter i kommunens regi. 

2. Motionen föranleder inga ytterligare åtgärder. 

Beskrivning av ärendet 

I en motion föreslår Patrik Degerman (s) att alkolås ska införas i alla fordon som ut-
för persontransporter i kommunens regi samt även i andra fordonsgrupper som ut-
för uppdrag åt kommunen.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att krav på alkolås ställs redan idag när 
det gäller fordon som utför persontransporter i kommunens regi. Exempelvis skol-
skjuts, handikapptransporter samt färdtjänst. För kollektivtrafiken gäller kravet på 
alkolås från och med 1 juli 2009. 

Krav på alkolås ställs också på andra fordonsgrupper som utför tjänster åt kommu-
nen. Exempel på det är lastbilar och anläggningsmaskiner samt renhållningsfordon. 

Arbetsutskottet har lämnat ett förslag till beslut. 

Yrkanden 
Olle Lindström (m) föreslår följande. 1. Kommunfullmäktige konstaterar att kom-
munen redan idag ställer krav på alkolås i fordon som utför transporter i kommu-
nens regi. 2. Motionen föranleder inga ytterligare åtgärder. 

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

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 8 Motion från Lena Nilsson (s) om parkering i centrum för yr-
kestrafik 

 KS 2008/833 Tu § 58 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram en lösning 

för parkering av stora fordon i Björknäsområdet.  

2. Därmed är motionen bifallen. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Nilsson (s) föreslår i en motion att parkeringsplatser skapas för stora fordon i 
yrkestrafik för att ge föraren möjlighet till kortare besök hos serviceinrättningar i 
centrum utan att behöva byta till personbil. Motionären föreslår gamla busstationen 
i Björknäsområdet som ett lämpligt alternativ. 

Tekniska förvaltningen har under sommaren 2008 hänvisat husbilar och husvagnar 
på tillfälliga kortare besök i Boden till södra delen av ishallens parkering. Denna 
yta har stora fria ytor vilket även området vid gamla busstationen har. Det finns 
också en kommunägd allmän parkering mellan bensinstationen och ishallen. Dessa 
parkeringsytor har låg beläggning utom vid större arrangemang. 

Tekniska förvaltningen anser att det är möjligt att ordna parkeringsplatser för stora 
fordon i Björknäsområdet.  

Tekniska utskottet föreslår följande beslut. Kommunfullmäktige ger tekniska för-
valtningen i uppdrag att ta fram en lösning för parkering av stora fordon i Björk-
näsområdet. 

Yrkanden 
Olle Lindström (m) föreslår följande att kommunstyrelsen besluter enligt tekniska 
utskottets förslag med följande tillägg. Därmed är motionen bifallen. 

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

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 9 Projektet Vård- och omsorgscollege i fyrkantsområdet av-
slutas 

 KS 2007/208 Au § 5 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att projektet Vård- och omsorgscollege i fyrkantsom-
rådet avslutas. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-19 § 75 att godkänna försöksverksamhet med 
Vårdcollege. Vård- och omsorgscollege samverkar kring utbildningar inom vård 
och omsorg. Kärnan i vård- och omsorgscollege är omvårdnadsprogrammet men 
tanken är att det i förlängningen ska ge ungdomar och vuxna tillgång till utbild-
ningar inom eftergymnasiala utbildningsformer. 

Eftersom intressenter utanför skolans verksamhetsområde visar ett lågt intresse för 
en förläning av projektet föreslår barn- och utbildningsnämnden att projektet avslu-
tas. 

 

För genomförande 
Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 10 Byte av ersättare i Pensionärsrådet 
 KS 2008/334 Au § 6 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Ronny Johansson till ny ersättare i Kommunala pensionärs-
rådet i stället för Rolf Joansson. 

Beskrivning av ärendet 
Rolf Joansson avsäger sig sitt uppdrag som ledamot Kommunala pensionärsrådet. 
Pensionärsorganisationen PRO föreslår som ny ersättare Ronny Johansson.  

 

För kännedom 
Ronny Johansson 
Rolf Joansson 
Socialnämnden, sekreteraren för Pensionärsrådet 
Kommunledningsförvaltningen (Kansliet, personalkontoret) 
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§ 11 Försäljning av skogsfastigheten Svartbyn 7:46 
 KS 2009/17 Au § 7 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen säljer fastigheten Svartbyn 7:46 till Prästlönetillgångar, 

Svenska Kyrkan för 1 875 000 kronor, i enlighet med det upprättade köpekon-
traktet. 

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

Reservationer från Torbjörn Lidberg (s), Eivy Blomdahl (s), Lars Nilsson (s) och 
Anna-Karin Nylund (s). 

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten Svartbyn 7:46 är taxerad som obebyggd lantbruksenhet och består av 
fyra skogsskiften som är belägna ca 3-6 km öster om Norra Svartbyn. Fastigheten 
har en areal på totalt ca 208 ha varav den produktiva arealen är ca 163,1 ha.Taxe-
ringsvärdet uppgår till 636 000 kronor. 

Försäljningen har genomförts genom anbudsförfarande via en mäklare där sju 
stycken intressenter lämnade anbud. De två högsta inkomna anbuden var väsentligt 
högre än övriga och en slutlig öppen budgivning genomfördes mellan dem.  

Kommunstyrelsens beredning föreslog följande. 1. Kommunstyrelsen säljer fastig-
heten Svartbyn 7:46 till Prästlönetillgångar, Svenska Kyrkan för 1 875 000 kronor, i 
enlighet med det upprättade köpekontraktet. 2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kom-
munstyrelsens ordförande och samhällsbyggnadschefen att underteckna för beslutet 
nödvändiga handlingar. 

Arbetsutskottet har lämnat ärendet utan yttrande. 

Yrkanden  
Torbjörn Lidberg (s) yrkar avslag till förslaget. 

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

 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen - samhällsbyggnadskontoret 
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§ 12 Ansökan om serveringstillstånd efter ägarbyte. Trav-
restaurangen.   

 KS 2008/1050 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen ger NTS Travrestaurang AB tillstånd att till allmänheten ser-

vera alkoholdrycker vid Travrestaurangen. 

2. Serveringstillståndet omfattar att till allmänheten servera starköl, vin och sprit 
på följande serveringsytor 

a. Travrestaurangens övervåning och Spiltan 

b. på den fasta uteserveringen 

c. i inhägnat VIP-tält i anslutning till restaurangen 

d. i Gustavs loge, samt 

e. i Totohallen vid TravGalan 

3. Serveringstillståndet förenas med villkoret att minst två ordningsvakter ska 
tjänstgöra vid uteserveringen i samband med V75-tävlingar. 

4. Servering får ske dagligen mellan 11.00 – 01.00. 

Beskrivning av ärendet 
NTS Travrestaurang AB har ansökt om stadigvarande tillstånd att till allmänheten 
och slutet sällskap servera starköl, vin och spritdrycker. Den sökta serveringstiden 
är 11.00-01.00 dagligen. Ansökan görs i samband med ägarbyte.  

Kansliet föreslår att kommunstyrelsen bifaller ansökan. Ansökan bör, i likhet med 
tillståndet för den förra ägaren, förenas med villkoret att minst två ordningsvakter 
ska tjänstgöra vid uteserveringen i samband med V75-tävlingar. 

Beslutet kan överklagas, se bilaga 
 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen – kansliet 

För kännedom 
NTS Travrestaurang AB 
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§ 13 Medborgarförslag om rökfri arbetstid 
 KS 2008/807 Pu § 29 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen bifaller förslaget att införa rökfri arbetstid för anställda i Bo-

dens kommun. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till personal- och jämställdhetsutskottet att ta fram 
riktlinjer och arbetsrutiner om rökfri arbetstid. 

Beskrivning av ärendet 
Laila Kohkoinen har lämnat in ett medborgarförslag och föreslår att Bodens kom-
mun inför rökfri arbetstid. 

Personal- och jämställdhetsutskottet tillstyrker förslaget. Diskussioner om rökfri ar-
betstid pågår på många håll i arbetslivet. Det innebär att medarbetarna inte får röka 
under arbetstid och pauser. Enda tillfället under arbetsdagen när det är tillåtet att 
röka är under lunchrasten. 

De flesta landsting har idag politiska beslut om någon form av rök- eller tobaksfritt 
landsting. Flera kommuner har också beslutat om rökfri arbetstid för anställda. Sve-
riges kommuner och landsting (SKL) anser att det är viktigt att skapa rökfria miljö-
er och stödja medarbetarna till ett rökfritt liv. Arbetsmiljörådet vid SKL uppmuntrar 
kommunerna att fatta ett strategiskt beslut om rökfri arbetstid. 

Yrkanden 
Olle Lindström (m) föreslår följande. 1. Kommunstyrelsen bifaller förslaget att in-
föra rökfri arbetstid för anställda i Bodens kommun. 2. Kommunstyrelsen uppdrar 
till personal- och jämställdhetsutskottet att ta fram riktlinjer och arbetsrutiner om 
rökfri arbetstid. 

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

 

För genomförande 
Personal- och jämställdhetsutskottet 

För kännedom 
Laila Kohkoinen 
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§ 14 Medborgarförslag om nedfasning av trottoarkanter samt 
cykelbana till Sunderby sjukhus 

 KS 2008/467 Tu § 59 

Beslut 
1. Förslaget om nedfasning av trottoarkanter tillgodoses delvis genom tekniska 

förvaltningens pågående åtgärder. 

2. Förslaget om cykelbana till Sunderby sjukhus vidarebefordras till Vägverket 
som är ansvarig väghållare.  

3. Medborgarförslaget är därmed behandlat. 

Beskrivning av ärendet 

Lojsan Sundström har lämnat in ett medborgarförslag om nedfasning av trottoar-
kanterna i alla korsningar med cykelbanor samt en ny cykelväg till Sunderby sjuk-
hus.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att i samband med ny- och ombyggnad 
av gator och gång- och cykelvägar är intentionen att kantstenshöjden vid korsande 
cykelbana ska vara maximalt 2 cm hög.  

Under våren och sommaren 2009 kommer tekniska förvaltningen att göra en inven-
tering för att identifiera enkelt avhjälpta hinder i centrala Boden. Inventeringen 
kommer att ligga till grund för planering av åtgärder som exempelvis nedfasning el-
ler sänkning av kantstenar vid övergångsställen och cykelöverfarter.  

När det gäller cykelbana till Sunderby sjukhus så är Vägverket Region Norr ansva-
rig väghållare.  

Yrkanden 
Olle Lindström (m) föreslår följande. 1. Förslaget om nedfasning av trottoarkanter 
tillgodoses delvis genom tekniska förvaltningens pågående åtgärder. 2. Förslaget 
om cykelbana till Sunderby sjukhus vidarebefordras till Vägverket som är ansvarig 
väghållare. 3. Medborgarförslaget är därmed behandlat 

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

 

För kännedom 
Lojsan Sundström 
Tekniska förvaltningen  
Vägverket Region Norr (beslutspunkt 2) 
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§ 15 Delegationsbeslut och delgivningar  
  

Kommunstyrelsen noterar följande delegationsbeslut och delgivningar till  
protokollet. 

2 Ekonomifrågor 

Stödsparande i JAK (2008/1013) 
Upplåningsbeslut  Kommuninvest (2008/1041) 
Förnyelse av borgensåtagande stiftelsen Bodenbo (2008/1051) 
Medfinansiering till projektet Plattform Lumiora (2008/768) 
 
3 Upphandling och anskaffningsbeslut 

FastUh Bostadsanpassning 2009 – Quadro Entreprenad AB, Boden (2008/841) 
Kopieringspapper 2009 – Kontore Luleå (2008/906) 
Parkeringsövervakning 2009 – Nord Security Bevakning, Kalix (2008/858) 
G4S Security Services AB, Luleå antas för ronderande bevakningstjänst 2009 (2008/1028) 
 
4 Administrativa frågor 

 Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling Centrala Buss AB (2008/318) 
 
7 Vägar och trafik  

Ändring av stopplikt till väjningsplikt på enskild väg 12605 till väg 97 (2008/871) 
Hastighetsbegränsning på väg 97, Övre Svartlå (2008/960) 
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (2008/1015) 
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (2008/1016) 
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (2008/1017) 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 081101—081130 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 081201—081231 
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8 Fastigheter och detaljplaner 

Förköp 8:1 
Boden 1:156, del av Heden 3:242 
Boden 4:299 Hemmesta 1:11 
Bredåker 12:77 Ljuså 4:18, del av 
Brännberg 1:34, del av Skatamark 2:7 
Edeforstorpet 3:4 Svartbäcken 1:14, del av  
Getingen 5 Unbyn 15:25, del av 
Harads 1:22 och 1:54 Unbyn 20:2 
Harads 10:9 Unbyn 51:3 
 
Försäljning av fastigheter, arrenden m.m 8:4, 8:5 
Nyttjanderättsavtal Svartbjörsbyn 1:50 (2008/1035) 
Nyttjanderätt Sävast 17:4 (2008/1033) 
Nyttjanderätt Sävast 23:11 (2008/1034) 
Arrendeavtal Killingholmen (2001/1025) 
Lägenhetsarrende Sävast 1:65 (2008/1039) 
Köp av fastighet del av Boden 1:156 (2008/1061) 
Försäljning av Sävast 23:249 Lundagård (2008/978) 
Försäljning av Elefanten 15 (2008/983) 
Försäljning av Svartbyn 2:108 (2008/982) 
Försäljning av  bostadsrätt Cederoten (2008/991) 
Försäljning av Svartbyn 2:107 (2008/1009) 
Försäljning av Kalven 13 (2008/1036) 
Försäljning av Kalven 14 (2008/1037) 
Försäljning av Torpgärdan 8:14 (2008/1044) 
Försäljning av Boden 57:40 (2008/1063) 
Försäljning av del av Boden 57:41 (2008/1062) 
Försäljning av Svartbyn 1:327 (2008/1064) 
Överenskommelse om fastighetsreglering Sävast 9:33 och Sävast 23:11 (2008/1038) 
 
9 Serveringstillstånd 

Återkallelse av serveringstillstånd Travrestaurangen pga ägarbyte (2008/231) 
Tillståndsbevis tillfälligt lokalbyte pga ombyggnation Folkets Hus (2008/1049) 
Tillfälligt serveringstillstånd Vedaklubben skoter & fiske 2008-12-25 (2008/979) 
Tillfälligt serveringstillstånd Britta Jonssons Firma, Harads 2008-12-06 (2008/994) 
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