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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 116 Information och rapporter  
  

- Information om rovdjurspolitik och Viltförvaltningsdelegationen från Lena 
Bondestad och Lasse Olsson, Länsstyrelsen i Norrbottens län 

- Presentation av nye tekniske chefen Torbjörn Almqvist 

- Kommunchefens rapport 

- Finansrapport september 2010  

- Muntlig rapport från tekniska utskottets ordförande 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-10-18 

Sid 

3 (19) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 117 Översyn av finanspolicyn 
 KS 2010/557, Au § 54 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till ny finanspolicy. 

2. Kommunfullmäktige upphäver beslutet 2000-03-27, § 59, att fastställa den tidi-
gare gällande finanspolicyn. 

Beskrivning av ärendet 

På uppdrag av kommunfullmäktige har ekonomikontoret gjort en översyn av fi-
nanspolicyn. Översynen är gjord i samråd med de kommunala bolagen, inklusive 
Stiftelsen BodenBo, eftersom policyn även föreslås gälla för dem. 

I policyn regleras ansvarsfördelningen mellan kommunen och de kommunala före-
tagen samt riskbegränsningar vid placeringar och upplåning. Policyn reglerar även 
vad som gäller vid utlåning, leasing och borgensåtaganden. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 118 Delårsrapport januari - juni 2010 
 KS 2010/524, Au § 55, Tu § 26 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporterna för ks-kommunlednings-
förvaltningens, ks-räddnings- och beredskapsförvaltningen samt ks-tekniska för-
valtningen.  

Förslag till beslut i kommunfullmäktige   

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten i sin helhet. 

Beskrivning av ärendet 

I delårsrapporten efter juni månad redovisas ett positivt resultat med 17,8 mkr vil-
ket är 3,7 mkr sämre än budgeten för första halvåret. Någon årsprognos görs inte 
vid denna uppföljning. Styrelser och nämnder visar ett överskott jämfört med bud-
get på 10,3 mkr. Finansen ger ett underskott på -14,0 mkr vilket beror på ökning av 
semesterlöneskulden med drygt 16 mkr. Ökningstakten för semesterlöneskulden är 
hög under årets första månader innan sommarsemestrarna börjar tas ut. Två nämn-
der, barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsnämnden har under-
skott jämfört med budget för perioden.  

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-juni var 5,4 %, vilket är betydligt läg-
re än för samma period 2009 då sjukfrånvaron var 6,7 %. Andelen långtidsfrånvaro 
uppgår till 36,4 %. Med långtidsfrånvaro menas sammanhängande frånvaro längre 
än 60 dagar. Under perioden har 52 % av de anställda varit helt friska.  

Befolkningsutvecklingen har varit positiv under perioden. Bodens befolkning har 
ökat med 34 personer. Ökningen beror främst på en inflyttning från utlandet. Där-
emot har Boden ett stort negativt flyttningsnetto mot övriga län. Den positiva be-
folkningsutvecklingen beror också på ett bättre födelsenetto, -17 mot -39 för mot-
svarande period 2009.  

Kommunens nettoinvesteringar för perioden uppgå till 26,4 mkr vilket innebär ett 
överskott jämfört med budget på 35,5 mkr.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 119 Policy för säkerhetsarbetet i Bodens kommun 
 KS 2010/560 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till policy för säkerhetsarbetet i Bo-
dens kommun. 

2. Kommunfullmäktige upphäver den tidigare säkerhetspolicyn som antagits av 
kommunfullmäktige 2004-05-24, § 93, och reviderats 2006-04-03, § 70. 

Beskrivning av ärendet 

Räddnings- och beredskapsförvaltningen har inkommit med ett förslag till en policy 
för säkerhetsarbetet i Bodens kommun. Huvuddragen i policyn är att kommunen 
ska tydliggöra vilka som berörs av kommunens säkerhetsarbete och hur detta ska 
tillämpas. Policyn ingår som en del i kommunens kvalitetsarbete. 

Syftet med kommunens säkerhetsarbete är att skapa trygghet och säkerhet för 
kommunens medarbetare, medborgarna och de som vistas i kommunen, samt för 
vår egendom och miljö. Personsäkerheten ska alltid prioriteras högst. Kommunen 
ska aktivt och systematiskt förebygga och begränsa risker och undanröja hot.  

Säkerhetspolicyn reglerar ansvar, omfattning, inriktning, tillämpning och  
uppföljning. Policyn ska kompletteras med riktlinjer för säkerhetsarbetet i Bodens 
kommun. Avsikten är att dessa riktlinjer ska behandlas av kommunstyrelsen i de-
cember 2010.   

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 120 Motion från Birger Juntti (V) om upprustning av  
Sundbrovägen 

 KS 2010/305, Tu § 23 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige anser att förslagen i motionen har bifallits genom pågåen-
de arbeten. 

2. Motionen är därmed behandlad.  

Beskrivning av ärendet 

Birger Juntti (V) har lämnat in en motion om att rusta upp Sundbrovägen, delen 
Svartbjörnsbyn till fyrvägskorsningen i Gammelbyn, samt att se över bron över 
Björnsundet. 

Tekniska förvaltningen har de senaste två åren arbetat med en förstudie för en ny 
bro över Björnsundet och i anslutning till det rusta upp vägen mellan Svartbjörns-
byn och fyrvägskorsningen i Gammelbyn. Våren 2010 har ansökan om tillstånd att 
riva befintlig bro och att anlägga en ny bro på samma plats över Björnsundet läm-
nats in till Miljödomstolen. 

Pengar till investeringen finns avsatta i 2013 års plan. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 121 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler  
 KS 2010/15 

Förslag till beslut 

Skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till respektive 
kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens regler för hantering av skolhälsovårdsjournaler ska arkivmyn-
digheten besluta i varje enskilt fall. 

Kansli och informationskontoret föreslår att skolhälsovårdsjournaler enligt upprät-
tat underlag får avhändigas till respektive kommun. Underlaget omfattar elva ele-
ver. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 122 Tillägg och ändring av detaljplan för kv CEDERN,  
nr 17, korsningen Kyrkgatan – Kungsgatan 

 KS 2010/413 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar tillägget och ändringen av detaljplanen för Cedern nr 17. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till ändring och tillägg av de-
taljplanen för Cedern nr 17. I den gällande detaljplanen för kv Cedern medges att 
hela tomten nr 17 får byggas över, med galleria i bottenvåningen. Gallerian skulle 
byggas ihop med befintliga Åhlénshuset. Ovanpå gallerian finns byggrätt för bo-
stadsvåningar. Denna detaljplan från  2004 gäller fortfarande med undantag av de 
tillägg och ändringar som föreslagits. 

Tillägg och ändring av kv Cedern nr 17 har upprättats för att möjliggöra en utök-
ning av bruttoarean. Även byggnadens höjd har justerats i förhållande till den nu 
tänkta exploateringen. 

När tillägget och ändringen antagits av kommunfullmäktige kommer anteckningar 
att införas i den gällande detaljplanehandlingen för Cedern 17, om datum för anta-
gandet av detta tillägg och ändring. 

Förslaget har varit utsänt på remiss under tiden 2010-07-05 – 2007-08-06. Länssty-
relsen inkom med sitt samrådsyttrande 2010-08-19. På grund av länsstyrelsens syn-
punkter förtydligades handlingen. 

Efter remisstiden ändrades förslaget beträffande byggnadshöjder och bruttoarean. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 123 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunsty-
relsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 2011 

 KS 2010/579 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer förslaget till sammanträdesdagar i kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till sammanträdesdagar i fullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har i samråd med tekniska förvaltningen tagit fram 
ett förslag till tidplan för sammanträdesdagar i kommunfullmäktige, kommunstyrel-
sen och kommunstyrelsens arbetsutskott år 2011.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 124 Snabbrapport januari – september 2010 
 KS 2010/258 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner snabbrapporterna för ks-kommunlednings-
förvaltningen, ks-räddnings- och beredskapsförvaltningen samt ks-tekniska förvalt-
ningen 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige   

1. Kommunfullmäktige godkänner snabbrapporten i sin helhet. 

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

Beskrivning av ärendet 

Från och med 2010 upprättas två så kallade snabbrapporter innehållande prognoser 
om helårsutfallet. Snabbrapporterna tas fram efter mars och september. För perio-
den januari-juni upprättas en delårsrapport med periodens utfall. 

Kommunen prognostiserar ett positivt resultat för året med 32,6 mkr. Budgeterat 
resultat är 20,6 mkr vilket innebär att det prognostiserade resultatet blir 12,0 mkr 
bättre än budgeterat. För styrelser och nämnder beräknas ett överskott jämfört med 
budget på 12,7 mkr. Finansen beräknas ge ett underskott på 0,7 mkr. De kommuna-
la bolagen beräknas få överskott eller nollresultat. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 125 Godkännande att Stiftelsen BodenBo förvärvar aktier i Bo-
dens Kommunikationsoperatör (BKO) 

 KS 2010/257 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige återför ärendet till Stiftelsen BodenBo för beslut. 

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

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen i Stiftelsen BodenBo har begärt kommunfullmäktiges yttrande över ett 
beslut i styrelsen. Beslutet gäller ett förvärv av aktier i ett utvecklingsbolag, där 
Stiftelsen skulle förvärva 40 % av aktierna. Övriga delägare är de privata fastig-
hetsägarna samt Peters elektronik. Bolaget ska utveckla en gemensam plattform för 
kommunikation av tv, bredband och telefoni. 

Styrelsen har på inrådan av kommunens ekonomikontor begärt fullmäktiges god-
kännande med hänvisning till Stiftelsens stadgar. Stadgarna innehåller dock inget 
krav på fullmäktiges godkännande, utan Stiftelsen har att hantera sina frågor utifrån 
att de är i överensstämmelse med Stiftelsens ändamål. Enligt stadgarna är ändamå-
let att främja bostadsförsörjningen inom Bodens kommun. 

Förvärvet av aktierna i utvecklingsbolaget är, enligt Stiftelsen, ett led i att främja 
bostadsförsörjningen inom kommunen genom att öka lägenheternas attraktions-
kraft. 

Kommunstyrelsens beredning föreslår att kommunstyrelsen återför ärendet till Stif-
telsen BodenBo för beslut. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att BodenBo gör en upphandling av en kommunika-
tionsoperatör som gör en bredbandsutbyggnad på landbygden. 

Kenneth Backgård (NS) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens 
förslag. 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslu-
tar enligt Kenneth Backgårds (NS) förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 126 Skattestats för 2011 
 KS 2010/343 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2011 blir oförändrad 22,13 kro-
nor.  

Beskrivning av ärendet 

Skattesatsen i Bodens kommun för 2010 är 22,13 kronor. Kommunens ekonomi-
kontor föreslår att skattesatsen för 2011 fastställs till oförändrade 22,13 kronor. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 127 Yttrande över bygdemedelsansökan från Luleå Tekniska 
Universitet, Älvreglering 

 KS 2010/428, Au § 57 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att länsstyrelsen avslår ansökan. 

Beskrivning av ärendet 

Luleå Tekniska Universitet har ansökt om bygdemedel hos länsstyrelsen med totalt 
2 180 000 kr för ett projekt som ska studera vilka effekter älvreglering har på 
grundvattenkvalitet och grundvattennivåer. Av Bodens bygdemedel söks 414000 
kr, resterande söks från Gällivare, Jokkmokk och Luleå kommuner. 

Då projektet inte bedöms främja näringslivs- eller landsbygdsutveckling föreslår 
Näringslivsförvaltningen 2010-09-16 att ansökan avslås.  

 

För kännedom 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
Näringslivsstyrelsen 
Kommunstyrelsen i Luleå kommun 
Kommunstyrelsen i Jokkmokks kommun 
Kommunstyrelsen i Gällivare kommun  
Luleå Tekniska Universitet
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§ 128 Begäran om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken inom 
Kusöns vattenskyddsområde 

 KS 2010/537, Au § 58 

Beslut 

Kommunstyrelsen begär av Länsstyrelsen att tillsynsansvaret för vattenskyddsom-
rådet på Kusön med tillhörande skyddsföreskrifter överlåts till miljö- och bygg-
nämnden i Boden. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden föreslår 2010-09-14, § 63, att kommunstyrelsen begär att 
tillsynsansvaret för vattenskyddsområdet på Kusön med tillhörande skyddsföre-
skrifter överlåts från Länsstyrelsen i Norrbottens län till miljö- och byggnämnden, 
som är den kommunala nämnd som utövar tillsyn enligt miljö balken 

Vattentäkten på Kusön har sedan den tagits i drift 1999 saknat fastställt vatten-
skyddsområde med skyddsföreskrifter. Bodens kommun har tagit fram ett förslag 
till vattenskyddsområde och föreskrifter som lämnats över till länsstyrelsen för fast-
ställande. Beslut från länsstyrelsen i frågan väntas under 2010. 

Länsstyrelsen har väckt frågan ifall nämnden vill ta över miljötillsynen av vatten-
skyddsområdet med tillhörande föreskrifter av länsstyrelsen. 

Fördelarna för kommunen med att överta tillsynen över vattenskyddsområdet med 
föreskrifterna är att tillsynen kan effektiviseras eftersom nämnden redan har tillsy-
nen över exempelvis markanvändningen, enskilda avlopp, oljecisterner, lagring och 
spridning av gödsel samt hantering av bekämpningsmedel inom lantbruket. Kom-
munen har också fördel av den lokalkännedom som finns i området. 

Tillsynsarbetet inom vattenskyddsområden ska finansieras genom avgifter för till-
syn och prövning enligt miljöbalken som debiteras verksamhetsutövaren eller fas-
tighetsägaren. En del av detta arbete görs redan idag inom ramen för kommunens 
ordinarie miljötillsyn. Den samordning som kan göras om kommunen även tar hand 
om tillsynen av skyddsföreskrifterna för Kusöns vattenskyddsområde medför att 
avgifterna för boende och verksamheter sannolikt blir lägre än om länsstyrelsen be-
håller tillsynen. 

Av 10 § förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken framgår att länssty-
relsen får överlåta till en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen inom 
de tillsynsområden som betecknas med Ö i bilagan till förordningen om kommun-
fullmäktige gjort en framställning om detta I bilagan till förordningen (1998:900) 
om tillsyn enligt miljöbalken betecknas vattenskyddsområden som beslutas av läns-
styrelsen med Ö. 

För kännedom Länsstyrelsen i Norrbottens län, Miljö- och byggnämnden 
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§ 129 Medborgarförslag om fler hundtoaletter samt hundpås-   
automater 

 KS 2010/195, Tu § 24 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget om fler hundtoaletter och hund-
påsautomater har bifallits eftersom arbetet redan är utfört. 

2. Medborgarförslaget är därmed behandlat. 

Beskrivning av ärendet 

Mattias Wilhemsson har lämnat in ett medborgarförslag om fler hundtoaletter samt 
hundpåsautomater.  

Våren 2010 har tekniska förvaltningen tecknat ett avtal med en leverantör om 10 
nya hundtoaletter och 25 hundpåsautomater. Avtalet är reklamfinansierat vilket in-
nebär att leverantören tillhandahåller hundtoaletterna, automaterna för hundpåsar 
och påsarna. Kommunen bekostar tömning och påfyllning av påsar. 

De nya hundtoaletterna kommer att placeras ut och ersätta en del av de gamla, men 
det kommer också att placeras ut några nya längs de mest frekventa gångstråken. 

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Mattias Wilhelmsson 
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§ 130 Färdtjänst till och från annan kommun 
 KS 2010/541, Tu § 27 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens riktlinje för färdtjänst enligt ”sär-
skilda skäl” ändras till att gälla resor för arbete alternativt studier till kommuner 
inom fyrkanten. Det ska vara resor som sker regelbundet och är av större om-
fattning. 

2. Kostnaden för förändringen får behandlas i samband med 2011 års budget. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har fått en förfrågan om färdtjänst till Piteå för studier, och därför har 
frågan väckts om att förändra nuvarande riktlinje för färdtjänst enligt ”särskilda 
skäl”. 

Enligt färdtjänstlagen ansvarar kommunen för att ordna färdtjänst för kommun-
medborgarna inom kommunen och om det finns särskilda skäl, mellan kommunen 
och en annan kommun. 

Särskilda skäl är, enligt kommunens riktlinjer antagna av socialnämnden 2001-06-
13, resor för arbete alternativt studier till angränsande kommun. Det ska vara resor 
som sker regelbundet och är av större omfattning. 

Färdtjänst enligt denna riktlinje har främst gällt resor till Luleå. Övriga angränsande 
kommuner är Älvsbyn, Jokkmokk, Gällivare och Överkalix. 

Med anledning av att det kan bli mer aktuellt med resor för arbete och studier inom 
fyrkanten än till övriga angränsande kommuner föreslås att kommunens riktlinje 
ändras till att gälla fyrkanten.  

I dagsläget beräknas kostnaden för denna förändring till 600 tkr per år. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 131 Medborgarförslag om lokalbussarnas linjedragning som-
martid 

 KS 2010/362, Tu § 25 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget om att förkorta restiden samt 
köra samma linjenät året om har tillgodosetts i det nya linjenätet.  

2. Förslaget att vintertidtabellen ska gälla fram till skolavslutningen avslås. 

Beskrivning av ärendet 

Elever från Fria Emilia har lämnat in medborgarförslag om att lokaltrafiken ska ha 
samma linjesträckning året om. De vill också att vintertidtabellen ska gälla fram till 
skolavslutningen samt att korta ned restiden på linje 99. 

Tekniska förvaltningen har nyligen genomfört en linjenätsöversyn i syfte att för-
bättra trafiken och minska kostnaderna. En av förändringarna är att det kommer att 
vara samma linjesträckning året om. Resenärerna kan då åka med samma linje 
sommar som vinter. Restiderna kommer att minska då linjenätet har rätats ut och ef-
fektiviserats.  

Lokaltrafiken har en vinter- och en sommartidtabell. Vinterturlistan sträcker sig 
från höstens skolstart till och med sista april och därefter en sommarturlista fram till 
skolstarten. I dagsläget klarar inte lokaltrafiken ekonomiskt en utökad tidtabellperi-
od för vintertrafiken. Under maj månad är det många som cyklar och går vilket 
medför minskat resandeunderlag.  

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen 
Eleverna från Fria Emilia 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 132 Ansökan om serveringstillstånd, Dasum Bowling AB 
 KS 2010/474 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar Dasum Bowling AB stadigvarande tillstånd att till 
allmänheten servera starköl, vin och sprit i bowlinghallen StrajkAlley, Brogatan 
36 E i Boden. 

2. Servering får ske i matsalen och lilla serveringen dagligen mellan kl. 11.00-
01.00. 

3. Servering på altan/uteservering får ske 15 maj-15 september kl. 11.00-01.00 

Beskrivning av ärendet 

Dasum Bowling AB söker stadigvarande serveringstillstånd för restaurangen i den 
nyetablerade bowlinghallen Strajk Alley på Brogatan i Boden.   

Dasum AB Bowling med en ny modern bowlinghall vill erbjuda ett varierat utbud 
riktat till både barn, ungdomar och vuxna. Bowlinghallen kommer att fokusera på 
såväl ren nöjesbowling som företagsevent. Dessutom görs en satsning på att göra 
bowlinghallen till Norrlands bästa tävlingsarena. Samarbete med övriga turistpunk-
ter i Boden inleds. Besökare erbjuds paketlösningar, temakvällar, konferenserbju-
danden och ”drop in”. Restaurangen erbjuder ett mindre utbud av enklare maträtter 
dagtid och vardagskvällar. På helger och vid bokningar erbjuds en större meny. 

Polismyndigheten i Boden har ingen erinran mot ansökan. Räddningstjänsten, Bo-
den tillstyrker ansökan under förutsättning att endast 149 personer får vistas i loka-
len. 

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. 

Kansliet föreslår att kommunstyrelsen bifaller ansökan. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (kansliet) 
Dasum Bowling AB 



Kommunstyrelsen Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 133 Delegationsbeslut och delgivningar 

  
Upphandling och anskaffningsbeslut   
Stängsel bussgarage, biogas (2010/518) 
Utbytesluftare returslam, Svedjan (2010/520) 
Stabilitetshöjande åtgärder Bodsvedjan (2009/480) 
 
Vägar och trafik 
Statistik Färdtjänstbeslut aug 2010 (2010/526) 
Statistik Färdtjänstbeslut sept 2010 (2010/556) 
Statistik Parkeringstillstånd för rörelsehindrade sept 2010 (2010/558) 
 
Fastigheter och detaljplaner 8 
Försäljningar 
Svartbjörsbyn 10:48, Perbackagården (2010/91) 
Bredåker 11:21 (2009/264) 
 
Detaljplaner  
Sävast 23:11, sävastön område Brännan och Storgärdan (2010/544) 
Kv Alen, del av centrum (2010/440) 
Kv Svalan, Lulevägen-Järpgatan (2010/543) 
Sävast 17:4, del av Svängleden-Fruktvägen (2010/554) 
 
Serveringstillstånd  
Tillfälligt serveringstillstånd 9:1, 9:2 
Vittjärvs Idrottsklubb (2010/513) 
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