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Rapporter 
Följande rapporter lämnades 

- Kommunchefens rapport 

- Finansiell rapport augusti 2008 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 136  
Au § 89  
Ärendenr 1  
Diarienr KS  2008/323 
   

Motion från Anna-Lena Vestin (s), Leif Pettersson (s) 
och Torbjörn Lidberg (s) om ökad trygghet i Boden 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller förslaget att kommunstyrelsen ska inarbeta ett sär-

skilt avsnitt om trygghetsfrågor i den strategiska planen för 2010-2012. 

2. Motionen i övrigt är besvarad, med hänvisning till den kommunledningsför-
valtningens redovisning av hur polisverksamheten i länet är organiserad. 

Beskrivning av ärendet 
Anna-Lena Vestin (s), Leif Pettersson (s) och Torbjörn Lidberg (s) föreslår i en mo-
tion att Bodens kommun ska verka för en ökad trygghet för kommunens invånare. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige uttalar sin målsättning att tillförsäkra 
kommuninvånarna en ökad trygghet genom att verka för tillgång till polisnärvaro 
dygnet runt. Fullmäktige bör uppdra till kommunledningen att skriva till justitiemi-
nistern med krav på ökade polisiära resurser så att inställelsetid om tio minuter kan 
uppnås. Kommunen ska uttala sig mot den fortgående nedskärningen av polisiära 
utbildningsresurser i norr. Ett särskilt avsnitt om trygghetsfrågor bör arbetas in i 
den strategiska planen. Slutligen bör fullmäktige uppdra till samtliga nämnder att 
utarbeta mål samt förslag på konkreta åtgärder i samband med sin verksamhetspla-
nering för 2009. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslaget att ett särskilt avsnitt om trygg-
hetsfrågor ska tas in i den strategiska planen ska bifallas. Förvaltningen redogör i 
övrigt för hur polisen i länet är organiserad. Där framgår att Polismyndigheten i 
Norrbottens län har genomgått en omfattande omorganisation. Ett av målen med 
den nya organisationen är att de lokala resurserna bättre ska användas som en sam-
lad, länsgemensam resurs. Sammantaget kan konstateras att den omfattande omor-
ganisationen tillsammans med den resursförstärkning som skett i Boden kan väntas 
medföra en ökad polisär närvaro. Detta lägger grunden för såväl korta utrycknings-
tider som ett mer omfattande underrättelsestyrt förebyggande arbete. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 137  
Au § 90  
Ärendenr 2  
Diarienr KS  2008/202 
   

Motion från Torbjörn Lidberg (s) om utbyggd vind-
kraft i Boden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen, med hänvisning till att det för närvarande 
saknas förutsättningar för en kommersiell vindkraftsetablering inom Bodens kom-
mun. 

Beskrivning av ärendet 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska ge kommun-
styrelsen i uppdrag att komma med förslag om hur vindkraftverk kan byggas i Bo-
den. Enligt motionen bör en översiktlig utredning av var det finns lämpliga platser 
för placering av vindkraftverk genomföras snarast och arbetas in i kommunens 
översiktsplan. Parallellt med detta arbete bör kommunfullmäktige uppdra åt Bodens 
Energi eller en för ändamålet nybildad organisation att ansvar för upphandling, ut-
byggnad och produktion av el från vindkraftverken. För att få upp tempot i utbygg-
nadsprocessen bereds miljöfrågorna av en särskild kommunal genomförandegrupp 
bestående av ansvariga tjänstemän. Därefter sker sedvanlig beredning i miljö- och 
byggnämnden. Ornitologiska föreningen och Naturskyddsföreningen bör bjudas in 
att delta i genomförandegruppen.  

Bodens Energi AB säger i ett yttrande att bolaget har anlitat Erling Stenmark vid 
EWS Projektstyrning AB för att redovisa vilka förutsättningar som kan finnas för 
etablering av vindkraft i Bodens kommun. I kommunen saknas större områden som 
kunde vara intressanta för etablering. Dock fanns några mindre områden, exempel-
vis Harads-kölen, men där var marken redan arrenderad av andra intressenter. Sam-
mantaget kunde EWS Projektstyrning AB fastställa att det saknades förutsättningar 
för en kommersiell vindkraftsetablering inom Bodens kommun. 

 
För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 138  
Au § 91  
Ärendenr 3  
Diarienr KS  2008/319 
   

Ny tillgänglighetspolicy för Bodens kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet avförs från dagordningen. 

Beskrivning av ärendet 
Handikapprådet lämnar 2008-05-22, § 11, ett förslag till en ny tillgänglighetspolicy. 
Policyn heter ”Ett samhälle för alla – tillgänglighetspolicy för Bodens kommun 
2008-2012”. Förslaget har sänts på remiss till kommunens nämnder och till före-
ningar i kommunen. 

Syftet med policyn är att skapa en gemensam syn på tillgänglighet i Bodens kom-
mun, och att tydliggöra det ansvar som vilar på samtliga kommunala verksamheter. 
Varje nämnd, styrelse och bolag har ett eget helhetsansvar – tillgänglighetsfrågorna 
berör kommunens alla områden. Policyn grundar sig på nationella mål och FN:s 
konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättningar. 
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Ks § 139  
Au § 92  
Ärendenr 4  
Diarienr KS  2008/312 
   

Bodens kommuns beredskapsplan mot extraordinä-
ra händelser 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer planen mot extraordinära händelser. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige uppdrog 2007-12-17 §, 225, till samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag att inom sitt område upprätta planer för hur man ska hantera ex-
traordinära händelser. Räddnings- och beredskapsförvaltningen fick i uppdrag att 
samordna arbetet och att redovisa planerna för fullmäktige senast i september 2008. 
Planerna ska innehålla sårbarhets- och konsekvensanalyser och åtgärdsplaner. Det 
innebär att man ska redovisa vad som kan hända och hur förvaltningen eller bolaget 
ska hantera dessa situationer och med vilken organisation.  

Räddnings- och beredskapsförvaltningen har upprättat ett förslag till plan mot ex-
traordinära händelser. Förvaltningen har också gjort en sammanställning av förvalt-
ningarnas och bolagens planer. 

 
För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 140  
Au § 93  
Ärendenr 5  
Diarienr KS  2008/236 
   

Kommunal tillsyn över detaljhandel med nikotinlä-
kemedel. Ändring av miljö- och byggnämndens reg-
lemente och beslut om taxa. 

Förslag till beslut 
1. Miljö- och byggnämndens reglemente ändras på följande sätt. I 1 § 2 stycket, 

närmast efter punkten tobakslagen, läggs till en ny punkt med lydelsen ”lagen 
om detaljhandel med nikotinläkemedel”. 

2. Kommunfullmäktige fastställer miljö- och byggnämndens förslag till taxa.  

3. Miljö- och byggnämnden får varje kalenderår (avgiftsår) höja de angivna avgif-
terna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring 
i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före av-
giftsåret. 

4. Förändringarna av reglementet och den nya taxan träder i kraft den 1 november 
2008. 

Beskrivning av ärendet 
Den 1 mars 2008 trädde en lag om detaljhandel med nikotinläkemedel i kraft. Ge-
nom lagen blev det tillåtet även för andra näringsidkare än Apoteket att sälja niko-
tinläkemedel.  

Kommunen har enligt den nya lagen fått vissa nya uppgifter, bland annat att kon-
trollera att näringsidkare som säljer nikotinläkemedel har gjort anmälan och att ni-
kotinläkemedel inte säljs eller lämnas ut till den som är under 18 år. 

Miljö- och byggnämnden godtar i yttrande 2008-06-10, § 35, att den får ansvaret 
för kontroll av detaljhandeln med nikotinläkemedel. Detta innebär att miljö- och 
byggnämndens reglemente måste ändras. Nämnden föreslår också att fullmäktige 
ska fastställa en taxa. Taxan innebär bland annat en avgift för anmälan 1.300 kronor 
och att en timavgift ska tas ut för nämndens tillsyn.  

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 141  
Au § 94  
Ärendenr 6  
Diarienr KS  2003/295 
   

Tillskjutande av medel till Stiftelsen Kyrkkläppen för 
renovering av kyrkstugor 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige tillskjuter 1 250 000 kronor till Stiftelsen Kyrkkläppen för 

reparation av kyrkstugorna med tillhörande markarbeten. Beloppet anvisas ur 
rörelsekapitalet.  

2. Kommunens utbetalning sker efter det att stiftelsen fått in anbuden och lämnat 
in en redovisning till kommunen om hur medlen kommer att användas. 

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen Kyrkkläppen har begärt att kommunen och Bodens kyrkliga samfällighet 
att finansierar en renovering av kyrkstugorna vid Kyrkkläppen. Enligt stiftelsens 
beräkningar kostar en renovering närmare 2,5 miljoner kronor.  

Bodens kommun meddelade 2007-09-18 att den godtar att bidra med halva belop-
pet, under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner förslaget. Kommunen ville 
ha ett skriftligt intyg från Bodens kyrkliga samfällighet att den bidrar med halva 
kostnaden.  

Kyrkofullmäktige i Bodens kyrkliga samhällighet beslutade 2008-05-28 att bevilja 
ett bidrag på 1 250 000 kronor för reparation av kyrkstugorna med tillhörande 
markarbeten, under förutsättning att kommunen gör detsamma.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 142  
Au § 95  
Ärendenr 7  
Diarienr KS  2008/116 
   

Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 

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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Ks § 143  
  
Ärendenr 8  
Diarienr KS  2008/670 
   

Lån till Hedens IF 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Kommunfullmäktige lämnar ett långfristigt lån på 400 tkr till Hedens IF. 

2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fastställa avbetalnings-
plan. 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen delegerar, under förutsättning av kommunfullmäktiges be-

slut, till ekonomichefen att fastställa avbetalningsplan.  

Beskrivning av ärendet 
Vid gruppledaröverläggningar 2008-06-09 beslutades att betala ut ett förskott till 
Hedens IF, då föreningen hamnat i betydande ekonomiska svårigheter. Ett förskott 
på 400 tkr betalades ut, enligt bilaga, i avvaktan på kommunfullmäktiges ställnings-
tagande.  

Ekonomikontoret har träffat representanter för styrelsen i Hedens IF den 25 augusti 
2008 och kan då konstatera att föreningen vidtagit åtgärder i enlighet med den för-
bindelse, som skrevs under i samband med mottagandet av förskottet. Hedens IF 
har i enlighet med förbindelsen betalat de leverantörsfakturor och övriga skulder 
som föreningen hade i juni. Föreningen har även vidtagit åtgärder för att förbättra 
de ekonomiska rutinerna och den interna kontrollen. Föreningen har också sett över 
sina intäkter och kostnader. Ett arbete som fortfarande fortgår.  

Ekonomikontoret föreslår därför att förskottet omvandlas till ett långfristigt lån, 
som föreningen får amortera enligt en med föreningen överenskommen avbetal-
ningsplan.   

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 144  
Au § 96  
Ärendenr 101  
Diarienr KS 2008/659 
   

Köp av fastigheten Svartbjörsbyn 1:50 intill Brändk-
läppen  
Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner att kommunen förvärvar fastigheten Svartbjörs-

byn 1:50, för en överenskommen köpeskilling av 1 200 000 kronor, i enlighet 
med upprättat köpekontrakt. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och samhälls-
byggnadschefen att underteckna för beslutet nödvändiga handlingar. 

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten Svartbjörsbyn 1:50 är en jordbruksfastighet som är belägen i omedelbar 
anslutning till Brändkläppens avfallsanläggning. 

Fastigheten har en areal på ca 5,7 ha och består av ett bostadshus, stall, garage och 
två förrådsbyggnader. 

Det planerade köpet medför att kommunen utökar sitt markägande runt Brändkläp-
pens avfallsanläggning. Köpet innebär att möjligheterna för en utveckling av an-
läggningen med en ny återvinningscentral kan genomföras. 

Samråd har skett med Tekniska förvaltningen. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (samhällsbyggnadskontoret) 
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Ks § 145  
  
Ärendenr 102  
Diarienr KS  2008/687 
   

Deltagande i projektet Ungdomsdialog 

Beslut 
1. Bodens kommun ska delta i projektet Ungdomsdialog. 

2. Kultur- och fritidsnämnden får besluta om kommunens representation i projek-
tet. 

Beskrivning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit initiativ till projektet Ung-
domsdialog. Projektet kommer att pågå under tre och start hösten 2008. Dess mål är 
främst att utveckla 

• kommuners och landstings system och metoder för ungdomars delaktighet och 
inflytande, samt 

• former av delaktighet för ungdomar där dialogen och resultat från denna på ett 
systematiskt sätt ingår som en naturlig del i styr- och beslutsprocesserna 

Ett villkor för medverkan i projektet är att kommunstyrelsen beslutar om deltagan-
de. Detta ligger helt i linje med kommunens ambition att öka ungdomars delaktig-
het i utvecklingen av kommunens verksamhet. Exempel på sådana initiativ är ge-
nomförandet av ungdomsfullmäktige, ungdomsrådets verksamhet samt strävan att 
etablera kontakt med ungdomar inom ramen för BodenDialogen. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Bodens kommun medverkar i Ung-
domsdialogen. Det bör ankomma på Kultur- och fritidsnämnden bör fatta beslut om 
kommunens representation samt medverkan i övrigt i projektet. 

 

För genomförande 
Kultur- och fritidsnämnden  
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Ks §146  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Delegationsbeslut och delgivningar 
Kommunstyrelsen noterar följande delegationsbeslut och delgivningar till protokol-
let. 

Delegationsbeslut  
Tekniska utskottets/tekniska förvaltningens delegationsbeslut 
   
Ärende Delegat Del nr 

   
Ventilationsfirma IM i Boden antas som entreprenör för 
ombyggnad av luftbehandling, NordPoolen (KS 2008/445)

Teknisk chef 3:1 

   
J & B El AB i Boden antas som entreprenör för rundbyte 
av ljuskällor och armaturer 2008 (KS 2008/477) 

Avdelningschef 
gatuavd 

3:1 

   
NCC Construction Sverige AB antas som entreprenör för 
fönsterbyte Torpgärdsskolan (KS 2008/538) 

Avdelningschef 
fastighetsavd 

3:1 

   
Färdtjänst och riksfärdtjänst 080501—080731 Handläggare 

färdtjänst 
7:6, 7:7 

   
Avslag ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
(KS 2008/644) 

Handläggare 
trafikärenden 

7:5 

   
Uppsägning av plusjobbare vid tekniska förvaltningen Teknisk chef 1:5 
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Ks §146  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   
   
Delegationsbeslut om kommunal förköpsrätt för följande fastigheter 
Delegat: samhällsbyggnadskontoret, Delegationsnummer: 8:1 
 
Diarienr Fastighet Diarienr Fastighet 

2008/468 Heden 6:103 2008/612 Hundsjön 5:16 
2008/485 Harads 6:22, 9:44 2008/613 Kusån 1:73 
2008/499 Mullvaden 7 2008/619 Bredträsk 1:12 
2008/505 Svartbyn 38:1 2008/620 Rasmyran 1:38 
2008/510 Vändträsk 1:44 2008/625 Ljuså 4:38 
2008/513 Gullträsk 1:26 2008/626 Heden 12:7 
2008/515 Svartlå 1:104 2008/627 Lakaträsk 2:39 
2008/517 Buddbyn 7:57 2008/631 Svartlå 3:44 
2008/518 Lakaträsk 2:44 2008/633 Buddbyn 9:6 
2008/520 Harads 4:6, del av 2008/640 Svartlå 3:68, 3:76 
2008/524 Åkerholmen 1:28 2008/643 Råneå-Sundsnäs 1:57 
2008/525 Brännberg 1:42 2008/646 Svartlå 2:50, 2:20,2:26 
2008/536 Harads 2:56 2008/648 Vittjärv 4:34 
2008/543 Mockträsk 3:21 2008/650 Heden 48:15 
2008/551 Heden 54:6 2008/657 Vibbyn 7:2 
2008/552 Åskogen 1:35, 1:2 del av 2008/658 Bovallen 2:18 
2008/560 Heden 3:235, 3:207 2008/661 Lassbyn 15:39 
2008/568 Sävast 8:44   
2008/572 Harads 7:23   
2008/576 Brännberg 1:34, del av   
2008/579 Heden 54:3   
2008/581 Svartbjörsbyn 5:84   
2008/587 Kloken 2:3   
2008/594 Svartbjörsbyn 4:4, del av   
2008/596 Vittjärv 3:103   
2008/597 Buddbyn 2:11   
2008/602 Sävast 8:47   
2008/603 Vittjärv 4:51   
2008/610 Harads 8:100   
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Ks § 146  
  
Ärendenr ---  
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Samhällsbyggnadskontorets delegationer Delegat Del nr 

   
Uppdrag att upprätta detaljplan för Svartbyn 38:1, Nor-
ra Svartbyn (2008/345) 

Ks-ordförande 8:12 

   
Uppdrag att upprätta detaljplan för Boden 57:23, San-
den Ing 3 parkering (2008/546) 

Ks-ordförande 8:12 

   
Uppdrag att upprätta detaljplan för Kv Svalan 
(2008/544) 

Ks-ordförande 8:12 

   
Uppdrag att göra tillägg och ändringar av områdesbe-
stämmelser för Heden 15:1, Hednoret (2008/545) 

Ks-ordförande 8:13 

   
Uppdrag att upprätta utställningshandlingar för Sävast 
12:75 m fl, korsningen tv 97 – Lv 588 (2008/488) 

Ks-ordförande 8:13 

   
Uppdrag att upprätta utställningshandlingar för Havs-
träsk 1:21, del av storklinten (2008/325) 

Ks-ordförande 8:13 

   
Försäljning av fastigheten Gunnarbyn 8:164 (2008/565) Samh byggnchef 8:5 
   
Förvärv av fastigheterna: 
Boden 5:106 (2007/855) 
Svartbyn 5:11, del av (2008/564) 
Svartbyn 4:8 (2007/1018, 1019, 1020) 

Samh byggnchef 8:5 

   
Nyttjanderätt för fastigheterna: 
Svartbyn 6:12 (2005/1131) 
Sävast 23:11 (2006/660) 
Sävast 17:4 (2008/563) 
Svartbjörsbyn 10:32 (2008/562) 
Hundsjön 2:4, Åskogen 1:2 (2008/460) 
Skogså 223 (2008/459) 
Brobyn 13:1 (2008/458) 
Vibbyn 2:8 (2008/457) 
Skatamark 33:1 (2008/456) 

Samh byggnchef 8:5 

   
Avtal om lägenhetsarrende för fastighet: 
Bredåker 11:21 

Samh.byggnchef 8:5 
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Ks § 146  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   
Serveringstillstånd Delegat Del nr 

   
Nilssons restauranger AB, tillfälligt Boden Arenan 
2008-06-06 (2008/434) 

Ks-vice ordf. 9:1 

   
Nilssons restauranger AB, tillfälligt Boden Arenan i 
avvaktan på ks-beslut (2008/434) 

Ks-vice ordf. 9:1 

   
Hanssons Café utökad serveringsyta under Boden Alive 
(2008/478) 

Ks-ordförande 9:1 

   
Stefan Kronholms restaurang AB, tillfälligt under Bo-
den Alive (2008/422) 

Ks-ordförande 9:1 

   
Unbyns IF, medlemsfest 2008-06-14 (2008/507) Alkoholhandl 9:2 
   
Ellas Hamburgerrestaurang, tillfälligt under Boden Ali-
ve (2008/449) 

Ks-ordförande 9:1 

   
Nguyen Anh Tai, tillfälligt under Boden Alive 
(2008/527) 

Ks-ordförande 9:1 

   
Sävast AIF, medlemsfest 2008-08-09 (2008/583) Alkoholhandl 9:2 
   
Nilssons restauranger AB, tillfälligt för Arena Restau-
rangen i avvaktan på ks-beslut(2008/434) 

Ks-ordförande 9:1 

   
Hantverksrestaurangen, tillfälligt Sörbylogen 2008-07-
18 (2008/595) 

Ks-ordförande 9:1 

   
Harads Camping, tillfälligt till allmänheten 16/8 2008, 
5-6/6 2009, 28-29/8 2009 (2008/600) 

Ks-ordförande 9:1 

 



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-09-08 

Sid 
17 (17) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

  
Ks § 146  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   
 

Delgivningar 
Kommunledningsförvaltningen, kansli och informationskontoret; Upphandlingspro-
tokoll inkl beslut för Miljökalender 2009 (2008/494). 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomikontoret; Upphandlingsprotokoll inkl be-
slut för Chefsrekrytering 2008 (2008/512). 

Kommunledningsförvaltningen, IT-kontoret; Tilldelningsbeslut – upphandlingsre-
sultat för Standardarbetsplatser 2008 (2008/547). 

Kommunledningsförvaltningen; kommunstyrelsens ordförande ger tekniska för-
valtningen i uppdrag att utreda bidragsfördelningen för snöröjning infartsleder på 
landsbygden (2008/580). 

Kommunförbundet Norrbotten; Kommunernas avgifter år 2009 (2008/582). 

Sveriges Kommuner och Landsting; Beslut – Överenskommelse mellan regeringen 
och Sveriges Kommuner och Landsting om en rehabiliteringsgarant (Löpnr 
2008.1703). 

Sveriges Kommuner och Landsting; Beslut – Överenskommelse mellan regeringen 
och Sveriges Kommuner och Landsting om åtgärder för att vidareutveckla före-
tagshälsovården (Löpnr 2008.1704). 

Sveriges Kommuner och Landsting; Beslut – Överenskommelse mellan regeringen 
och Sveriges Kommuner och Landsting om en rehabiliteringsgaranti (Löpnr 
2008.1703). 

Sveriges Kommuner och Landsting; Beslut – Överenskommelse mellan regeringen 
och Sveriges Kommuner och Landsting om åtgärder för att vidareutveckla före-
tagshälsovården (Löpnr 2008.1704) 

Kommunstyrelsens arbetsutskottet; Beviljat igångsättningstillstånd investering 
inom daglig verksamhet LSS (2008/630). 

Statens offentliga utredningar, Asylmottagningsutredningen; Inbjudan till hearing 8 
okt 2008 (2008/664). 
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