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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 47 Taxa för tillsyn av vissa receptfria läkemedel 
 KS 2010/394 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till taxan för tillsyn enligt lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel enligt bilaga att gälla från 
och med 2010-10-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och byggnämnden varje kalenderår (av-
giftsår) får höja de angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de 
tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat 
fram till den l oktober året före avgiftsåret. 

3. Fullmäktige upphäver taxa för anmälan och kontroll av nikotinläkemedel, vil-
ken fastställdes 2008-09-15, § 114. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden lämnar 2010-06-08, § 41, till en taxa för tillsynen av vissa 
receptfria läkemedel. Som grund för förslaget har taxan inom tobakslagens område 
använts, med hänsyn till de råd som lämnats i regeringens proposition 2008/09:190 
"Handel med vissa receptfria läkemedel", samt de förslag som arbetats fram av 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

Grunderna för avgiftsuttaget följer kommunallagen, självkostnadsprincipen, likstäl-
lighetsprincipen och retroaktivitetsförbudet.  

Den 1 november 2009 trädde den nya lagen (2009:730) om handel med vissa re-
ceptfria läkemedel i kraft. Samtidigt upphävdes lagen (2007:1455) om detaljhandel 
med nikotinläkemedel. 

Kommunerna har den lokala kontrollen över lagens efterlevnad. Kommunerna har 
inga egna sanktionsmöjligheter enligt lagen utan ska rapportera till Läkemedelsver-
ket konstaterade brister i efterlevnaden av lagen och av föreskrifter meddelade i an-
slutning till lagen. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 48 Ändringar i kommunstyrelsens reglemente och delega-
tionsordning till följd av ny lag om brandfarliga och explo-
siva varor 

  

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige ändrar kommunstyrelsens reglemente på så sätt att det efter 
det fjärde stycket i 7 § läggs till ett nytt stycke med följande lydelse: 

– Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ändrar sin delegationsordning på så sätt att de nuvarande delega-
tionerna 6:5 och 6:6 utgår. De ersätts av en ny delegation 6:5 med följande lydelse. 

– Beslut om tillstånd och tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor. Delegat: Räddningschef. 

Beskrivning av ärendet 

Den 1 september 2010 trädde en ny lag och brandfarliga och explosiva varor i kraft. 
Den nya lagen innebär att reglerna på området förenklas och moderniseras, och in-
nebär betydande förändringar inom ett antal områden. En av de större förändringar-
na i lagen är att kommunen tar över polismyndighetens uppgifter enligt LBE när det 
gäller tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor samt att kommunen kommer 
att kunna ta ut avgifter för sitt tillstånds- och tillsynsarbete även gällande explosiva 
varor.  

En annan förändring jämfört med den tidigare lagen (SFS 1988:868) är att den nya 
lagen inte längre anger specifika nämnder för hantering av tillstånds- respektive 
tillsynsfrågor. Kommunen får istället själv bestämma var tillstånds- och tillsynsfrå-
gor gällande brandfarliga och nu även explosiva varor ska hanteras inom kommu-
nen. Den nämnd inom kommunen som utses att ansvara för utfärdande av tillstånd 
för brandfarliga och explosiva varor skall nu även utföra tillsynen.  

Idag prövas tillstånd beträffande brandfarliga varor på delegation från miljö- och 
byggnämnden av samhällsbyggnadskontoret medan tillsynen över efterlevnaden av 
denna lag, på det lokala planet, utövas av räddnings- och beredskapsförvaltningen 
gällande brandfarliga varor och av polismyndigheten gällande explosiva varor.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 48 Ändringar i kommunstyrelsens reglemente och delega-
tionsordning till följd av ny lag om brandfarliga och explo-
siva varor, forts 

  

Räddningstjänsten och samhällsbyggnadskontoret delar den uppfattningen att, ut-
ifrån kompetens, räddningstjänsten (det vill säga kommunstyrelsen) är mest lämpad 
att handlägga dessa frågor. Kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning 
bör därför ändras enligt vad som framgår ovan. 
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§ 49 Yttrande om bygdemedelsansökan Bodens Ridklubb 
 KS 2010/344 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen tillstyrker Bodens Ridklubbs ansökan om bygdemedel med 
150 000 kr. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen har begärt att kommunen ska yttra sig över en ansökan från Bodens 
Ridklubb om 150 000 kronor i bygdemedel.  

Bodens Ridklubb är en förening som grundats 1968 och idag har en omfattande 
verksamhet med såväl ridlektioner som dagverksamhet för funktionshindrade. I 
dagsläget ägs anläggningen av kommunen som även har ansvaret för fastigheten, 
men dagligt underhåll som snöröjning, gödsel och underhåll av ridhusbottnar och 
hagar sköts av personal och ideella krafter. 

Föreningen ansöker om bygdemedel för att kunna avyttra två traktorer av äldre mo-
dell och istället införskaffa en nyare, dock begagnad, traktor. Kostnaden för inve-
steringen beräknas till totalt 200 000 kronor varav en egen insats på 50 000 – 100 
000 kr och sökta bygdemedel 150 000 kr. 

Näringslivsförvaltningen tillstyrker 2010-06-08 ansökan om bygdemedel. Bodens 
Ridklubb utgör en viktig del av den växande hästnäringen i Boden och tillhandahål-
ler bland annat dagverksamhet för funktionshindrade. Anläggningen har utökats 
med gäststallar och betesängar och föreningen bedriver ridskole-, handikapp-, trä-
nings- och tävlingsverksamhet. 
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§ 50  Yttrande om bygdemedelsansökan Harads Produktionsom-
råde AB 

 KS 2010/363 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen tillstyrker Harads Produktionsområdes AB ansökan om bygde-
medel med 1 850 000 kr 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen har begärt att kommunen ska yttra sig över en ansökan från Harads 
Produktionsområde AB om 1 850 000 kronor i bygdemedel  

Fyra företag i Harads har gått samman och bildat ett nytt företag, Harads Produk-
tionsområde AB, som kommer att bygga ett nytt industriområde i Harads. Syftet är 
att ge dessa fyra företag möjlighet att utvidga sina verksamheter och därmed ut-
veckla nya affärsområden, vilket kommer att leda till fler arbetstillfällen. Företaget 
kommer att äga industriområdet och dess byggnader, samt kommer även att bygga 
och driva en biobränsleterminal på industriområdet vilket innebär att biomassan 
kommer att upparbetas innan den når slutkund. 

Företaget ansöker om bygdemedel för att kunna utveckla industriområde i Harads. 
Kostnaden för investeringen beräknas till totalt 12 000 000 kronor varav en egen 
insats på 2 000 000 kronor, företagsstöd 1 750 000 kronor, övrig finansiering 6 400 
000 kronor och sökta bygdemedel 1 850 000 kr. 

Näringslivsförvaltningen tillstyrker 2010-06-10 ansökan om bygdemedel.  
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§ 51  Godkännande av avtal för O-ringen 2013 
 KS 2009/579 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till avtal. 

2. Avtalsförslaget ska ses som ett ramavtal eftersom vissa investeringar i området 
kommer att krävas för en framtida användning av området och inte enbart för 
O-Ringen. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att tillsammans med ledningen 
för O-ringen komma överens om detaljerna i ansvarsfördelningen mellan kom-
munen och O-Ringen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2007-10-15, § 192, att stödja genomförandet av O-
ringen 2011 genom att, om erforderliga beslut fattas, svara för sådan infrastruktur 
som anges i kultur- och fritidsförvaltningens yttrande samt att uppdra till kultur- 
och fritidsförvaltningen att, efter kommunstyrelsens slutliga ställningstagande i 
ärendet, teckna avtal med arrangören för att reglera parternas åtaganden”. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår 2010-06-15, § 26, att upprättat förslag till avtal 
med O-ringenorganisationen i Boden fastställs. 

Ekonomikontoret skriver i sitt yttrande att enligt avtalsförslaget blir kommunens 
bidrag till arrangemanget 3,3 Mkr. I den strategiska planen för 2011-2013 har an-
slaget till kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader höjts med 2,3 Mkr 2013 med 
anledning O-Ringen. Om inte en del av de infrastrukturella investeringarna kan 
nyttjas för andra behov, och därigenom svara för en del av finansieringen, måste yt-
terligare 1 Mkr avsättas för O-Ringen. Om ytterligare medel måste anvisas så får 
detta ske i kommande strategiska plan. 
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§ 52 Godkännande av ansökan om medel till projekt Växtkraft 
  

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen godkänner att kommunen ansöker om 690 000 kronor från 
Länsstyrelsen gällande fortsatt medel till projekt Växtkraft. 

2. Arbetsutskottets förslag gäller under förutsättning att socialnämnden godkänner 
ansökan den 14 september 2010. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden föreslår att kommunen ska ansöka om 690 000 kronor från Länssty-
relsen gällande fortsatt medel till projekt Växtkraft.  

Av en skrivelse från socialförvaltningen framgår följande. I ett försök att utveckla 
insatserna gällande missbruk och alkohol för ungdomar och unga vuxna ansökte 
socialförvaltningen i Bodens kommun, ungdomsenheten och missbruksenheten, om 
projektmedel från Länsstyrelsen under år 2010. Syftet var att utveckla de befintliga 
insatserna och finna nya metoder för att få en mer omfattande öppenvård. Projekt-
medel beviljades från Länsstyrelsen och Växtkraftprojektet startades 2010-01-04. 
Projektet har idag två heltidsanställda som arbetar med ett fåtal ungdomar.  

Under året har arbetet bestått mycket av att förebygga drog- och alkoholmissbruk 
för ungdomar i riskzon och arbeta med dem som redan påbörjat ett missbruk samt 
de som kommer hem från behandlingshemsplaceringar.  

Inom kommunen finns ett stort behov av att kunna fortsätta utveckla ett långsiktigt 
förebyggande arbete gentemot de ungdomar som är i riskzonen för missbruk samt 
de som redan befinner sig i ett missbruk. Behov av att kunna ge tidigare miss-
brukande ungdomar en adekvat vård vid hemkomst från placering finns även. I nu-
läget är projektet ett viktigt komplement till den ordinarie öppenvården. Kommu-
nen har ett fortsatt behov av att utveckla förebyggande insatser, riktat mot missbruk 
och alkohol, på individnivå. Genom projekt Växtkraft har detta arbete påbörjats. 
Ansökan om fortsatt medel till projekt Växtkraft bör därmed genomföras.   
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§ 53 Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten, Klody – 
Simons Restaurang 

 KS 2010/360 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen beviljar stadigvarande serveringstillstånd till Firma Klody 
med innehavaren Chamoun Kourie att till allmänheten servera starköl och vin 
på Simons Restaurang. 

2. Servering får ske i restaurangen mellan klockan 11.00 och 01.00. 

Beskrivning av ärendet 

Företaget Klody med innehavaren Chamoun Kourie har ansökt om att få servera 
starköl till allmänheten året runt under serveringstiden kl: 11.00- 01.00 på Simons 
Restaurang, Kungsgatan 24 i Boden.  

Chamoun Kourie är enskild näringsidkare och har drivit Harads Café från juni 2007 
där han har haft serveringstillstånd för allmänheten. Sökande har erfarenhet från re-
staurangbranschen sedan år 2005och har genomgått utbildning för blivande till-
ståndshavare vid medborgarskolan, Piteå 

I restauranglokalen Kungsgatan 24, Boden finns idag Simons Restaurang och Piz-
zeria. Chamoun Kourie har av HSB hyrt restauranglokalen från och med 2009-05-
01 och till 2012-04-30 med möjlighet till förlängning. Lokalen är godkänd som 
livsmedelsanläggning. Det finns 16 sittplatser i lokalen. I lokalen får maximalt 30 
personer vistas samtidigt enligt räddningstjänsten. 

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.  
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