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mor Åström (M), Inge Andersson (S), Göran Ahlman (M) jäv § 113, 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 103 Godkännande av dagordning 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner utsänd dagordning med redovisade tillägg och änd-
ringar.  

Ändring/tillägg  

 Utgår; Rapportering av uppdrag; Friskvårdsinsatser   

Nya ärenden 

 Spionoperan, stöd för att främja kulturlivet 

 Fördelning av investeringsramar 2013-2015 
 
 Lån till Boden Handboll IF 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 104 Informationer och rapporter 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnade informationer och rapporter och lägger de 
till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Följande informationer och rapporter lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde: 

 Jan-Åke Björklund, utredare, informerar om Norrbottens Läns Landstings ansö-
kan om att bilda Region Norrbotten. 

 
 Rolf Degerlund informerar om projektet Spionoperan 

 
 Kommunchefens rapport 

 
 Finansrapport september 2012 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 105 Bodens kommuns ställningstagande över Norrbottens läns 

landstings ansökan om att bilda Regionkommun Norrbotten 
från och med 2015 

 KS 2012/362, Au § 68 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige tillstyrker Norrbottens läns landstings ansökan om att bilda 
Regionkommun Norrbotten från och med 2015. 

Reservationer från Åke Eltoft (M), Rigmor Åström (M), Göran Ahlman (M) och 
Daniel Rönnbäck (M) som lämnar särskilt yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Norrbottens läns landsting har hos regeringen ansökt om att bli en regionkommun, 
Region Norrbotten. En förutsättning för bildande av regionkommun är att en bety-
dande majoritet av länets kommuner tillstyrker ansökan. Landstinget anhåller därför 
om kommunens ställningstagande i form av ett beslut där kommunfullmäktige till-
styrker eller avstyrker Norrbottens läns landstings ansökan om att bilda region-
kommunen Region Norrbotten. 

Kommunförbundet Norrbotten har 2012-06-14, § 34, beslutat att ställa sig positiv 
till ansökan från Norrbottens läns lansting att bilda regionkommun. 

Yrkanden 

Daniel Rönnbäck (M) föreslår att ställningstagandet avslås. 

Ordförande ställer arbetsutskottets och Daniel Rönnbäcks (M) förslag mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 106 Motion om parboendegaranti 

 KS 2010/284, Au § 69 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer från Åke Eltoft (M), Rigmor Åström (M), Göran Ahlman (M), Dani-
el Rönnbäck (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS) och Anders 
Pettersson (KD). 

Beskrivning av ärendet 

Carola Larsson (FP) föreslår i en motion att Bodens kommun inför en parboendega-
ranti som ger par möjlighet att bo tillsammans även när bara den ena parten är i be-
hov av särskilt boende. Motionären hänvisar, mot bakgrund av en bestämmelse i 
socialtjänstförordningen, att makar, sambor eller registrerade partner som har bevil-
jats särskilt boende ska beredas plats i samma boende om de så vill, även i de fall 
då endast den ena maken har omfattande omsorgsbehov. 

Socialnämnden föreslår 2012-02-29, § 40, att motionen avslås. Ansökan om särskilt 
boende prövas enligt 4 kap l § Socialtjänstlagen (SoL). Rätten till bistånd i form av 
särskilt boende för äldre inträder när behovet av tillsyn eller kravet på trygghet och 
säkerhet inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. För den som saknar detta 
behov finns inte rätt till bistånd. Makar som båda uppfyller förutsättningarna för att 
erbjudas lägenhet i särskilt boende erbjuds lägenhet inom samma anläggning så 
snart det ställer sig praktiskt möjligt. 

Pensionärsrådet föreslår 2012-05-30, § 16, att motionen avslås. 

Yrkanden 

Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS), Rigmor Åström (M), Anders 
Pettersson (KD), Roger Bohman (C) och Daniel Rönnbäck (M) föreslår att motio-
nen bifalls. Vid garanterat parboende måste särskilt taxe- och regelverk upprättas 
för de personer som vid parboende inte är i behov av kommunalt bistånd. 

Ordföranden ställer beredningens och Kenneth Backgårds (NS) m.fl. förslag mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  

 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2012-09-17 

Sid 

6 (21) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 107 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2013 
 KS 2012/432, Au § 70 

Beslut  

Kommunstyrelsen fastställer förslaget till sammanträdesdagar i kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till sammanträdesdagar i fullmäktige.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till tidplan för sammanträ-
desdagar i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsut-
skott för år 2013. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 108 Detaljplan för Torpgärdan 4:48 m.fl. 

 KS 2012/158, Au § 72 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige antar detaljplanen.  

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna 
Torpgärdan 4:35, 4:48 och 4:77 som ligger inom Torpgärdans Östra industriområ-
des södra del. Markanvändningen är i dag småindustriändamål för samtliga fastig-
heter som föreslås utökas i anslutning till fastighetens södra del. För fastigheten 
Torpgärdan 4:48, där verksamhetsutövaren också har sin privata bostad, föreslås 
nuvarande markanvändning för småindustri utökas till att även gälla för bostadsän-
damål. Efter plansamråd har förslaget kompletterats med en planbestämmelse med 
innebörden att ett plank ska uppföras i eller i anslutning till småindustriområdets 
södra fastighetsgräns. 

Efter att förslaget varit utställt för samråd och granskning har ett utlåtande över in-
komna synpunkter upprättats. De synpunkter som framförts har beaktats. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 109 Spionoperan, stöd för att främja kulturlivet 

 KS 2011/749 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna det föreslagna samverkansprojektet 
om genomförande av projektet Spionoperan.  

2. Kommunens del i projektet är 866 000 kronor, pengarna anvisas ur kommun-
fullmäktiges konto för oförutsedda utgifter. 

3. 474 472 kronor betalas ut under oktober 2012. 

4. Resterande del betalas ut under januari 2013.  

5. Delredovisning av projektet ska ske senast den 15 december 2012, redovisning-
en ska visa att projektet kommer att genomföras på ett betryggande sätt. 

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommun, Norrbottensteatern och Norrbottensmusiken har den gemensam-
ma avsikten att i samverkan stödja genomförandet av Spionoperan i Boden somma-
ren 2013. Pronto Production AB producerar föreställningen. 

Spionoperan bygger på Tomas Breskys roman kodnamn Mikael. Detta special-
skrivna verk för Boden kommer att iscensättas med vår samlade erfarenhet av folk-
lig teatern som talar direkt till publiken. Högt och lågt kommer att blandas i ett mu-
sikaliskt genomarbetat nyskapande ute på den vackra kyrkläppen i Boden. Projektet 
kommer att engagera Bodenungdomar inom musik och teater. 

Den planerade Operaproduktionen på Kyrkläppens utescen kommer att bli en all-
män samlings- och mötesplats och vara öppen för näringslivet, allmänheten och alla 
kommunmedlemmar. Bodens kommun har utmärkt läge och goda kommunikatio-
ner för att locka till sig en bred publik.  

Produktionen gör att fritids- och evenemangsverksamheten utvecklas och skapar 
förutsättningar för bland annat näringslivet i kommunen och en ökad turism, det 
blir därmed en viktig faktor för den fortsatta kulturutvecklingen i kommunen. Detta 
stöd ges för att främja kulturella evenemang samt för att främja turistväsendet i 
kommunen. Avsikten med kommunens engagemang i Spionoperan är även att 
marknadsföra kommunen och att allmänt främja näringslivet. Härtill kommer posi-
tiva konsekvenser på flera andra områden exempelvis fler hotellnätter.  

Norrbottensteatern och Norrbottensmusiken kommer att bidra med tjänster i form 
av skådespelare, musiker och annan personal. Norrbottensteaterns bidrag motsvarar 
ett värde på 1,2 miljoner kronor och Norrbottensmusikens bidrag motsvarar 
600 000 kronor. Bodens kommun avser att stödja Spionoperan med en finansiering 
på 866 000 kronor.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 109 Spionoperan, stöd för att främja kulturlivet, forts 

 KS 2011/749 

Yrkanden 

Daniel Rönnbäck (M) föreslår att beslutspunkterna får följande lydelse: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna det föreslagna samverkansprojektet 
om genomförande av projektet Spionoperan.  

2. Kommunens del i projektet är som högst 866 000 kronor. 

3. 474 472 kronor betalas ut under oktober 2012. Pengarna anvisas ur kommun-
fullmäktiges konto för oförutsedda utgifter. 

4. 391 258 kronor lämnas som en förlustgaranti och betalas ut efter redovisade 
kostnader och intäkter. Pengarna anvisas ur tillväxtnämndens budget inom be-
fintlig ram.  

5. Delredovisning av projektet ska ske senast den 15 december 2012, redovisning-
en ska visa att projektet kommer att genomföras på ett betryggande sätt. 

Ordförande ställer beredningens och Daniel Rönnbäcks (M) förslag mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 

 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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§ 110 Fördelning av investeringsramar 2013-2015 

 KS 2012/468 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige fastställer följande investeringsramar per nämnd/styrelse för 
2013-2015: 

2013 2014 2015

Ks-kommunledningsförvaltningen 14 380 10 480 11 400
Ks-tekniska förvaltningen 71 200 73 400 72 000
Ks-räddnings- & beredskapsförvaltningen 120 120 2 800
Utbildningsnämnden 6 000 5 000 5 000
Socialnämnden 7 300 10 000 5 800
Tillväxtnämnden 1 000 1 000 3 000
Summa (tkr) 100 000 100 000 100 000  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde 2012-06-18, § 75, strategisk plan för 2013-2015. I 
planen är investeringsnivån satt till 100 mkr per och de av kommunledningen inrät-
tade styr- och arbetsgrupperna fick i uppdrag att lägga förslag på investeringsramar 
för nämnder/styrelser för beslut av kommunfullmäktige under hösten 2012.  

Vid planeringsberedningen i april 2012 presenterade nämnder och styrelser sina 
planeringsförutsättningar för åren 2013-2015. Nedan framgår vilket investeringsbe-
hov som nämnderna då såg framför sig. Detta har legat till grund för den diskussion 
som förts om fördelning av investeringsramar. Efter diskussioner i styr- och arbets-
gruppen lägger kommunledningen följande förslag till fördelning av investerings-
ramar 2013-2015: 

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Ks-kommunledningsförvaltningen 14 980 12 980 15 600 14 380 10 480 11 400
Ks-tekniska förvaltningen 88 360 79 800 91 450 71 200 73 400 72 000
Ks-räddnings- & 
beredskapsförvaltningen 120 120 2 800 120 120 2 800
Utbildningsnämnden 6 000 6 000 6 000 6 000 5 000 5 000
Socialnämnden 12 800 8 800 5 800 7 300 10 000 5 800
Tillväxtnämnden 1 000 1 000 3 000 1 000 1 000 3 000

Summa 123 260 108 700 124 650 100 000 100 000 100 000
varav affärsdrivande verksamhet 10 860 9 505 10 800 10 860 9 505 10 800

Planeringsberedning Förslag

 



Kommunstyrelsen Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2012-09-17 

Sid 

11 (21) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 110 Fördelning av investeringsramar 2013-2015, forts 

 KS 2012/468 

 
Större planerade investeringar är planskild korsning vid Nylandsbäcken samt om-
byggnation av Kyrkgatan/Kungsgatan med totalt 27,8 mkr respektive 22 mkr. För 
ombyggnation av stadshuset samt ombyggnationer med anledning av förändrad 
skolstruktur avsätts 16,8 mkr 2013. Övriga investeringar avser främst reinvester-
ingar i gator och vägar, va-ledningar, fastigheter, fordon m m. 

 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 111 Lån till Boden Handboll IF 

 KS 2012/467 

Förslag till beslut 

Bodens kommun lämnar ett kortfristigt ränte- och amorteringsfritt lån på  
300 000 kr till Boden handboll att återbetalas i sin helhet senast 2013-05-31.  

Beskrivning av ärendet 

Boden handboll är i behov av en förstärkning av likviditeten under inledningen av 
säsongen då det för föreningen blev kort förberedelsetid inför elitseriestarten. Det är 
huvudsakligen resekostnaderna som ökar jämfört med förra säsongen i och med 
att allsvenskan kräver dyrare resor. Boden handboll har p.g.a den korta framförhåll-
ningen inte hunnit få in sponsorbidrag till inledningen av säsongen men räknar med 
att det ska komma in senare varvid föreningen avser att återbetala lånet.  

Förslaget är att till Boden handboll lämna ett kortfristigt ränte- och amorteringsfritt 
lån att återbetalas senast 2013-05-31.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 112 Yttrande över SOU 2012:43; Konsumenten i centrum - Ett 

framtida konsumentstöd 
 KS 2012/363, Au § 73 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar kansli och informationskontorets förslag till yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommun har beretts tillfälle att yttra sig över justitiedepartementets utred-
ning Konsumenten i centrum - Ett framtida konsumentstöd. Utredningens förslag 
går i korthet ut på att konsumentverket får i uppdrag att göra en ny struktur för kon-
sumentstödet på webben och starta direktrådgivning via en vägledningstjänst med 
25 årsarbetskrafter. 

Konsument Boden har gjort ett förslag till yttrande och kansli och informationskon-
toret föreslår att kommunstyrelsen antar yttrande som sitt eget. 

 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen (kansli och informationskontoret ) 
Justitiedepartementet 
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§ 113 Yttrande över bygdemedelsansökan från kultur- och fritids-

förvaltningen – Upprustning av Skomakeri 
 KS 2012/224, Au § 74 

Beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker bygdemedelsansökan. 

Göran Ahlman (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen ansöker om 200 000 kronor i bygdemedel till ett 
gammalt skomakeri som står på hembygdsområdet Norrigården. Skomakeriet be-
höver tilläggsisoleras och förses med el, värme, vatten och avlopp för att kunna 
fungera som en arbetslokal till Jonas Skomakare som tänkt flytta in i lokalen. Den 
totala kostnaden uppgår till 250 000 kr.  

Skomakeriet kommer också att fungera som ett litet museum då skomakaren an-
vänder 100-åriga maskiner och har för avsikt att även öppna skomakeriet för all-
mänheten och genom bl.a. studiebesök visa hur detta gamla "kulturmärkta" yrke 
bedrivs. 

Näringslivsförvaltningen avslår 2012-07-04 ansökan med motiveringen att bygde-
medel i första hand ska användas för att främja näringslivs- och sysselsättningsut-
veckling. Bygdemedel kan ges med högst 50 % av godkända kostnader i gles-
bygdsområden, i övriga kommunen kan bidrag ges med högst 20 %. 

Kommunstyrelsen föreslår att ansökan bifalls. Det är viktigt att få igång hantverks-
verksamheten på kulturområdet Norrigården för att utveckla hantverksnäringen. 
Enligt länsstyrelsens riktlinjer kan bygdemedel beviljas för reparation och invester-
ingar i byggnader. 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen 
Tillväxtnämnden 
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§ 114 Yttrande till Mark- och miljödomstolen, Umeå TR, målnum-

mer 1376-12, ang överklagande av Länsstyrelsen i Norrbot-
tens beslut om detaljplan för del av Svartbyn 1:28 m fl 

 KS 2010/425, Au § 75 

Beslut  

Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande.  

Beskrivning av ärendet  

Samhällskontoret har skrivit ett förslag till yttrande till Mark- och Miljödomstolen 
vid Umeå tingsrätt. Domstolen har förelagt kommunen att yttra sig om ett överkla-
gande av en detaljplan som kommunfullmäktige antog i december 2011. 

Bakgrunden är att kommunfullmäktige 2011-12-19, § 171, antog en detaljplan för 
del av Svartbyn 1:128 m fl, Rv 97 – Gamla Lulevägen. Syftet med planen är att 
bygga en led mellan Gamla Lulevägen och Rv 97 som bryter den 4 kilometer långa 
barriär som finns mellan bostadsområdena Södra Svartbyn och Torpgärdan och om-
rådena väster om dessa. Leden medför kortare körsträckor totalt sett, förbättrad tra-
fikmiljö för boende på delen genom Torpgärdan, förbättrad kommunikation mellan 
Torpgärdans Östra och Västra industriområden, kortare utryckningsvägar för Rädd-
ningstjänsten mm. En med både järnvägen och Rv 97 planskild gång- och cykelväg 
byggs också ut i anslutning till den nya leden. 

Detaljplanen har överklagats till Länsstyrelsen i Norrbottens län av några privatper-
soner. Länsstyrelsen beslutade 2012-04-14 att avslå överklagandet. 

Privatpersonerna har överklagat länsstyrelsens beslut vidare till Mark- och miljö-
domstolen vid Umeå tingsrätt. Mark- och miljödomstolen har förelagt kommunen 
att yttra sig. Domstolen har medgett anstånd till den 21 september med att lämna in 
yttrandet. 

 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen (samhällsbyggnadskontoret) 
Mark- och miljödomstolen, Umeå Tingsrätt 
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§ 115 Yttrande till Förvaltningsrätten i Luleå om överklagande av 

beslut att entlediga ledamöter i nämnder 
 2011/544, Au § 76 

Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom det yttrande som beslutats av kommunstyrel-
sens ordförande den 28 november.  

Reservationer från Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS), Anders Pet-
tersson (KD), Åke Eltoft (M), Rigmor Åström (M), Göran Ahlman (M) och Daniel 
Rönnbäck (M). 

Beskrivning av ärendet  

Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-07, § 153, att återkalla uppdraget för samt-
liga ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritids-
nämnden, näringslivsstyrelsen, krisledningsnämnden och valnämnden. 

Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten av Catarina Ask. Kammarrätten be-
stämde genom dom 2011-12-09 att beslutet inte fick verkställas i avvaktan på för-
valtningsrättens avgörande. 

Förvaltningsrätten har nu förelagt kommunen att yttra sig. Kommunen har tidigare 
yttrat den 28 november 2011 sig genom beslut av kommunstyrelsens ordförande. 
Yttrandet måste dock beslutas av kommunstyrelsen i sin helhet på grund av regler 
om förbud med delegering i 6 kap 34 § kommunallagen. 

Yrkanden 

Kenneth Backgård (NS) föreslår att ärendet avslås. 

Ordförande ställer beredningens och Kenneth Backgårds (NS) förslag mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag. 

 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen (kansli och informationskontoret) 
Förvaltningsrätten i Luleå 

 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 116 Revidering av teckningsrätt inom ekonomikontoret  

 KS 2010/242, Au § 77 

Beslut  

Kommunstyrelsen fastställer förslaget till teckningsrätt och rätt att underteckna av-
tal, andra handlingar och skrivelser inom ekonomikontoret. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunstyrelsens reglemente § 24 skall avtal, andra handlingar och skrivel-
ser, som beslutas av kommunstyrelsen, undertecknas av ordföranden eller vid för-
fall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av styrelsens sekreterare eller 
annan anställd som styrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen skall även i övrigt be-
sluta om vem som skall underteckna handlingar. 

Ekonomikontoret föreslår en revidering av teckningsrätten dels på grund av perso-
nalomsättning inom ekonomikontoret och dels på grund av förändrade arbetssätt. I 
och med att bankerna i kommunen slutar med kontanthantering, så krävs ett föränd-
rat arbetssätt. Detta innebär att anställda vid socialförvaltningen kommer att teckna 
ett för ändamålet specifikt konto vid utanordning av kontanta medel. 

 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 

 

 



Kommunstyrelsen Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 117 Yttrande över SOU 2012:32; Upphandlingsstödets framtid  

 KS 2012/303 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar upphandlingsenhetens förslag till yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommun har beretts tillfälle att yttra sig över socialdepartementets utred-
ning om upphandlingsstödets framtid 

Utredarna har granskat de olika myndigheter som idag hanterar upphandlingsstöds-
frågor och kommit fram till det bör bildas en ny myndighet. Utredarna menar att det 
är avgörande om en upphandlingsstödsverksamhet ska bli synlig och trovärdig för 
både upphandlande myndigheter och leverantörer. I en ny upphandlingsstödsmyn-
dighet får alla intressenter samma information och vägledning av både upphand-
lingsjuridiska frågor och andra aspekter som ekonomi, miljöhänsyn, social hänsyn 
och innovationer samt strategiska upphandlingsfrågor.  

Upphandlingsenheten har gjort ett förslag till yttrande och föreslår att kommunsty-
relsen antar förslaget till yttrande som sitt eget. 

 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen (eko-upphandlingsenheten) 
Socialdepartementet 



Kommunstyrelsen Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 118 Delegationsbeslut och delgivningar 

  
Personal 
 Avgångspremie R-M Englund, lokalvården (2012/318) 
 Revidering av riktlinjer för uppvaktning och avtackning av personal, AU 2012-

09-03, § 83 
 Chefs- och ledarutvecklingsprogram AU 2012-09-03, § 84 
 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m – BEA – med 

Svenska Kommunalarbetareförbundet och Allmän kommunal verksamhet, AU 
2012-09-03, § 85 

 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor mm – HÖK 12 
– med Svenska Kommunalarbetare förbundet, AU 2012-09-03, § 86 

 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor mm – HÖK 12 
– med OFRs förbundsområde allmän kommunal verksamhet, AU 2012-09-03, § 
87 

 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 12 
– med Svenska kommunalarbetareförbundet, AU 2012-09-03, § 88 

 Överenskommelse rörande RIB 12 med Brandmännens Riksförbund, AU 2012-
09-03, § 89 

 
Ekonomi 
Vattenavstängning obetalda avgifter (2012/336) 
 
Upphandling och anskaffningsbeslut 
Sopmaskin 2012 (2012/237) 
Mobiltelefoner 2012 (2012/216) 
Hävning av avtal Gruppdistribution 2012 BodenBild m.m (2012/86) 
Leverens av VA-material 2012-2013 (2012/54) 
Gräsklippare 2012 inköp (2012/232) 
Avbruten upphandling– Flyttjänster 2012( 2012/262) 
Tillbyggnad Mårängsskolan (2012/386) 
Ombyggnad Gärdeskolan etapp 2, (2012/391) 
Målning Prästholmsskolan och Torpgärdsskolan (2012/324) 
Målning Björknäsgymnasiet (2012/323) 
Motorvärmare Enens parkering (2012/261) 
 
Räddningstjänst 
Ansökan att få sota sjäv:  
 Leif Bendiksen (2012/417) 
 Daniel Enkvist (2012/314) 
 Donald Sund (2012/447) 
 
Vägar och trafik 
Färdtjänst beslutsstatistik maj-juli (2012/3) 
Parkeringstillstånd beslutsstatistik maj, juli (2012/2) 
Dispens parkeringsförbud servicebilar hjälpmedel – Länsstyrelsen (2012/166) 



Kommunstyrelsen Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 118 Delegationsbeslut och delgivningar 

  
Vägar och trafik, forts 
Tillfällig lokal trafikföreskrift (2012/96) 
 30 km/tim på Edeforsvägen 2012-06-09  
 Trafik förbjuden Kungsgatan (Hellgrensg/Strandplan) 2012-06-06 
 Trafik förbjuden Drottninggatan 2012-06-01—02 
 Audax AB - transporttillstånd av hus Storklinten  
 Trafik förbjuden Kyrkgatan 2012-08-07 
 Trafik förbjuden Kungsgatan (Kyrkg/Hellgrensg 2012-06-04—12-02 
 Trafik förbjuden Idrottsgatan/Strandplan 2012-07-20—22 
 Trafik förbjuden del av Ringvägen 2012-06-19—07-06 
 Förbud mot sväng korsning Travbanegränd/Rv 97 2012-06-16—17 
 Trafik förnjuden Kittelvägen 2012-08-17—09-16 
 Trafik förbjuden Idrottsgatan/Kyrkgatan 2012-08-23—08-26 
Upplåtelse av offentlig plats (2012/4) 
 Hornkrokens IF – Marknad hembygdsområdet 2012-06-08—10 
 ABF Norr – Kanondagarna 2012-06-28—30 
 Den glade schweizaren, uteservering 2012-07-01—08-15 
 Whyus Nordic AB – Informationstält 
 Patrik Hagerman – Glassbar 2012-05-24—08-31 
Upplåtelse av offentlig plats (2012/4)forts 
 Nationaldagsfirande 2012-06-06 
 SSRK Boden – Hundutställning och parad 2012-08-11 
 Norrb Regemente – Löpartävling Hela Boden i Rörelse 2012-09-14 
 StillAlive – Bilutställing 2012-08-25  
 Cirkus Maximum – Affischering  
 
Fastigheter och detaljplaner 
Lägenhetsarrende del av Harads 25:19 (2012/322) 
Uppdrag att upprätta detaljåöan för Torpgärdan 4:48 m.fl. (2012/158) 
Lägenhetsarrende del av Svartbyn 1:128 (2012/398) 
Nyttjanderätt del av Boden 56:22 (2012/399) 
Nyttjanderätt dev av Boden 48:11 (2012/423) 
Uppdrag att upprätta detaljplan del av Boden 48:14, Kyrkkläppen (2012/344) 
Uppdrag att prova lämplighet ändra detaljplan Sävast 8:17, Hornsberg (2012/385) 
 
Serveringstillstånd 
Tillståndsbevis Harads Camping (2012/188) 
Tillståndsbevis Bobab AB/Ahlmans Kök och Catering (2012/198) 
Tillståndsbevis Ellas Hamburgarrest på Restaurang OII (2012/125) 
Tillfälligt tillståndsbevis Edefors Skoterförening (2012/150) 
Yttrande/beslut Freshhouse på Haradsdagen (2012/245) 
Tillfälligt tillståndsbevis Restaurang Brännstrand (2012/206) 
Tillfälligt tillstånd Sörby Turism & Konferens (2012/286) 
Tillfälligt utökad serveringstid Western Farm (2003/471) 



Kommunstyrelsen Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 118 Delegationsbeslut och delgivningar forts. 

  
Serveringstillstånd, forts 
Ansökan/beslut Lassbyns Hembygdsförening (2012/332) 
Tillfälligt tillståndsbevis Väg & Städ på uteserveringen (2012/253) 
Tillfälligt tillståndsbevis Sörbyn Turism & Konferens (2010/159) 
Ansökan/beslut Unbyns IF (2012/354) 
Ansökan/beslut Bodens Bed & Breakfast – Havremagasinet (2012(351) 
Tillfälligt tillståndsbevis Väg & städ – Kanondagarna (2009/711) 
Tillfälligt serveringstillstånd Tre Renar (2012/266) 
Tillfälligt serveringstillstånd Ängeshomlen (2012/268) 
Tillfälligt serveringstillstånd Offholmen (2012/267) 
Tillfälligt serveringstillstånd Väg & Städ på Lotus (2012/254) 
Tillfälligt serveringstillstånd Bodens Bed & Breakfast (2012/369) 
Tillfälligt serveringstillstånd Väg & Städ på Arenan (2012/255) 
Tillfälligt serveringstillstånd Bränna på Perbackagården (2012/415) 
Tillfälligt serveringstillstånd Nordcraft Valvträsk (2012/428) 
Tillfälligt utökat tillstånd Ruter Retrocafé (2010/274) 
Tillfälligt serveringstillstånd Väg & Städ på Arenan (2012/257) 
 
Bidrag 
Barnens Dag (2012/290) 

 

Delgivningar 

Kommunledningsförvaltningen; Svaromål till Förvaltningsrätten Mål nr. 1330-12-
Catharina Ask ./. Bodens kommun ang laglighetsprövning enl kommunallagen 
(2012/162). 

Kommunledningsförvaltningen; Yttrande till Förvaltningsrätten över ab 7 i mål 
1330-12. Catarina Ask ./.Bodens kommun ang laglighetsprövning enligt kommu-
nallagen (2012/162) 

Räddningstjänsten; Kommunens yttrande över ansökan om tillstånd till allmän ka-
meraövervakning Länsservice (2012/433). 

Sveriges Kommuner och Landsting; Förbundsavgift år 2013 (2012/335) 

Sveriges Kommuner och Landsting; Styrelsebeslut; En långsiktig gemensam hand-
lingsplan för psykisk hälsa 2012-2016 (2012/340). 

Trafikverket; Avsiktsförklaring inkl rapport avseende gränsöverskridande personal-
trafik mellan Sverige och Finland, Norrtåg (2012/359) 
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