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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 106 Rapporter 
  

- Kommunchefens rapport 

- Finansiell rapport augusti 2009  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 107 Motion från Bosse Westin (V) om upprättande av ett lokalt 
TV-nät 

 KS 2008/1066, Au § 52 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen, med hänvisning till att upprättandet av 

ett lokalt TV-nät är en fråga för marknadens aktörer. 

2. Frågan om ett lokalt TV-nät överlämnas till den pågående IT-utredningen. 

Beskrivning av ärendet 
Bosse Westin (V) föreslår i en motion att ett lokalt TV-nät ska upprättas och att 
ekonomiska förutsättningar genomlyses. Vidare påpekar motionären att en infra-
struktur måste vara uppbyggd så att den motsvarar de förväntningar som ställs av 
olika intressenter, som t.ex. entreprenörer, besöksnäringsindustrin, eventgrupper 
med flera. 

Näringslivsstyrelsen föreslår 2009-05-15 att motionen avslås. Styrelsen säger i sitt 
yttrande att det finns olika aktörer på markanden som arbetar med denna fråga och 
det givetvis ses som positivt att dessa tar initiativ till olika samverkanslösningar. 
Det finns olika tekniska lösningar för detta, något som bedöms vara en fråga för in-
tresserade aktörer på marknaden.  

Motionären föreslår vidare at Bodens Utveckling AB ska presentera omkringeffek-
ter som skulle kunna gynna näringslivet i motionen anda, samt att Boden Turism 
lämnar en bedömning av vad detta skulle innebära för besöksnäringen i Boden. 
Näringslivsstyrelsen har inte mandat att uppdra detta åt dessa fristående enheter, 
men avser att ta upp frågan med berörda instanser. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 108 Motion från Gunnel Notelid (V) om jourdagis / jourdag-
mamma 

 KS 2008/413, Au § 53 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige konstaterar att motionen delvis är tillgodosedd, genom 

barn- och utbildningsnämndens beslut att inrätta en kvällsöppen förskola vid 
Kyrkkläppens förskola. 

2. Kommunfullmäktige avslår motionen, såvitt avser jourdagis utöver den kvälls-
öppna förskolan som barn- och utbildningsnämnden beslutat om. 

Reservationer från Catarina Ask (MP), Gunnel Notelid (V) och Bosse Strömbäck 
(V).  

Beskrivning av ärendet 
Gunnel Notelid (V) föreslår i en motion att det startas ett jourdagis eller att det 
finns en jourdagmammaverksamhet som är öppet dygnet runt, även på helger. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår 2009-06-05 att motionen avslås. Nämnden 
har 2009-06-05, § 41, beslutat att inrätta en kvällsöppen förskola vid Kyrkkläppens 
förskola fr.o.m. 2009-09-01 för att erbjuda trygg omsorg för vårdnadshavare som 
arbetar kvällstid. 

De ekonomiska konsekvenserna av införandet av ett jourdagis- eller en jourdag-
mammaverksamhet som är öppet dygnet runt, även på helger, inryms inte i förvalt-
ningens ekonomiska ram. 

Arbetsutskottet har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunstyrelsens 
förslag. 

Yrkanden 
Gunnel Notelid (V) och Catarina Ask (MP) föreslår bifall till motionen. 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Gunnel Notelids (V) yrkande mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 109 Samverkansavtal för centrumbildning inom e-hälsa 
 KS 2009/422, Au § 54 

Förslag till beslut 

1. Bodens kommun medverkar som part i centrumbildningen inom e-hälsa från 
2009-07-01 till 2012-06-30, under förutsättning att övriga föreslagna parter be-
slutar sig för att medverka. 

2. Kommunfullmäktige avsätter 500 000 kronor per år ur kommunfullmäktiges 
oförutsedda utgifter 2010 - 2012 för kommunens del av finansieringen under 
avtalsperioden. 

Beskrivning av ärendet 
Norrbottens Läns Landsting och Luleå tekniska universitet har under 2007-2008 
diskuterat möjligheten att inrätta en centrumbildning inom området telemedicin/e-
hälsa vid LTU. Ett förslag till samverkansavtal har upprättats, där grundläggande 
avtalsparter är Luleå tekniska universitet, Norrbottens läns landsting, Luleå kom-
mun, Bodens kommun samt Piteå kommun. Avtalet träder i kraft när det underteck-
nats av parterna och löper under en inledande period om 36 månader räknat från 
2009-07-01. Sägs inte avtalet upp minst 6 månader före avtalsperiodens utgång av 
någon avtalspart, förlängs avtalet med 12 månader åt gången. 

Bodens kommun har medverkat som en av parterna i centrumbildningen CDH , 
som bildades i juli år 2000. Den nu föreslagna centrumbildningen inom e-hälsa in-
nebär att flera tidigare verksamheter integreras i en gemensam organisation. Det in-
nebär att kunskap, erfarenhet, nätverk och resultat från den nuvarande CDH-
verksamheten infogas i den nya organisationen. 

Syftet med organisationen är att stärka möjligheterna för vårdtagare, vårdgivare, 
forskning och näringsliv i länet att utifrån sina utgångspunkter tjäna på en utvecklad 
e-hälsa. 

Finansiering av Centrets verksamhet sker dels genom avgifter, eget arbete eller lik-
nande och dels genom direkt projektfinansiering. Inför varje nytt verksamhets- och 
budgetår ska styrelsen för centrumbildningen ta ställning till verksamhetens om-
fattning och utarbeta en budget. Av budgeten ska framgå vad varje avtalsparts fi-
nansiella bidrag ska vara till den planerade verksamheten liksom vilka belopp ut-
över detta som förväntas finansiera verksamheten. 

Under avtalets första år ska de grundande avtalsparterna erlägga avgifter med totalt 
8 500 000 kronor varav Bodens kommuns del av finansieringen uppgår till 500 000 
kronor. Avgifterna ska erläggas fr o m 1 januari 2010. 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 110 Alkohol- och drogpolitiskt program för Bodens kommun 
2009-2014 

 KS 2009/522, Au § 55 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till alkohol- och drogpolitiskt program 

för Bodens kommun 2009-2014. 

2. Kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut 2000-04-25, § 87, om alko-
hol- och drogpolitiskt program. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att lämna ett förslag till ett 
reviderat alkohol- och drogpolitiskt program efter utgången av den nya pro-
gramperioden 2009-2014. 

Beskrivning av ärendet 
Alkohol- och drogsamordnaren vid kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett 
förslag till nytt alkohol- och drogpolitiskt program för Bodens kommun. Underlaget 
är bland annat hämtat från regeringens handlingsplan angående alkohol och narko-
tika för perioden 2006-2010 där man slår fast att det långsiktiga förebyggande arbe-
tet för att minska skador till följd av alkoholkonsumtion måste fortsätta. 

Ett alkohol- och drogpolitiskt program är hela kommunens dokument och det är ett 
ledningsdokument. Det är ett dokument som alla förvaltningar har att utgå ifrån när 
de ska planera sin verksamhet vad gäller alkohol och droger. Ett alkohol- och drog-
politiskt program står som en garant för ett långsiktigt och systematiskt förebyg-
gande arbete. 

Det nya programmet gäller för perioden 2009-2014 och ersätter det program som 
antogs av fullmäktige 2000-04-25. Avsikten är att kommunstyrelsen ska lämna ett 
förslag till fullmäktige till ett nytt program efter programperiodens utgång 2014. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 111 Motion från Leif Pettersson (S) om att göra Boden till Fair 
Trade City 

 KS 2008/75, Au § 56 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen, med beaktande av kommunens ansträngda 
ekonomiska läge och de kostnader som en diplomering till Fair Trade City innebär. 

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

Beskrivning av ärendet 
Leif Pettersson (s) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige tillkännager 
sin avsikt att Boden ska bli en Fair Trade kommun och att kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att till kommunfullmäktige återkomma med förslag på hur detta ska 
genomföras. 

Ekonomikontoret redogör i en skrivelse för vad Fair Trade City innebär. Vid tid-
punkten när motionen skrevs var ingen kommun i Norrbotten ansluten till Fair Tra-
de. För närvarande är Haparanda och Piteå anslutna till Fair Trade och totalt i Sve-
rige har 23 kommuner anslutit sig. 

Fair Trade City är en diplomering av kommuner som engagerar sig för etisk kon-
sumtion. Fair Trade City leds av en styrgrupp vars främsta uppgift är att sprida in-
formation om etisk konsumtion till kommunens invånare. Fair Trade City innebär 
att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informa-
tionsarbete samt ett utbud av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser. 
Diplomeringen till Fair Trade City önskar motivera till ständig vidareutveckling för 
etisk konsumtion, därför krävs en kontinuerlig förbättring av information och utbud 
av etiskt producerade produkter. 

Följande kriterier ligger till grund för diplomeringen: 

• Kommunen ska kunna erbjuda Rättvisemärkta produkter eller motsvarande 
inom kommunens avtal 

• I kommunen ska man sätta samman en styrgrupp representerad av aktörer från 
hela samhället, t ex näringsliv, handeln, frivilligorganisationer och politiker 

• Beroende på kommunens invånarantal, ska dagligvaruhandeln kunna erbjuda ett 
visst sortiment av etiskt märkta produkter 

• Ett visst antal lokala arbetsplatser ska servera etiskt märkta produkter 
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§ 111 Motion från Leif Pettersson (S) om att gör Boden till Fair 
Trade City, forts 

 KS 2008/75, Au § 56 

Styrgruppens främsta uppdrag är att arbeta aktivt med lokalt informationsarbete om 
etisk handel. 

Sveriges kommuner och landsting har utrett möjligheterna för etisk märkning vid 
offentlig upphandling och gör bedömningen att det går att ställa etiska krav om man 
gör det på ett korrekt och genomtänkt sätt. EU parlamentet har antagit en resolution 
som uppmanar europeiska myndigheter att kräva rättvismärkta produkter i sina 
upphandlingar, vilket borde innebära att EG-domstolen som är den högsta juridiska 
instansen inte har någon annan uppfattning. 

Länsrätten i Östergötlands län avslog, hösten 2008, ett överklagande gällande Lin-
köpings kommuns ansats att bli diplomerad som Fair Trade City. Länsrättens dom 
fastslår att kommunens beslut att engagera sig som Fair Trade City är förenligt med 
kommunallagen. I domskälen noteras dessutom att det är tillåtet att ta sociala hän-
syn vid offentlig upphandling. 

Juridiskt är det möjligt för en kommun att upphandla etiskt märkta produkter om 
man gör ett på ett korrekt och genomtänkt sätt. Troligtvis är dock prisbilden på des-
sa produkter högre vid en jämförelse med motsvarande icke etiskt märkta produk-
ter, vilket torde innebära att kommunens kostnader skulle öka om kommunen i sina 
upphandlingar ställer krav på etiskt märkta produkter. 

Sammanfattningsvis konstaterar ekonomikontoret att det är juridiskt möjligt för en 
kommun att ställa etiska krav vid upphandlingar och att kommunens kostnader tro-
ligtvis ökar om sådana krav ställs. Det är dock en politisk ambitionsfråga om kom-
munen väljer att arbeta för att bli diplomerad som Fair Trade City. 

Arbetsutskottet har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunstyrelsens 
förslag. 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (S), Catarina Ask (MP) och Bosse Strömbäck (V) föreslår bifall 
till motionen.  

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Torbjörn Lidberg (S) med fleras 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 112 Införande av lagen om valfrihetssystem, LOV 
 KS 2009/382, Au § 57 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att under 2010 införa valfri-

hetssystem i hemtjänsten enligt Lagen om valfrihet. 

2. Socialnämnden ska vara utförare vid ickevalsalternativ.  

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

Beskrivning av ärendet 
Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla för de kommuner och 
landsting som vill konkurrenspröva verksamheter genom att överlåta valet av utfö-
rare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. 

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

Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt lagen om of-
fentlig upphandling (LOU). Lagen om valfrihet kan bland annat tillämpas på om-
sorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning 
samt på hälso- och sjukvårdstjänster. 

Kommuner eller landsting kan välja att införa ett valfrihetssystem enligt LOV. I så 
fall måste den upphandlande myndigheten annonsera löpande på Kammarkollegiets 
webbplats för valfrihetssystem. Såväl privata företag som ideella organisationer kan 
ansöka om att bli godkända som leverantörer. 

Förutsättningarna för valfrihetssystemet regleras genom avtal. Alla leverantörer 
som ansökt om att få vara med i ett valfrihetssystem och som uppfyller de fastställ-
da kraven godkänns, varefter kontrakt tecknas. Lagen bygger på att det inte är nå-
gon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den enskilde ges i stället möjlighet att 
välja den leverantör som hon eller han uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. 
Kommunen eller landstinget ansvarar för att brukaren eller patienten får informa-
tion om samtliga leverantörer som hon eller han kan välja emellan.  

För personer som inte vill eller kan välja ska det finnas ett ickevalsalternativ, det 
kan till exempel gälla nyinflyttade kommunmedborgare. Hur utföraren av ickevals-
alternativet ska utses kan göras på olika sätt:  

Med hänsyn till de frågetecken som finns kring de olika alternativen för att utse 
ickevalsleverantör och vilka konsekvenser som det medför för socialförvaltningen 
är alternativet egen regi att föredra.  
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§ 112 Införande av lagen om valfrihetssystem, LOV, forts 
 KS 2009/382, Au § 57 

En av grundpelarna i ett valfrihetssystem är den enskildes rätt att byta leverantör av 
tjänsten om hon eller han så önskar. Om någon begränsning i hur många gånger den 
enskilde ska kunna byta leverantör ska införas bör därför utredas.   

Arbetsutskottet har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunstyrelsens 
förslag. 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (S), Catarina Ask (MP) och Bosse Strömbäck (V) föreslår att för-
slaget avslås.  

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Torbjörn Lidberg med fleras (S) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 113 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.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 114 Medborgarförslag om en multiarena i Sävast 
 KS 2009/45, Au § 59 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att någon multiarena i Sävast för närvarande inte ska 

byggas. 

2. Kommunstyrelsen överlämnar till barn- och utbildningsnämnden att ta ställning 
till om fler multiarenor ska byggas, efter den utvärdering som barn- och utbild-
ningsförvaltningen ska göra under 2011.  

Beskrivning av ärendet 
Sara Gunnari och Olivia Stjärnholm, representanter från elevrådet Annexet i Sävast 
föreslår i ett medborgarförslag att Annexet får en multiarena. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår i sitt yttrande 2009-06-05, § 43, att kom-
munstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att invänta den utvärdering som 
genomförs under 2011 för att därefter ta ställning till begäran om fler multiarenor. 
Enligt yttrandet har förvaltningschefen vid barn- och utbildningsförvaltningen fått i 
uppdrag att under 2011 genomföra en utvärdering av multiarenorna som finns på 
Sandenskolan och Korpenskolan. Därefter tas ställning till om det ska byggas fler. 
Även Gunnarsbyn och Harads har begärt att få multiarenor. 

 

För kännedom 
Sara Gunnari och Olivia Stjärnholm 
Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 115 Reviderade riktlinjer för telefoni 
 KS 2009/476, Au § 60 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer förslaget till riktlinjer för fast och mobil telefoni. 

2. Kommunstyrelsen upphäver sina tidigare beslut 2005-01-17, § 17 om mobilte-
lefoner och 1999-11-22, § 250 om vanlig telefoni. 

Beskrivning av ärendet 
Sedan tidigare har kommunstyrelsen fastställt riktlinjer för fast och mobil telefoni. 
Eftersom det gått några år och utvecklingen inom telefoniområdet är snabb har 
kansli och informationskontoret sett över riktlinjerna och gjort revideringar anpas-
sade till nu gällande trafikavtal och den teknik som används nu. 

Kansli och informationskontoret föreslår att de nya riktlinjerna för fast och mobil 
telefoni fastställs och att tidigare beslut upphör att gälla. 

 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
Kommunledningsförvaltningen – kansli och informationskontoret 
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§ 116 Godkännande av nya stadgar i Kommuninvest ekonomisk 
förening 

 KS 2009/378, Au § 61 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner de nya stadgarna i Kommuninvest ekonomisk före-
ning. 

Beskrivning av ärendet 
Kommuninvest har den 14 maj 2009 skrivit till kommunen med begäran om ett 
godkännande av nya stadgar i Kommuninvest ekonomisk förening. De nya stadgar-
na, som framgår i bilaga 1, har fastställts av föreningsstämman den 2 april 2009, 
men det krävs ett godkännande av samtliga medlemmar. 

Som framgår av jämförelsen, i bilaga 2, mellan stadgarnas tidigare respektive nya 
lydelse består stadgeförändringen i att det tillskapas en valberedning, utsedd av fö-
reningsstyrelsen, för beredningen av årsstämmornas beslut i tillsättandefrågor i fö-
reningens företag. Detta som ett led i den ekonomiska föreningens ägarstyrning av-
seende företrädesvis Kommuninvest i Sverige AB. 

Enligt lagen om ekonomiska föreningar krävs normalt att alla medlemmar är närva-
rande och eniga om en stadgeändring för att den ska få registreras hos Bolagsver-
ket. Om några medlemmar är frånvarande vid stämman, kan stadgeförändringen 
ändå få registreras om de frånvarande medlemmarna i efterhand lämnar sitt skriftli-
ga samtycke till förändringen. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen – ekonomikontoret  

 



Kommunstyrelsen Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-09-07 

Sid 
15 (22) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 117 Ansökan serveringstillstånd SuBit AB, Restaurang Sushibi-
ten 

 KS 2009/233, Au § 62 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen ger Subit AB ett stadigvarande tillstånd att servera starköl, 
vin och sprit på Restaurang Sushibiten med tillhörande uteservering.  

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

3. Servering på uteserveringen får ske mellan den 15 maj och den 15 september. 

Beskrivning av ärendet 

Subit AB har ansökt om ett stadigvarande tillstånd för servering av starköl, vin och 
spritdrycker till allmänheten på Restaurang Sushibiten samt tillhörande uteserve-
ring. Sökt serveringstid är 11.00-01.00. 

Kommunstyrelsens ordförande beviljade 2009-06-22 restaurangen ett tillfälligt ser-
veringstillstånd i avvaktan på kommunstyrelsens sammanträde 2009-09-07. 

Restaurang Sushibiten öppnades 080925 med inriktning på lunch, middags och 
kvällsgäster samt take – away. Gästerna erbjuds bl.a. sushi, varm misosoppa. Ut-
över sushi finns varma rätter på menyn: varmrökt lax, ugnsbakad lax, laxspett och 
kycklingspett. Dessa rätter serveras med ris och grönsaker. Under sommaren plane-
ras uteservering precis utanför restaurangens skyltfönster. 

Remissinstanserna har tillstyrkt ansökan. 

Kansliets utredning visar att sökande är lämplig att utöva verksamheten. Ser-
veringsstället uppfyller de krav som ställs i alkohollagen. Hörda remissinstanser har 
tillstyrkt ansökan. Förutsättningarna i alkohollagen är uppfyllda. Ansökan bör där-
för bifallas. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen – kansliet 

För kännedom  
SUBIT AB
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§ 118 Ansökan om serveringstillstånd. Försvarsmuseum, kultur- 
och fritidsnämnden. Stadigvarande serveringstillstånd för 
slutna sällskap 

 KS 2009/459 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar kultur- och fritidsnämnden stadigvarande tillstånd för 
servering av starköl, vin och spritdrycker till slutet sällskap vid Försvarsmuseum 
Boden, så kallad festvåningsverksamhet. Serveringstid är dagligen mellan klockan 
11.00-01.00. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har ansökt om stadigvarande tillstånd för servering av 
starköl, vin och spritdrycker till slutet sällskap vid Försvarmuseum, Boden, s.k. 
festvåningsverksamhet. Sökt serveringstid är dagligen 11.00-01.00. 

Försvarmuseum Boden tillhör Kultur-och fritidsförvaltningen i Bodens kommun. 
AnnaKarin Rönnbäck som är chef för Försvarsmuséet har genomgått kurs i Alko-
hollagen för Tillståndshavare. 

Försvarmuseum i Boden har som mål att utveckla verksamheten till ett för regionen 
välkänt forum och kunskapskälla för länets kulturhistoria. Museet ska tilltala en 
bred publik och vara tillgängligt för alla. Museet har öppet kl 11.00-16.00.   

Servering till slutna sällskap vänder sig till grupper som har årsmöten, militära 
middagar, avslutningsmiddagar mm. Maten hämtas genom catering. Musikunder-
hållning kan förekomma. 

Serveringen kommer att bedrivas i Försvarsmuséets serveringslokaler Granatvägen 
2 som ägs av Bodens kommun och hyrs av Kultur-och fritidsförvaltningen. Lokalen 
har plats för ca 100 personer och är av Miljö-och byggförvaltningen registrerad som 
livsmedelsanläggning. 

Remissinstanserna har tillstykt ansökan. 

Kansliets utredning visar att sökande är lämplig att utöva verksamheten. Ser-
veringsstället uppfyller de krav som ställs i alkohollagen. Hörda remissinstanser har 
tillstyrkt ansökan. Förutsättningarna i alkohollagen är uppfyllda. Ansökan bör där-
för bifallas. 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen – kansliet 

För kännedom  
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 119 Upphandling Transport - Lokal Biogasbuss 2010 
 KS 2009/313 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen antar anbudet från Centrala Buss i Norrbotten AB för den 

kommande avtalsperioden till en kostnad av 106 557 266 SEK med indexre-
glering. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska chefen att teckna nödvändiga avtal, om-
gående efter tilldelningstiden slut, om ej något överklagande skett i berörd in-
stans.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har begärt in anbud på busstransport i linjetrafik inom Bodens kom-
muns tätort för perioden 2010-05-01 – 2018-06-30 med möjlighet till 24 månaders 
förlängning, dvs. 10 år. 

Ärendet har handlagts av kommunledningsförvaltningens upphandlingsenhet och 
tekniska förvaltningen. Öppen upphandlingsform med annonsering via en elektro-
nisk portal har tillämpats enligt LUFS. Odelad avtalsform har tillämpats. Fyra in-
tressenter har begärt och fått förfrågningsunderlaget varav två anbud har inkommit. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 
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§ 120 Yttrande över ansökan om bygdemedel till utvidgning och 
modernisering av Kusträsk sättfiskodling 

 KS 2009/510 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker att bygdemedel beviljas för 47 % av totalkostnaden, 
det vill säga högst 474 700 kronor. 

Beskrivning av ärendet 
Hushållningssällskapet i Norrbotten har ansökt om bygdemedel i syfte att utvidga 
och modernisera Kusträsk sättfiskodling. Investeringen beräknas ge möjlighet till 
utökad sysselsättning med ett arbetstillfälle, förbättring av miljön, samt en reducer-
ing av energiförbrukningen. Sättfiskodlingen fyller en viktig funktion för sportfis-
ket och vattenbruket i Norra Sverige. Totalkostnaden för projektet beräknas till 
1 010 000 kronor. 

Näringslivsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker att bygdemedel 
beviljas för 47 % av totalkostnaden, det vill säga högst 474 700 kronor. 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
Näringslivsstyrelsen  
Hushållningssällskapet i Norrbotten 
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§ 121 Försäljning av fastigheten Sävast 23:201 
 KS 2009/562 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner att kommunen säljer fastigheten Sävast 23:201 till 

Erika Nordlund, (hälften) och Jesper Hannu, (hälften), med därpå belägen bygg-
nad, för en överenskommen köpeskilling om 1 895 000 kronor.  

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

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten Sävast 23:201 är belägen på Södra Maranvägen 5 i Bodens kommun. 
Fastigheten har en areal om 1277 kvadratmeter och är bebyggd med ett enplans lös-
virkeshus. Enfamiljshuset har under 2009 uppförts av elever på Björknäsgymnasiets 
byggprogram.   

Taxeringsvärdet för fastigheten uppgår till 65 000 kronor enligt 2008 års taxering.  

Fastigheten har varit ute till försäljning via mäklare och ovanstående köpare har 
lämnat det högsta budet på fastigheten. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (samhällsbyggnadskontoret) 
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§ 122 Delegationsbeslut och delgivningar 
  

Ekonomifrågor 2 

Amorteringsplan för Hedens IF 2008/670 
Förnyelse av borgensåtagande Stiftelsen BodenBo 2009/467 
Beslutsattestant förvaltningschefers kostnader 2009/504 
 
Upphandling och anskaffningsbeslut 3  

Förlängning av avtal; Lokal Busstrafik 2005/123 
Avtal Johansson & Björnström EL AB, rundbyte ljuskällor samt armatur 
2009/353 
Skolskjuts med taxi, minibuss och HK-fordon 2009 2009/140 
Fastighetsunderhåll golv- och mattläggning 2009/158 
Fastighetsunderhåll Kylutrustning 2009/128 
Åkgräsklippare 2009/360 
 
Administrativa frågor 4 

Ansökan om antagning i det allmänna hemvärnet (2009/138) 
 
Arkiv 5 

Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för Bodens Energi AB och 
Bodens Energi Nät AB 2009/458 
Reviderad dokumenthanteringsplan för Bodens Kommunföretag AB 
2009/440 
 
Fastigheter och detaljplaner 8 

Förköp 8:1 
Järven 5 2009/343 Lappsund 2:1 2009/402 
Hjorten 3 2009/434 Långskiftet 1:2 2009/402 
Lakaträsk 1:1 2009/356 Mockträsk 3:15, 3:23, 3:31 2009/414 
Sandträsk 1:62 2009/355 Råbäcken 4:39 2009/418 
Harads 6:79 2009/361 Parktorp 5:6 2009/429 
Skatamark 4:21 2009/369 Heden 58:1 2009/430 
Boden 57:36 2009/375 Kusån 1:94 2009/434 
Unbyn 2:8, 2:9 2009/379 Hundsjön 3:6 2009/436 
Överstbyn 11:27 2009/384 Harads 6:54 2009/446 
Oden 6, 7 2009/385 Heden 7:17 2009/445 
Johannisberg 1:30 2009/389 Brobyn 6:12 2009/451 
Kusån 1:79, 1:89 2009/399 Alträsk 4:6 2009/454 
Ljuså 7:7 2009/453 Sandsträsk 1:36 2009/460 
Sävast 23:219 2009/461 Bredåker 3:88 2009/464 
Hemmesta 1:45 2009/465 Brobyn 2:41 2009/474 
Svartbyn 6:190 2009/470 Boden 57:36 2009/477 
Värjastorp 2:2 2009/478 Djupsjö 3:84 2009/490 
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§ 122 Delegationsbeslut och delgivningar forts. 
  

Förköp 8:1 forts.  
Överstbyn 12:75 2009/491 Sundsnäs 1:28 2009/494 
Harads 2:41 2009/500 Brännberg 1:34 2009/505 
Sävast 11:126 2009/503 Norra Långsjön 1:17 2009/507 
Svartlå 7:8 2009/508 Harads 8:33 2009/512 
Bovallen 2:229 2009/514 Spikberg 1:7 2009/518 
Sandsträsk 1:70 2009/519 Heden 3:186 2009/5220 
Hemmesta 1:83 2009/521 Bredåker 1:117 2009/534 
Alträsk 5:35 2009/533 Harads 6:78 2009/537 
Boden 42:1 2009/539 Heden 7:182 2009/538 
 
Nyttjanderätt 8:5 
Boden 56:39, Oxeln 1 2009/456 
 
Försäljning av fastigheter 8:5 
Vitsippan 21 (fd busstationen) till Stiftelsen Bodenbo 2009/220 
Björkelund 1:47 2009/400 
Sävast 10:100 2009/536 
Sävast 23:284 2009/423 
Sävast 8:123 2009/548 
Sävast 23:281 2009/486 
Bostadsrätt i Poppeln, Åkargränd 2009/341 
Sävast 23:282 2009/485 
 
Upplåtelse med tomträtt 8:7 
Torpgärdan 4:77 2009/386 
Vitsippan 21 2009/220 
 
Serveringstillstånd 9 

Tillfälligt serveringstillstånd allmänheten sällskap 9:1 
Flygare kommunikation, Boden Alive 2009/138 
Nilsson & Lindströms restauranger AB, Rotundan 2009/492 
SuBit Sushibiten i avvaktan på beslut 2009/233 
Nordkalotten Hotell & Konferens AB, Bodensia etapp 2 2009/172 
Ellas hamburgerrestaurang, Retro Café Musikfestival 2009/479 
Väg och Städ AB, Boden Alive 2009/380 
Flygare Kommunikation, Boden Alive 2009/370 
Britta Jonssons firma, Brittas Pensionat Haradsdagen 2009/348 
Boden Arenan, Ulf Lundell 2009/413 
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§ 122 Delegationsbeslut och delgivningar forts. 
  

Tillfälligt serveringstillstånd slutet sällskap 9:2 
Lassbyns Hembygdsförening, Lassbygården 11 juli och 3 okt 2009/388 
Karins Bed and breakfast 2009/502 
Gunnarsbyns Sportklubb, Sörbyparken 2009/525 
Valvträsk Byaförening, Byagården 2009/439 
 
Utökad serveringsyta 9:4 
M/S Bränna 2006/497 
IM Restaurang i Boden AB, Sävast golfrestaurang 2009/469 
NTS Travrestaurang AB, V75 2008/1050 
Western farm AB 2003/471 

 

Delgivning 
Länsstyrelsen i Norrbottens Län; Fallstudier i Norrbotten - Grundläggande betal-
tjänster 2009 (2009/549). 

NENET; Protokoll från årsstämma och ägarsamråd (2009/468). 

Sveriges Kommuner och Landsting; Vad kostar verksamheten i din kommun? 
(2009/496). 

Regeringskansliet; Remissvar till promemorian Registering av personauppgifter vid 
katastrofer utomlands (2009/317). 
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