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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 51  
Au § 35  
Ärendenr 1  
Diarienr KS  2008/166 
   

Biblioteksplan för Bodens kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer det upprättade förslaget till biblioteksplan för Bo-
dens kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav 2006-04-24 § 95, kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 
tillsammans med berörda förvaltningar utarbeta en biblioteksplan för Bodens kom-
mun. Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag på en biblioteksplan. 
Synpunkter på planen har lämnats in av barn- och utbildningsförvaltningen, social-
förvaltningen, handikapprådet, pensionärsrådet, Bodens landsbygdsråd och kansli 
och informationskontoret. 

Tanken är att planen ska vara övergripande och ange politiska viljeinriktningar in-
för framtiden och utgöra grunden för verksamhetsplaner och handlingsplaner där 
tidsperspektiv, prioriteringar och ekonomiska förutsättningar konkretiseras av be-
rörda förvaltningar i samverkan. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 52  
Au § 36  
Ärendenr 2  
Diarienr KS  2007/952 
   

Motion från Carola Larsson (fp) om att främja nya 
kultursatsningar – sälj eller byt gammal konst 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen att sälja eller byta delar av 

kommunens konstsamling. 

2. Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen att skapa en kommunal konst-
pool. 

3. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda och 
kostnadsberäkna hur en digitalisering och dokumentering av kommunens konst-
samling kan genomföras. 

Beskrivning av ärendet 
Carola Larsson (fp) föreslår i en motion att kommunen bland annat ska digitalisera 
och dokumentera sin konstsamling och att också utreda under vilka premisser man 
kan sälja eller byta konstverk ur samlingen samt om det är möjligt att skapa en 
konstpool. 

Kultur- och fritidsnämnden säger i yttrande 2008-02-11, § 3, att kultur- och fritids-
förvaltningen idag för manuellt ett register över kommunens konstinnehav, främst 
stafflikonst. Detta register skulle behövas revideras och digitaliseras i en databas. 
Förvaltningen har också de senaste åren i budgetsammanhang begärt medel till det-
ta, vilket tyvärr inte kunnat bifallas. Att sälja eller byta delar av kommunens konst-
samling som inte är av ”allmänt intresse” anser nämnden inte vara lämpligt med 
tanke på att det i dag efterfrågas konst och förvaltningen har en kölista på anställda 
som önskar utsmycka sina tjänsterum. Ur kommunaljuridisk synpunkt är det också 
tveksamt hur sådan konst skulle kunna säljas med tanke på bland annat värdering 
mm. Nämnden avstyrker också förslaget att skapa någon form av kommunal konst-
pool då det redan i länet finns en sådan, benämnd Konstkretsen.net. Där kan man 
hyra samtida norrbottnisk originalkonst som förmedlas via ett konstombud.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 53  
Au § 37  
Ärendenr 3  
Diarienr KS  2007/953 
   

Motion från Carola Larsson (fp) om höjning av drifts-
bidragen till ideella föreningar 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till budgetberedningen. Frågan om 

en utökning av driftsbidragen får prövas i samband med arbetet med den strate-
giska planen 2009-2011. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

Beskrivning av ärendet 
Carola Larsson (fp) föreslår i en motion att kommunen utreder en höjning av drifts-
bidragen till ideella föreningar med 30 %. I motionen nämns förslaget om driftsbi-
dragen ska fördelas efter hur mycket ungdomsverksamhet som bedrivs i förening-
arna. Detta leder till att en del föreningar under en tid kommer att hamna i en be-
kymmersam ekonomisk situation. Motionärer vill därför att något görs åt driftsbi-
dragen till hembygdsgårdar och andra ideella föreningar.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i yttrande, 2008-02-11, § 2, att kommunfull-
mäktige bifaller motionen och tillför kultur- och fritidsnämndens budget 709 500 
kronor. Enligt nämnden skulle ett resurstillskott för de föreningar som driver egna 
anläggningar eller samlingslokaler vara ytterst välkommet då många föreningar 
idag har stora problem att klara höjda fastighetsdriftskostnader, särskilt inom ener-
giområdet. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 54  
Au § 38  
Ärendenr 4  
Diarienr KS  2007/958 
   

Motion från Birger Juntti (v) om tillbyggnad av spa-
anläggning i familjebadet Nordpoolen 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till budgetberedningen. Frågan om 

det finns utrymme för att utreda en tillbyggnad av en spa-anläggning på Nord-
poolen får prövas i samband med arbetet med den strategiska planen 2009-
2011. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

Beskrivning av ärendet 
Birger Juntti (v) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger kultur- och fritids-
förvaltningen i uppdrag att utreda en tillbyggnad av en spa-anläggning i familjeba-
det. Det framgår vid olika kontakter och samtal att det finns behov av en sådan an-
läggning. Företagsledare har också antytt att man kan tänka sig att hyra in sig i en 
spa-anläggning för anställd personal. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i yttrande 2008-02 11, § 4, att kommunfullmäk-
tige bifaller motionen och anvisar 300 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden för 
en utredning som ska visa hur en spa-anläggning kan förverkligas i familjebadet 
NordPoolen. Enligt nämnden skulle en spa-anläggning göra NordPoolen komplett i 
alla avseenden. Målsättningen att badet ska vara ”ett hus för hela kroppen” skulle 
kunna förverkligas.  

 
 

För beslut 
Kommunfullmäktige  



Kommunstyrelsen  

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-17 

Sid 
7 (24) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 55  
Au § 39  
Ärendenr 5  
Diarienr KS 2008/192 
   

Avtal om parkeringsplatser, Oxeln 1 och Oxeln 7 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner det upprättade parkeringsavtalet mellan AEVS 
Opal AB och Bodens kommun, samt uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och 
samhällsbyggnadschefen att underteckna för avtalet nödvändiga handlingar. 

Beskrivning av ärendet 
Ägaren av Oxeln 1 och 7, AEVS Opal AB, planerar att bygga om och till fastighe-
terna Oxeln 1 och Oxeln 7 för planerad galleria. Det har därvid visat sig mycket 
dyrbart att lösa parkeringsfrågan på den egna tomten. Parallellt med detta studerar 
kommunen olika alternativ att förbättra parkeringssituationen i centrala delar av sta-
den. Kommunen har därvid förklarat sig beredd att ta med det tillkommande par-
keringsbehovet för Oxeln 1 i detta arbete. AEVS har förklarat sig berett att lämna 
ett ekonomiskt bidrag till den framtida parkeringslösningen. 

Kommunen åtar sig att innefatta parkeringsbehovet för nu aktuell om- och tillbygg-
nad av Oxeln 1 och Oxeln 7 i kommande parkeringslösning för centrala Boden. 
Parkeringsbehovet inom området kommer i huvudsak att tillgodoses genom platser 
som inte är reserverade för olika användare. 

Inledningsvis löses parkeringsbehovet provisoriskt genom att fastighetsägaren får 
utnyttja ospecificerade parkeringsplatser i omgivningen. När möjlighet finns ska 
kommunen anvisa en permanent lösning inom en specificerad anläggning i fastig-
hetens närhet. 

Fastighetsägaren AEVS ska för kommunens åtagande enligt detta avtal betala en 
kontant ersättning om 7,5 miljoner kr.  

 
För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 56  
Au § 40  
Ärendenr 6  
Diarienr KS  2008/207 
   

Styrningen av de kommunala företagen 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer upprättad företagspolicy. 

2. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningarna för Bodens Kommunfö-
retag AB, för Bodens Energi AB och för Bodens Energinät AB. 

3. Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiven för Bodens Kommunföretag AB, 
Bodens Energi AB, Restproduktbearbetning i Boden AB, Bodens Utveckling 
AB och för Stiftelsen BodenBo. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (s), Eivy Blomdahl (s), Anna-Karin Nylund (s) 
och Patrik Degerman (s). 

Beskrivning av ärendet 

Den kommunala bolagsstrukturen har genomgått omfattande förändringar under det 
senaste året. En aktiebolagsrättslig koncern har bildats och likaså ett nytt utveck-
lingsbolag. Dessutom är Bodens Energi AB numera helägt av kommunen genom 
Bodens Kommunföretag AB. En översyn av de styrdokument som gäller för bola-
gen är därför nödvändig, vilket också ligger som ett uppdrag i den strategiska pla-
nen. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till en ny företagspolicy, nya 
bolagsordningar för Bodens Kommunföretag AB, för Bodens Energi AB och för 
Bodens Energinät AB samt ägardirektiv för samtliga företag. I företagspolicyn re-
gleras hur styrningen och uppföljningen av de kommunala bolagen ska gå till samt 
vilka styrdokument som gäller för bolagen.  

Bolagsordningarna för de kommunala bolagen ska fortsättningsvis följa en enhetlig 
struktur, med samma regler beträffande val av styrelse och revisorer, firmateckning 
med mera. Någon förändring föreslås inte av bolagsordningarna för Restproduktbe-
arbetning i Boden AB och för Bodens Utveckling AB, eftersom de i sak följer den-
na nya struktur/innehåll. 
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Au § 40  
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I ägardirektiven, som fortsättningsvis ska ingå i kommunens strategiska plan, fram-
går vilken inriktning och vilka uppdrag som kommunfullmäktige lägger på verk-
samheten i bolagen, på samma sätt som kommunfullmäktige reglerar inriktning och 
uppdrag till de kommunala nämnderna.  

Kommunstyrelsens beredning föreslog följande beslut. 

1. Kommunfullmäktige fastställer upprättad företagspolicy. 

2. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningarna för Bodens Kommunfö-
retag AB, för Bodens Energi AB och för Bodens Energinät AB. 

3. Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiven för Bodens Kommunföretag AB, 
Bodens Energi AB, Restproduktbearbetning i Boden AB, Bodens Utveckling 
AB och för Stiftelsen BodenBo. 

Arbetsutskottet lämnade ärendet utan yttrande. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnades förslag till följande två ändringar.  

1. Det andra stycket i Företagspolicy sidan 7 under rubriken Särskilda frågor / sty-
relsesuppleanter får följande lydelse: ”Suppleant som ej tjänstgör, har rätt att närva-
ra och yttra sig vid styrelsesammanträdena. Suppleanterna erhåller därför kallelse 
till styrelsens sammanträden”.  

2. Förkortningen CDH sidan 3 i Ägardirektiv byts ut mot CRR. 

Yrkanden 
Olle Lindström (m) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens för-
slag, samt att de förslag till ändringar som lämnats vid kommunstyrelsens samman-
träde läggs in i de upprättade dokumenten.  

Torbjörn Lidberg (s) föreslår att följande mening i ägardirektiven till Bodens Ener-
gi AB ska strykas: ”Under 2008-2009 ska resultatet även täcka ett särskilt koncern-
bidrag till utveckling med maximalt 3 mkr”. 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslu-
tar enligt Olle Lindströms (m) förslag. 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 57  
  
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 § 58  
Bb § 5  
Ärendenr 9  
Diarienr KS  2008/218 
   

Årsredovisning 2007 samt balanskravsresultat 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisning för 2007. 

Anders Pettersson (kd) lämnar ett särskilt yttrande. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomikontoret har upprättat förslag till årsredovisning 2007. Koncernens resultat 
för 2007 uppgick till 33 mkr och kommunens resultat till 14,9 mkr. Efter avstäm-
ning mot balanskravet uppgår kommunens resultat till 22,9 mkr. I avvaktan på att 
finansiella anläggningstillgångar öronmärkts för kommande pensionskostnader görs 
inte något fortsatt avsättning till pensionsreserv. 

Samtliga nämnder/styrelser har lämnat verksamhetsberättelser som ingår i årsredo-
visningen. Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av budgetberedningen 
sammanfattat dessa till årsredovisningen. Kommunstyrelsen har lämnat en gemen-
sam verksamhetsberättelse för kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltning-
en samt räddnings- och beredskapsförvaltningen. Fullständig måluppfyllelse fram-
går av respektive verksamhetsberättelse.  

Inga nämnder/styrelser har några effektmål antagna enligt det alkohol- och drogpo-
litiska programmet varför inga sådana uppföljningar biläggs. 

 
 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 59  
Bb § 6  
Ärendenr 10  
Diarienr KS  2008/219 
   

Tilläggsbudget 2008 Drift 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer följande tilläggsbudget för 2008 avseende drift: 

 

 

Styrelse/nämnd Tilläggsbudget
2008

Kommunrevision
Ks-Kommunledningsförvaltning 700
Ks-Teknisk förvaltning -1 735
Ks-Räddn o beredskapsförvaltning 0
Barn- och utbildningsnämnd 0
Socialnämnd 3 000
Miljö- och byggnämnd 0
Näringslivsstyrelsen 0
Kultur- och fritidsnämnd 0
Överförmyndarnämnd 0
Summa 1 965

2. Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder/styrelser att vara restriktiva 
med kostnadshöjande åtgärder speciellt de av ambitionshöjande karaktär. 

3. Kommunstyrelsen ger samtliga nämnder/styrelser i uppdrag att upprätta en pro-
gnos efter februari månad som ska ligga till grund för bedömning av om åt-
gärdsplan behöver upprättas. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (s), Eivy Blomdahl (s), Anna-Karin Nylund (s) 
och Patrik Degerman (s) till förmån för Torbjörn Lidbergs (s) förslag. 

Reservation från Anders Pettersson (kd) till förmån för sitt eget förslag. 

Anders Pettersson (kd) lämnar ett särskilt yttrande. 

Beskrivning av ärendet 
Vid behandling av tilläggsbudget drift gäller som huvudregel att nämnders/-
styrelsers över- eller underskott ska tas med i sin helhet till kommande verksam-
hetsår. Summa tilläggsbudget får inte överstiga det ekonomiska utrymmet enligt 
god ekonomisk hushållning, vilket innebär att överföring av överskotten kan redu-
ceras. 

Nämnder/styrelser har lämnat följande förslag till tilläggsbudget avseende drift: 
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Ks § 59  
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Styrelse/nämnd Avvikelse Justering Tilläggs-

bokslut budget
2007 2008

Kommunrevision 59 -9 50
Ks-Kommunledningsförvaltning 6 373 -3 715 2 658
Ks-Teknisk förvaltning -3 805 2 070 -1 735
Ks-Räddn o beredskapsförvaltning 11 -11 0
Barn- och utbildningsnämnd -2 248 2 248 0
Socialnämnd 10 969 -197 10 772
Miljö- och byggnämnd 291 -291 0
Näringslivsstyrelsen -2 892 2 892 0
Kultur- och fritidsnämnd -437 437 0
Överförmyndarnämnd 64 0 64
Summa 8 385 3 424 11 809

 
Budgeterat resultat för 2008 uppgår till 24 586 tkr och med hänsyn till nämnders/-
styrelser förslag till tilläggsbudget skulle resultatet bli 12 777 tkr, vilket utgör 0,9 % 
av budgeterade skatte- och utjämningsintäkter. Målsättningen för god ekonomisk 
hushållning för 2008 är 1,3 %. Det innebär att det inte finns något ekonomiskt ut-
rymme för en tilläggsbudget enligt förslagen från nämnder/styrelser. 
 
Sedan budgeten fastställdes har det dessutom kommit nya prognoser avseende pen-
sioner samt skatter och utjämning som försämrar resultatet med 11 631 tkr. Med 
hänsyn till dessa nya prognoser samt realisationsförlust vid försäljning av Vittjärv 
skola blir resultatet före tilläggsbudget 8 655 tkr, vilket endast innebär 0,6 % av 
skatte- och utjämningsintäkter. 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker barn- och utbildnings-
nämndens begäran om utökning av driftsbudgeten på 340 tkr för digital kompetens 
och inköp av datorer. 

Anders Pettersson (kd) föreslår att en övergripande konkurrensprövningsplan om-
gående upprättas och att delar av lokalvård, fastighetsdrift, gatudrift, transport, 
parkverksamhet samt fordonsverkstad snarast prövas i annan konkurrensutsatt 
driftsform. 
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Ordföranden ställer budgetberedningens förslag mot Torbjörn Lidbergs (s) yrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag. 

Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen kan besluta enligt Anders Pet-
terssons (kd) yrkanden och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandena. 

 
 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Tilläggsbudget 2008 Investeringar 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer följande tilläggsbudget 2008 avseende invester-

ingar:  
 

 
Tilläggsbudgeten för ks-kommunledningsförvaltningen inkluderar lokalanpass-
ningar för IT-kontoret med 980 tkr.  

Styrelse/nämnd Tilläggsbudget
2008

Ks-Kommunledningsförvaltningen 2 876
Ks-Tekniska förvaltningen 983
Ks-Räddnings- o beredskapsförv 1 801
Barn- och utbildningsnämnd 2 859
Socialnämnd 4 749
Miljö- och byggnämnd 0
Näringslivsstyrelsen 761
Kultur- och fritidsnämnd 0
Summa 14 029

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt samtliga nämnder/styrelser att i samband med pro-
gnosen för februari se över investeringsnivån och lämna förslag på vilka inve-
steringar som kan senareläggas. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (s), Eivy Blomdahl (s), Anna-Karin Nylund (s) 
och Patrik Degerman (s) till förmån för Torbjörn Lidbergs(s) förslag. 

Reservation från Anders Pettersson (kd) till förmån för sitt eget förslag. 

Anders Pettersson (kd) lämnar ett särskilt yttrande. 

Beskrivning av ärendet 
Anslag till investeringar som inte använts på grund av att investeringen inte färdig-
ställts eller påbörjats kan enligt regelverket tilläggsbudgeteras till nästa år.  

Nämnder och styrelser har lämnat följande förslag till tilläggsbudget avseende inve-
steringar.  
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Styrelse/nämnd Avvikelse Justering Tilläggs-

bokslut budget
2007 2008

Ks-Kommunledningsförvaltningen 3 793 -1 897 1 896
Ks-Tekniska förvaltningen 12 699 1 232 13 931
Ks-Räddnings- o beredskapsförv 1 801 0 1 801
Barn- och utbildningsnämnd 2 859 0 2 859
Socialnämnd 4 749 0 4 749
Miljö- och byggnämnd 282 -282 0
Näringslivsstyrelsen 3 361 -2 600 761
Kultur- och fritidsnämnd -64 64 0
Summa 29 480 -3 483 25 997  

Den budgeterade investeringsvolymen för 2008 uppgår till 98 280 tkr och invester-
ingsvolymen för 2008 skulle med nämnder/styrelsers förslag till tilläggsbudget 
uppgå till 124 277 tkr. En så hög investeringsvolym skulle innebära att kommunens 
likvida medel för 2008 skulle minska och att det inte finns något utrymme för 
amortering på de långfristiga lånen eller för avsättning till kapitalförvaltning. 

Kommunstyrelsen har 2008-01-28 beslutat om förändringar av lokaler, bland annat 
att IT-verksamheten ska flyttas från Stadshuset till Fabriksgatan samt att 980 tkr för 
dessa lokalanpassningar ska anvisas i samband med tilläggsbudgeten. 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker barn- och utbildnings-
nämndens begäran om utökning av investsteringsbudgten på 1,7 miljoner kronor för 
digital kompetens och inköp av datorer. 

Anders Pettersson (kd) föreslår att barn- och utbildningsnämndens investeringsbud-
get för år 2008 utökas med 6 miljoner kronor. 

Ordföranden ställer budgetberedningens förslag samt Torbjörn Lidbergs (s) och 
Anders Petterssons (kd) yrkanden mot varandra och finner att kommunstyrelsen be-
slutar enligt budgetberedningens förslag. 

För beslut 
Kommunfullmäktige  



Kommunstyrelsen  

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-17 

Sid 
17 (24) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 61  
Au § 41  
Ärendenr 101  
Diarienr KS  2007/955 
   

Medborgarförslag om ändrade rutiner vid upphand-
ling av ramavtal 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

2. Kommunledningsförvaltningens yttrande ska sändas som svar från kommunsty-
relsen till förslagsställaren Mikael Webering. 

Beskrivning av ärendet 
Mikael Webering föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska förändra sina 
rutiner för upphandling av ramavtal. Enligt förslaget görs ramavtalsupphandlingen 
med två års mellanrum, oftast med en förskjutning på upp till sex månader. Mikael 
Webering vill att företag som uppfyller kommunens kriterier ska kunna ansöka om 
ramavtal när som helst.  

Ekonomikontoret säger i yttrande att lagen om offentlig upphandling (LOU) är 
styrande för den kommunala upphandlingsverksamheten. Upphandlings- och in-
köpsverksamheten ska tillgodose kommunen med varor och tjänster på ett sådant 
sätt att offentlig service tillhandahålls till lägsta möjliga totalkostnad. Det är verk-
samheternas behov som avgör om och när en upphandling ska ske. Förslaget om att 
företag kan ansöka om ramavtal när som helst skulle bli mycket svårhanterligt, för 
att inte säga omöjligt, eftersom upphandling måste ske vid de tider som är relevanta 
för kommunen med tanke på löpande avtal.  

För närvarande har kommunen ramavtal inom 47 områden. Innan ett ramavtal teck-
nas sker en upphandling utifrån gällande lagstiftning och regelverk.  

När kommunen önskar teckna ramavtal inom ett visst område är ambitionen att er-
bjuda de företag i kommunen, som uppfyller kommunens krav, möjlighet att lämna 
anbud. Sedvanlig prövning sker sedan av inkomna anbud. 

 

För kännedom 
Mikael Webering 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret)  



Kommunstyrelsen  

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-17 

Sid 
18 (24) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 62  
Au § 42  
Ärendenr 102  
Diarienr KS  2008/193 
   

Serveringstillstånd Pizzeria Take Off 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen ger Pizzeria Take Off, Hasan Delen, stadigvarande tillstånd 

att till allmänheten servera starköl och vin i Restaurang Take Off. 

2. Servering får ske dagligen mellan kl 12.00 och 22.00. 

Beskrivning av ärendet 
Pizzeria Take Off, Hasan Delen har ansökt om stadigvarande tillstånd att till all-
mänheten och slutet sällskap få servera starköl, vin i Pizzeria Take Off. Sökt ser-
veringstid är 12.00-22.00 dagligen. Ansökan görs med anledning av att tidigare ak-
tiebolag ombildas till enskild firma. 

Kansli och informationskontorets utredning visar sökanden är lämplig att utöva 
verksamheten. Serveringstället uppfyller de krav som ställs i alkohollagen. Konto-
ret föreslår att kommunstyrelsen bifaller ansökan. 

 
 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (kansli och informationskontoret)  

För kännedom 
Pizzeria Take Off, Hasan Delen  
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Sammanträdesdatum 
2008-03-17 

Sid 
19 (24) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 63  
  
Ärendenr 103  
Diarienr KS  2008/233 
   

Förordnande av ersättare i Handikapprådet 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Anita Hollström som ny ersättare i Kommunala Handi-
kapprådet. Anita Hollström ersätter Ann-Marie Engfors. 

Beskrivning av ärendet 
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Boden (HSO) anmäler till kommunen 
att Ann-Marie Engfors lämnat sin förtroendepost i Hjärt- och lungsjukas förening i 
Boden. Ann-Marie Engfors har varit ersättare i Kommunala Handikapprådet. Som 
efterträdare i Handikapprådet föreslår HSO Anita Hollström. 

 
För genomförande 
Kommunala Handikapprådet  

För kännedom  
Anita Hollström  
Ann-Marie Engfors  

 



Kommunstyrelsen  

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-17 

Sid 
20 (24) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 64  
  
Ärendenr 104  
Diarienr   
   

Medverkan i Leaderprogrammat Spira 4kanten 

Beslut 

1. Bodens kommun ska medverka som en av huvudmännen för den ideella före-
ningen Spira 4kanten.  

2. Kommunstyrelsen överlämnar till näringslivsstyrelsen att utse kommunens re-
presentant i interimsstyrelsen för den ideella föreningen 

Beskrivning av ärendet 
Sedan april 2007 har en arbetsgrupp med företrädare för den privata, den offentliga 
respektive den ideella sektorn samordnat arbetet med att ta fram en utvecklingsstra-
tegi för det nya Leaderprogrammet . Arbetsgruppen består av representanter från 
fyrkantskommunernas näringslivsfunktioner, landsbygdsansvarig eller motsvaran-
de, företagare och samverkansorgan för byarörelserna i samtliga fyra kommuner 
(byaforum, landsbygdsråd eller liknande). Även andra aktörer har varit involverade 
Ett tiotal personer har ingått i arbetsgruppen. Det planerade Leaderområdet har fått 
namnet Spira 4kanten.  

Arbetsgruppen har organiserat möten för att informera boende samt företrädare för 
företag och föreningar inom fyrkanten. Närmare 50 möten har genomförts med 
grupper, enskilda personer och representanter för föreningar och organisationer. 
Arbetet har resulterat i en ansökan till länsstyrelsen i december 2007 från arbets-
gruppen Spira 4kanten avseende en utvecklingsstrategi för perioden 2008-2013. 
Strategin omfattar en budget om totalt 30 miljoner kronor för den aktuella femårs-
perioden.  

Vid överläggningar med länsstyrelsen har framkommit att det krävs vissa formella 
beslut som komplettering till den inlämnade ansökan. Den arbetsgrupp som bildas 
måste således ha mandat från respektive huvudman att bilda den ideella föreningen 
Spira 4kanten. Vidare är det nödvändigt att ge företrädare för huvudmännen befo-
genhet att ingå i interimsstyrelsen. 

 
För genomförande 
Näringslivsstyrelsen   
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Sammanträdesdatum 
2008-03-17 

Sid 
21 (24) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 65  
  
Ärendenr 105  
Diarienr   
   

Upphandling av transport- och anläggningsmaskiner 
2008 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen antar anbud för Prioriterad hjullastare med leverantör E 

Isakssons Entreprenad AB. 

2. Kommunstyrelsen antar anbud för Prioriterade Bandgrävmaskiner med leveran-
törerna M. Hanséns Bil & Maskin AB, Bröderna Öhmans AB och Östgårds 
schakt & maskin AB. 

3. Kommunstyrelsen antar anbud för Lastbilstjänster med leverantör BDX-
Företagen AB. 

4. Kommunstyrelsen antar anbud för Container-tjänst med leverantör BDX-
Företagen AB. 

5. Kommunstyrelsen antar anbuden för övriga anläggningstjänster med leverantö-
rerna enligt sammanställningen ”Övriga anläggningsmaskiner”. 

6. Kommunstyrelsen ger tekniska chefen i uppdrag att teckna nödvändiga avtal för 
uppdragets genomförande, omgående efter tilldelningstiden slut, om ej något 
överklagande skett i Länsrätten. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet 
Anbud har infodrats på Transport- och anläggningsmaskintjänster för perioden 
2008-07-01 – 2010-06-30 med möjlighet till 1 års förlängning, dvs. 3 år. Ärendet 
har handlagts av kommunledningsförvaltningens upphandlingsenhet och tekniska 
förvaltningens gatuavdelning. Upphandlingen är en förenklad upphandling och har 
annonserats i en rikstäckande databas. 32 leverantörer har begärt och fått förfråg-
ningsunderlaget, varav 20 har inkommit med anbud. 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  
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Sammanträdesdatum 
2008-03-17 

Sid 
22 (24) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 66  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

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

Delegationsbeslut  
Tekniska utskottets/tekniska förvaltningens delegationsbeslut 
   
Ärende Delegat Del nr
   
Kommunalt bidrag till enskild VA-anläggning, Flåsjön 7:1 
(KS 2008/140) 

Handläggare 
enskilda VA 

18 

   
Bergenudds Byggnads antas som entreprenör för upprust-
ning av omklädningsrum, brandstationen (KS 2008/152) 

Avdelningschef 
fastighetsavd 

10 

   
Teknomega Bollebygd antas som leverantör av kabelgra-
nulator till SAVO (KS 2008/168) 

Avdelningschef 
VA-avd 

10 

   
Robota AB Täby antas som leverantör av avloppspump-
stationer till N Bredåker och S Harads (KS 2008/182) 

Avdelningschef 
VA-avd 

10 

   
Zander & Ingeström AB Solna antas som entreprenör för 
byte av råvattenpump, Pagla vattenverk (KS 2008/201) 

Avdelningschef 
VA-avd 

10 

   
AB Norrfjärdens Brunnsborrningar antas som entreprenör 
för utförande av två filterbrunnar till Kusön (KS 
2008/213) 

Avdelningschef 
VA-avd 

10 

   
Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst februari 2008 Handläggare 

färdtjänst 
30,31 
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Sammanträdesdatum 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 66  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   
 

Delegationsbeslut om kommunal förköpsrätt för följande fastigheter 
    
Diarienr Fastighet Delegat Del nr
2008/40 Svartbyn 9:7   
2008/139 Lon 11 Samh.byggn.chef 9 
2008/143 Harads 1:29, Älvsäng 1:1 -”- -”- 
2008/144 Degerbäcken 8:4 -”- -”- 
2008/145 Kloken 2:4, del av -”- -”- 
2008/161 Brännberg 1:99 -”- -”- 
2008/179 Vibbyn 3:46 -”- -”- 
2008/188 Boden 1:159 -”- -”- 
2008/191 Unbyn 49:1, del av -”- -”- 
2008/195 Tomträtter Boden 48:6, Boden 48:7 -”- -”- 
2008/195 Tomträtten Boden 56:19 -”- -”- 
2008/196 Björken 2 -”- -”- 
2008/197 Tuppen 6 -”- -”- 
2008/198 Harads 25:13 och del av Harads 25:18 -”- -”- 
2008/199 Fagernäs 8:19 -”- -”- 
2008/200 Poppeln 11 -”- -”- 

 

Samhällsbyggnadskontorets delegationer Delegat Del nr
   
Försäljning av fastighet: 
Sävast 8:292 (2008/203) 

Samhällsbyggn-
chef 

32 

   
Upphandlingsprotokoll: Digitalt ortofoto över Boden 
(2008/102) 

Samhällsbyggn-
chef 

30 

   
Nyttjanderättsavtal Bredåkers samfällighetsförening 
Bredåker S:10 (2008/110) 

Samhällsbyggn-
chef 

32 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 66  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   
Ekonomikontorets delegationer Delegat Del nr
   
Upphandlingsprotokoll: Lös inredning Erikslund 2008 
(2008/159) 

Ekonomichefen 43 

   
Upphandlingsprotokoll: Textilier Erikslund (2008/158 Ekonomichefen 43 

 
 

Ärende Delegat Del nr
   
Serveringstillstånd   
   
Restaurang Storklinten, tillfälligt serveringstillstånd i 
väntan på Ks-beslut (2008/170) 

Alkoholhandläg-
garen  

60 

   
Britta Jonssons Firma, tillfälligt tillstånd Haradskalaset 
våren 2008 (2008/180) 

Alkoholhandläg-
garen 

60 

   
Nilssons Restauranger utökad serveringstid samt yta 
(2006/497) 

Alkoholhandläg-
garen 

60 

   
Gunnarsbyns Byggnadsförening, tillfälligt tillstånd för 
revysupé 2008-03-15 (2008/206) 

Alkoholhandläg-
garen 

60 

 

Delgivningar 
Näringslivsstyrelsen; Beslut: Byte av personuppgiftsombud (2008/17). 

Revisionen; Rapport: Kommunstyrelsens ansvarsutövande (2008/177). 

Folkhälsorådet; Rapport februari 2008 (2008/151). 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomikontoret; Förnyelse av borgensåtagande 
Stiftelsen Bodenbo (2008/217). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott; Medfinansiering City break to Sweden Lapland 
(2008/26). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott; Medfinansiering Swedish Lapland Film Commis-
sion (2008/68) 
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