




Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-10-06 

Sid 
2 (33) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 147  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Rapporter och besök 
Följande rapporter lämnades 

- Kommunchefens rapport 

- Finansiell rapport september 2008 

Kommunstyrelsen fick besök från länspolischefen Håkan Karlsson, informationsdi-
rektören Roger Jönsson och polisinspektören Mikael Holmgren, samtliga från Po-
lismyndigheten i Norrbotten. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 148  
Au § 98  
Ärendenr 1  
Diarienr KS  2008/725 
   

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kom-
munstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 
2009 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer förslaget till sammanträdesdagar i kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till sammanträdesdagar i fullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med tekniska förvaltningen tagit fram 
ett förslag till tidplan för sammanträdesdagar i kommunfullmäktige, kommunstyrel-
sen och kommunstyrelsens arbetsutskott år 2009.  

Arbetsutskottet fastställde 2008-09-22 sina sammanträdesdagar. 

 
För beslut 
Kommunfullmäktige  



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-10-06 

Sid 
4 (33) 
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Ks § 149  
Au § 99  
Ärendenr 2  
Diarienr KS  2008/660 
   

Motion från Carola Larsson (fp) om flagga för Bo-
dens kommun 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige konstaterar att kommunflaggan ska vara enhetlig, ha med 

hela kommunvapnet inklusive skölden, men inte namnet Boden. Flaggans form 
ska vara liggande rektangulär på samma sätt som den svenska flaggan. 

2. Motionen är därmed besvarad. 

Reservation från Carola Larsson (fp). 

Beskrivning av ärendet 
Carola Larsson (fp) föreslår i en motion att kommunen fastställer att kommunens 
flagga är kvadratisk, består av samma bild som kommunvapnet utan omgivande 
sköldform. Enligt motionen används flera modeller av flagga för Bodens kommun 
parallellt. Enligt heraldisk tradition ska ett vapen som används som flagga bestå av 
bilden på vapnet. Detta ska uppta hela flaggduken utan att sköldformen är inritad. I 
bland annat Tyskland använder många kommuner flaggor som består av samma 
bild som kommunvapnet. En flagga där bilden ta upp hela ytan är också tydligare 
och vackrare. 

Kansli och informationskontoret säger i yttrande att det finns skäl för att göra flag-
gan enhetlig. Kommunens vapen består av ”en sköld av silver med en röd krenele-
rad mur med porttorn”. Till skillnad från en del andra kommunvapen är alltså sköl-
den en del av vapnet. Vapnet fastställdes den 20 september 1919. Med hänsyn till 
de heraldiska elementen och Bodens tradition som militärstad bör skölden alltid 
finnas med i officiella sammanhang. Kontoret anser att kommunflaggan ska vara 
enhetlig, ha hela kommunvapnet med men inte namnet Boden. Flaggans form ska 
vara liggande rektangulär på samma sätt som den svenska flaggan. 

Arbetsutskottet föreslår följande beslut. 1. Kommunfullmäktige konstaterar att 
kommunflaggan ska vara enhetlig, ha med hela kommunvapnet inklusive skölden, 
men inte namnet Boden. Flaggans form ska vara liggande rektangulär på samma 
sätt som den svenska flaggan. 2. Fullmäktige uppmanar alla nämnder och styrelser 
att vi kommande inköp av flaggor följa vad som följer av punkt 1. 3. Motionen är 
därmed besvarad. 
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Yrkanden 
Olle Lindström (m) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag, med ändringen att beslutsmening 2 utgår. 

Carola Larsson (fp) föreslår att motionen bifalls. 

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

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 150  
Au § 100  
Ärendenr 3  
Diarienr KS  2008/319 
   

Ny tillgänglighetspolicy för Bodens kommun 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer "Ett samhälle för alla - tillgänglighetspolicy för 

Bodens kommun 2008-2012", med justeringen att policyn inte gäller för kom-
munens bolag.   

2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta kontakt med bolagen för att 
diskutera hur Tillgänglighetspolicyn kan tillämpas för bolagen. I uppdraget in-
går att föreslå eventuella ändringar av kommunens Företagspolicy. Uppdraget 
ska redovisas för fullmäktige under första halvåret 2009. 

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. 

Arbetsutskottets föreslår att kommunfullmäktige fastställer policyn. 

Yrkanden 
Olle Lindström (m) föreslår följande. 1. Kommunfullmäktige fastställer "Ett sam-
hälle för alla - tillgänglighetspolicy för Bodens kommun 2008-2012", med juster-
ingen att policyn inte gäller för kommunens bolag.  2. Fullmäktige uppdrar till 
kommunstyrelsen att ta kontakt med bolagen för att diskutera hur Tillgänglighets-
policyn kan tillämpas för bolagen. I uppdraget ingår att föreslå eventuella ändringar 
av kommunens Företagspolicy. Uppdraget ska redovisas för fullmäktige under för-
sta halvåret 2009. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Olle Lindströms förslag. 
 
För beslut Kommunfullmäktige  
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Au § 101  
Ärendenr 4  
Diarienr KS  2008/488 
   

Detaljplan för Sävast 12:75 med flera, korsningen 
riksväg 97 och länsväg 588 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Sävast 12:75 
med flera, korsningen riksväg 97 och länsväg 588. Bakgrunden är att Vägverket har 
för avsikt att bygga om Rv 97 på delen Sävast – Boden. Vägverket upprättar för 
närvarande arbetsplan för sträckan. I korsningen riksväg 97/väg 588 i Sävast finns 
idag en gällande detaljplan som inte överensstämmer med den utformning som 
kommer att föreslås i arbetsplanen. Då en arbetsplan inte kan fastställas om den 
strider mot detaljplan måste detaljplanen ändras. Detta ärende avser den ändringen. 

Förslaget har varit ute på remiss och därefter reviderats på ett antal punkter. Bland 
annat har planen kompletterats med ett u-område för vattenledning, villkor för ny-
byggnation avseende störningar från järnvägen, högsta markhöjd för område med 
sulfidjord mm. Från mitten av juli och fram till den 23 augusti har förslaget varit ut-
ställt för granskning. Några mindre justeringar av förslaget har gjorts, bland annat 
har planbeskrivningen kompletterats med text som beskriver väg 588:s kulturvär-
den, plangränsen har justerats något för att inte göra intrång på fornlämning samt att 
ett fornlämningsområde har ritats in på illustrationsplanen. Därutöver har mindre 
justeringar utförts av användningsgräns mellan områden som ingår i allmän plats-
mark. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 152  
Au § 102  
Ärendenr 5  
Diarienr KS  2008/325 
   

Detaljplan för Havsträsk 1:21, del av Storklinten 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att 
upprätta detaljplan för Havsträsk 1:21, del av Storklinten.  

Ett program för området har upprättats och utgjort underlag för detaljplanehand-
lingen. Förslaget har tidigare varit utsänt på remiss under tiden 2008-05-20 – 06-04. 
Inga synpunkter från sakägare kvarstår från remissen. Planförslaget har ställts ut 
under tiden 2008-07-14 – 08-23. Under utställningstiden har länsstyrelsen överläm-
nat sitt granskningsyttrande. Länsstyrelsen har även överlämnat beslut om upphä-
vande av strandskyddet. 

Efter utställningstiden har Sirges sameby inlämnat en skrivelse. Ett samråd har även 
ägt rum 2008-09-12 mellan samebyn, kommunen och Skicamp. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Au § 103  
Ärendenr 6  
Diarienr KS  2008/726 
   

Taxor för miljö- och byggnämnden inom miljöbal-
kens område samt timavgift vid tillämpning av taxor 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till taxa för kommunens prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens område.  

2. Timavgiften ska från och med den 1 januari 2009 vara 710 kronor vid tillämp-
ningen av taxan inom områdena för miljöbalken, tobakslagen, strålskyddslagen, 
livsmedelslagen, de EU-förordningar som gäller inom områdena livsmedel och 
foder samt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden lämnar 2008-09-09 förslag till nya taxor. Det föreslagna 
systemet innehåller två delar; först ska en specifik timavgift fastställas. Timavgiften 
ska täcka kostnaderna för löner, utrymmen, verktyg, utrustning, utbildning, resor, 
och andra tillhörande kostnader samt kostnader för provtagning och laboratorieana-
lyser.  

Timavgiften ligger sedan till grund för den årliga kontrollavgiften. Enligt förslaget 
används en modell med fast kontrolltid för varje typ av verksamhet. Kontrolltiden 
multipliceras sedan med timavgiften, vilket ger den årliga kontrollavgiften. I försla-
get till taxa baseras den fasta kontrolltiden på miljö- och byggnämndens erfarenhet 
av kontrolltid för sådana verksamheter som finns inom kommunen. För sådana 
verksamheter där nämnden saknar erfarenhet av kontrolltid används det förslag till 
kontrolltid som Sveriges kommuner och landsting har tagit fram för tillsyn inom 
miljöbalkens område. 

För mindre verksamheter t.ex. bostäder, förorenade områden, nedskräpningar eller 
någon av de många s.k. U-verksamheter som inte har fasta årliga avgifter tas tim-
avgift ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. 

De nya avgifterna ska börja tillämpas den 1 januari 2009. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 154  
  
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 § 155  
  
Ärendenr 8  
Diarienr KS  2008/745 
   

Delårsrapport januari-augusti 2008 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens, räddnings- och 

beredskapsförvaltningens samt tekniska utskottets delårsrapporter för januari-
augusti 2008. 

2. Kommunstyrelsen anvisar 1 miljon kronor ur kontot för kommunstyrelsens 
oförutsedda kostnader till utredningsanslaget för finansiering av kommunöver-
gripande utredningsprojekt. 

3. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en redovisning till 
kommunstyrelsen av vilka åtgärder som förvaltningen avser att vidta, inklusive 
beräknade ekonomiska effekter av dessa, för att anpassa kostverksamheten till 
en lägre verksamhetsvolym. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för perioden januari-augusti 

2008. 

2. Fullmäktige uppdrar till de nämnder och styrelser som prognostiserar under-
skott att vidta åtgärder för att anpassa verksamheten till budgeterad ram. Övriga 
nämnder och styrelser uppdras att vara återhållsamma. 

3. Beslutet om hur budgetunderskottet ska regleras får fattas när fullmäktige fast-
ställer tilläggsbudgeten för 2009.  

Anders Pettersson (kd) lämnar ett särskilt yttrande. 

Beskrivning av ärendet 
I delårsrapporten efter augusti månad redovisar koncernen ett positivt resultat med 
17,1 mkr före dispositioner och skatt. För helåret beräknas resultatet uppgå till 
137,0 mkr.  

Kommunens resultat för perioden januari-augusti är positivt och uppgår till  
2,7 mkr. Årets resultat för kommunen beräknas bli positivt med 10,1 mkr vilket 
dock är 12,4 mkr sämre än budget. För styrelser och nämnder beräknas ett under-
skott jämfört med budget på -11,8 mkr medan finansen beräknas ge ett underskott - 
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Ärendenr 8  
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på 0,6 mkr jämfört med budget. Underskottet gentemot budget beror på att flera 
styrelser/nämnder beräknar större eller mindre underskott. KS-kommunlednings-
förvaltningen prognostiserar ett överskott på 2,6 mkr medan socialnämnden, KS-
räddningsförvaltningen, miljö- o byggnämnden samt revisionen bedömer att verk-
samheten kommer att bedrivas inom tilldelad ram. 

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-juli har sjunkit från 7,1 % till  
6,2 % jämfört med samma period 2007. Andelen långtidsfrånvaro uppgår till 56,4 
%. Med långtidsfrånvaro menas sammanhängande frånvaro längre än  
60 dagar. Under perioden har 50,4 % av de anställda varit helt friska. Med helt fris-
ka avses månadsanställda som inte haft någon registrerad sjukdag under perioden.  

Befolkningsutvecklingen har varit negativ under första halvåret. Minskningen upp-
går till 98 personer. Kommunen har ett negativt flyttnetto på -47 personer under pe-
rioden. Detta stämmer inte med kommunens övergripande planering och mål, efter-
som målsättningen är att antalet inflyttade skall vara högre än antalet utflyttade. 
Även födelsenettot var negativt med -51 personer. 

 
För beslut 
Kommunfullmäktige  

För genomförande 
Beslutspunkt 2 – Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret)  
Beslutspunkt 3 – Tekniska förvaltningen  
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Amortering av långfristiga skulder 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att de långfristiga skulderna amorteras med totalt 
49 miljoner kronor under 2008. 

2. Vid bedömningen av måluppfyllelsen vid årets slut ska hänsyn tas till nu beslu-
tad amortering. 

Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens totala låneskuld uppgår, efter en amortering tidigare i år på 14 mkr, till 
171 mkr. Mesta delen, eller 70 %, har rörlig ränta. För två av dessa lån är räntan 
kopplad till Stibor och bunden i tre månader. För övriga tre lån med rörlig ränta är 
räntan helt rörlig. Räntorna har i överlag stigit på grund av den oro som råder på fi-
nansmarknaden. För två av lånen med helt rörlig ränta har räntan dessutom stigit 
mer än för övriga lån. Räntan är idag 5,81 % respektive 5,83 % på dessa två lån att 
jämföra med det tredje lånet på helt rörlig ränta där räntan är 5,02 % (5,22 % från 
och med 2008-10-08). Lånebeloppen uppgår till 15 respektive 20 mkr på dessa två 
lån. 

Med hänsyn till oron på finansmarknaden föreslår ekonomikontoret att båda lånen 
med rörlig ränta amorteras, totalt med 35 mkr.  

Målet för likvida medel är, enligt den strategiska planen för innevarande år, att lik-
vida medel ska uppgå till minst 30 dagars utbetalningar och därutöver ska amorte-
ring göras med 10-15 mkr per år och avsättning till kapitalförvaltning med 10 mkr 
per år. De likvida medlen uppgår till 166 mkr per den 30 september och beräknas 
vid årets slut uppgå till 119 mkr efter amortering. 119 mkr i likvida medel motsva-
rar 31 dagars utbetalningar. Nu är detta en prognos och vid en amortering finns ris-
ken att målet om 30 dagars utbetalningar inte nås. Ekonomikontoret gör dock be-
dömningen att det är mer god ekonomisk hushållning att göra denna amortering än 
att likvida medel överstiger 30 dagar. Hänsyn bör därför tas till detta vid bedöm-
ning av måluppfyllelsen vid årets slut. 
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Kommunen har dessutom redan under våren amorterat bort ett lån på 14 mkr, också 
det med helt rörlig ränta, då räntan på detta lån steg kraftigt under början av året. 
Tanken var att om likvida medel inte skulle nå upp till 30 dagars utbetalningar, 
skulle en upplåning ske under hösten, då förhoppningen var att finansmarknaden 
skulle ha stabiliserats, vilket alltså inte är fallet. 

Eftersom ingen amortering är budgeterad under 2008 föreslår ekonomikontoret att 
beslut tas om att de långfristiga skulderna amorteras med totalt 49 mkr, inklusive 
redan gjord amortering.  

Om det finns behov kan kommunen låna upp nya lån under 2009, då bedömningen 
är att räntenivåerna kommer att sjunka och finansmarknaden stabiliserats. 

 
 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 157  
Tu § 27  
Ärendenr 601  
Diarienr KS 2008/713 
   

Tekniska förvaltningen, taxor och avgifter 2009 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens taxor och avgifter fastställs, förutom avgifterna för kosten. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till taxor och avgifter 2009. Anlägg-
ningsavgifter, egenavgift färdtjänst, felparkeringsavgift, avgift för fordonsgas och 
avgift för offentlig plats föreslås oförändrade. Brukningsavgifter för vatten och av-
lopp, renhållning samt externa kostpriser föreslås höjas. 

Tekniska utskottet föreslår att tekniska förvaltningens taxor och avgifter fastställs. 

Yrkanden 
Kenneth Backgård (ns) föreslår att tekniska förvaltningens taxor och avgifter fast-
ställs, förutom avgifterna för kosten. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kenneth Back-
gårds (ns) förslag. 

 

 
För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 158  
Tu § 28  
Ärendenr 602  
Diarienr KS 2008/714 
   

Revidering av renhållningsordning 

Förslag till beslut 
1. Reviderad renhållningsordning antas med ändring av stycket om trädgårdsavfall 

i renhållningsföreskrifterna, bilaga 2 enligt följande. ”Trädgårdsavfall kan kom-
posteras på den egna fastigheten men kan även lämnas på någon av kommunens 
återvinningscentraler eller hämtas mot ersättning efter beställning”. 

2. Förordningen gäller från och med 2008-11-01. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till reviderad renhållningsordning för 
Bodens kommun som består av renhållningsföreskrifter och avfallsplan. Gällande 
renhållningsordning antogs 2004. 

För att ge allmänheten möjlighet att lämna synpunkter har förslaget under fyra 
veckor ställts ut på ett antal platser. Det har också skickats på remiss till bland annat 
fastighetsägare för flerbostadshus, myndigheter och andra förvaltningar. Totalt har 
fem synpunkter kommit in, dock inget från allmänheten. 

 
 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Diarienr KS  2008/497 
   

Yttrande till länsstyrelsen över bygdemedelsansö-
kan från Bredåkers Sportklubb 

Beslut 
Bodens kommun tillstyrker att Bredåkers SK tilldelas bygdemedel på 275 000 kro-
nor. 

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

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har begärt kommunens yttrande över en ansökan om bygdemedel 
från Bredåkers Sportklubb. Föreningen avser att komplettera den befintliga konst-
gräsplanens med bland annat servicebyggnader, tillfartsvägar, parkeringsplats, 
grönområden, läktare, belysning, staket, ljudanläggning mm. De totala kostnaderna 
för åtgärden beräknas uppgå till 565 945 kronor och bygdemedel söks med 500 000 
kronor. 

Näringslivsförvaltningen säger i ett yttrande att de planerade insatserna bedöms 
vara av betydelse för föreningens verksamhet, men bygdemedlen är i första hand 
avsedda för utveckling av kommunens näringsliv. Förvaltningen föreslår att ansö-
kan avslås, med hänvisning till att bygdemedlen bör förbehållas insatser som främ-
jar näringsliv och landsbygdsutveckling.  

Arbetutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan yttrande. 

Yrkanden 
Roger Bohman (c) föreslår att Bodens kommun tillstyrker att Bredåkers SK tillde-
las bygdemedel på 275 000 kronor. 

Torbjörn Lidberg (s) föreslår att ansökan avslås.  

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslu-
tar enligt Roger Bohmans (c) förslag. 

För kännedom 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Näringslivsstyrelsen, Bredåkers SK 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 160  
Au § 105  
Ärendenr 102  
Diarienr KS  2008/558 
   

Yttrande över utredningen Skyddet för samhällsfar-
lig verksamhet (SOU 2008:50) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att yttrandet från räddnings- och beredskapsförvaltning-
en ska utgöra Bodens kommuns remissvar till Regeringskansliet.  

Beskrivning av ärendet 
Regeringskansliet har lämnat Bodens kommun tillfälle att yttra sig över utredningen 
Skyddet för samhällsfarlig verksamhet (SOU 2008:50). Utredningen föreslår att en 
ny skyddslag ska ersätta den nuvarande lagen (1990:217) om skydd för sam-
hällsviktiga anläggningar m.m. Lagens syfte är att ge skydd för samhällsviktig 
verksamhet mot säkerhetshot i form av sabotage, spioneri och röjande i andra fall 
av hemliga uppgifter som rör totalförsvaret, terroristbrott och grov, organiserad 
brottslighet. Lagen syftar också till att ge skydd för allmänheten mot skada som kan 
uppkomma till följd av militär verksamhet. 

Räddnings- och beredskapsförvaltningen ser i ett yttrande positivt på att länsstyrel-
sens roll stärks. Det underlättar för arbetet att den myndighet som beslutar om 
skyddsobjekt och har tillsyn finns inom länet. Länsstyrelsen har bättre lokalkänne-
dom än en myndighet på riksnivå. Förvaltningen tror att den nya lagen kommer att 
göra frågorna om skyddsobjekt till en mer naturlig del i kommunens säkerhetsarbe-
te. Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget. 

 

För kännedom 
Regeringskansliet, Försvarsdeparetmentet 
Räddnings- och beredskapsförvaltningen  
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 161  
Au § 106  
Ärendenr 103  
Diarienr KS  2008/634 
   

Medborgarförslag om att rensa sly runt Bodträsket 
och Buddbyträsket 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen delar förslagsställarens uppfattning att en röjning är önsk-

värd. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska förvaltningen att framöver genomföra 
förslaget, i den mån det är möjligt inom ramen för den befintliga budgeten. 

Beskrivning av ärendet 
Inger Henriksson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska synliggöra och 
utnyttja de vackra vattendragen Bodträsket och Buddbyträsket. Ett stort antal män-
niskor går, cyklar och springer dagligen sträckan runt Bodträsket. Om slyområdet 
bortanför Prästholmen slås ner blir vattnet synligt och det skulle bli en helt annan 
skönhetsupplevelse för oss alla. Kommunen borde också avverka sly och skog på 
marken som ligger mellan Gammelbyvägen och Buddbyträsket strax efter avfarten 
från Grepvägen. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att medborgarförslaget ska lämnas utan åtgärd 
eftersom ekonomiska resurser för åtgärderna saknas. När ekonomin så tillåter kan 
Bodens kommun endast utföra åtgärderna på de markområden som ägs av kommu-
nen. 

Av yttrandet framgår att det har skett samråd mellan samhällsbyggnadskontoret och 
parkavdelningen. Efter besök i området konstateras att en röjning och avverkning 
skulle vara möjlig och dessutom önskvärd för att skapa utsikt över sjöarna. Skydds-
zoner med träd och buskar ska lämnas kvar mot alla sjöar och vattendrag, och detta 
måste särskilt beaktas gällande Bodträsket och Buddbyträsket. Därmed skulle röj-
ningen / avverkningen göras i stråk för att skapa så kallade siktkorridorer. Parkav-
delningen har för innevarande år inte ekonomiska resurser för att utföra vare sig 
röjning eller annat arbete i området. 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  

För kännedom 
Inger Henriksson 
Kommunledningsförvaltningen (samhällsbyggnadskontoret) 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 162  
Au § 107  
Ärendenr 104  
Diarienr KS  2008/665 
   

Tecknande av aktier i Norrbottniabanan AB 

Beslut 
Bodens kommun godtar erbjudandet att teckna aktier i Norrbottniabanan AB. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen i Bodens kommun har fått ett erbjudande att teckna aktier i 
Norrbottniabanan AB. Bakgrunden är att länsstyrelserna i Norrbotten och Väster-
botten, landstinget i Västerbotten och Skellefteå och Piteå kommun har fört diskus-
sioner för att få genomförandet av Norrbottniabanan närmare en lösning. Samtalen 
har resulterat i ett förslag att bilda ett aktiebolag, dels få en tydlig juridisk och orga-
nisatorisk plattform för det fortsatta arbetet, dels för att markera allvaret i regionens 
egen ambition och engagemang för projektets genomförande.  

Inledningsvis är avsikten att bolaget ska svara för förhandlingar och diskussioner 
med bland annat kommunerna och landstingen, näringslivet inom regionen, pre-
sumtiva finansiärer och entreprenörer för byggandet av banan och staten. Om detta 
arbete utfaller positivt är avsikten att bolagets uppgift ska vara att på samma sätt 
som för Bothniabanan AB svara för upphandling och genomförande av projektet.  

Enligt förslaget ska Bodens kommun tillskjuta 25 000 kronor till aktiekapitalet. 

 

För kännedom 
Norrbottniabanan AB (ub), att: Piteå kommun / Gusten Granström, 941 85 Piteå 



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-10-06 

Sid 
21 (33) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 163  
Au § 108  
Ärendenr 105  
Diarienr KS  2008/405 
   

Serveringstillstånd- Mässtyrelsen Bodenartilleristen 
kamratförening 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen ger Mässtyrelsen Bodenartilleristen kamratförening stadigva-

rande tillstånd att till slutet sällskap servera starköl, vin och spritdrycker på 
Mässen A9 i Boden. 

2. Servering får ske mellan kl. 11.00 och 01.00 i Mässen A9. 

Beskrivning av ärendet 
Mässtyrelsen Bodenartilleristen kamratförening med organisationsnummer 600714-
8957 har ansökt om stadigvarande tillstånd att till slutet sällskap servera starköl, vin 
och spritdrycker på Mässen A9 i Boden, en så kallad festvåningsrättighet.  

Mässtyrelsen Bodenartilleristen kamratförening har tidigare haft serveringstillstånd 
till slutet sällskap. Föreningen har nu färdigställt mässlokalerna i Mässen A9. Ett 
avtal om nyttjande av artillerimässen är skrivet mellan Mässtyrelsen och C Artille-
riregementet. Av föreningens stadgar framgår att ändamålet med föreningen är att 
främja ett bra och gemytligt mässliv samt bevara och vårda traditioner. 

Kansliet föreslår att kommunstyrelsen bifaller ansökan. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (kansliet) 

För kännedom 
Mässtyrelsen Bodenartilleristen 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 164  
Au § 109  
Ärendenr 106  
Diarienr KS  2008/739 
   

Uttalande av stöd för Norrbottensdeklarationen: Den 
växande skogen - Vår framtid 

Beslut 
Kommunstyrelsen i Bodens kommun uttalar sitt stöd för Norrbottensdeklarationen: 
Den växande skogen - Vår framtid. 

Beskrivning av ärendet 
Skoglig Samverkan i Norrbotten anhåller om att Bodens kommun uttalar sitt stöd 
för Norrbottensdeklarationen: Den växande skogen - Vår framtid. Deklarationen är 
avsedd att vara ett kraftfullt uttalande angående skogspolitiken från den samlade 
skogsnäringen i Norrbotten, från kommunerna i Norrbotten och från Norrbottens 
läns landsting. Uttalandet ska tillställas den svenska regeringen och riskdagen före 
utgången av år 2008. 

Deklarationen syftar till drivande av ett aktivt och miljövänligt skogsbruk i sam-
klang med övriga markanvändare. Vår norrbottniska modell ökar kraftfullt tillväx-
ten i de norrbottniska skogarna, ökar vidareförädlingen av skogsprodukter, motver-
kar klimateffekterna genom ökad produktion av biobränslen och ökad tillväxt och 
fotosyntes, samt ökar arbetstillfällena och bruttoregionalprodukten i Norrbotten.  

Deklarationen har diskuterats vid ”Rådslaget – skogen vår framtid” i Kalix den 6 
maj 2008 där nästan alla kommuner samt landstinget och den samlade skogsnäring-
en deltog. Enigheten om Norrbottensdeklarationen var i det närmaste total. Deklara-
tionen har därefter justerats redaktionellt i samarbete mellan Kalix och Piteå kom-
muner samt skogsnäringen. 

 

För kännedom 
Skoglig Samverkan, verksamhetsledaren, Bälingevägen 43, 975 94 Luleå 



Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-10-06 

Sid 
23 (33) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 165  
  
Ärendenr 107  
Diarienr KS  2008/231 
   

Travrestaurangens serveringstillstånd, fråga om vill-
kor och förtydligande av serveringsytor 

Beslut 
1. Serveringstillståndet för Travrestaurangen förenas med villkoret att minst två 

ordningsvakter ska tjänstgöra vid uteserveringen i samband med V 75-tävlingar. 

2. Tillståndet omfattar att till allmänheten servera starköl, vin och sprit på följande 
serveringsytor: 
a. i Travrestaurangen på övervåningen och Spiltan,  
b. på den fasta uteserveringen, 
c. i VIP-tält i anslutning till restaurangen vid tre tillfällen per säsong, samt 
d. i Gustafs loge. 

Beskrivning av ärendet 
Kansliet föreslår att serveringstillståndet för Travrestaurangen ska förenas med ett 
villkor om minst två ordningsvakter vid uteserveringen i samband med V 75-
tävlingar. Bakgrunden är att gäster hade druckit öl från restaurangen utanför ser-
veringsområdet i samband med årets V 75-tävlingar den 14 juni 2008. Travrestau-
rangens ägare Stig Lundberg har redovisat ett antal åtgärder som gör att det sanno-
likt inte kommer att inträffa igen att gäster tar med sig alkohol ut från restaurangen 
igen. 

Kansliet föreslår också att kommunstyrelsen förtydligar vilka ytor som ser-
veringstillståndet omfattar. Kansliets förslag finns under punkt 2 under förslag till 
beslut. Stig Lundberg har tagit del av förslaget och godkänt det. 

Enligt Stig Lundberg kommer alkohol inte fortsättningsvis att serveras i Toto-
hallen. Alkoholhandläggaren har därför genom ett delegationsbeslut den 23 sep-
tember 2008 återkallat den del av serveringstillståndet som gäller Toto-hallen. 

Skäl för beslutet 

Vad gäller enligt alkohollagen? 
Enligt 6 kap 8 § alkohollagen gäller att från ett serveringställe får inte någon med-
föra eller tillåtas medföra spritdrycker, vin eller starköl som har serverats där. Det 
är tillståndshavarens ansvar att utöva tillsyn över serveringen och vara närvarande 
under hela serveringstiden (6 kap 3 § alkohollagen). 
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 Sammanträdesdatum 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 165  
  
Ärendenr 107  
Diarienr KS  2008/231 
   
Kommunen ska enligt 7 kap 19 § 3 p alkohollagen återkalla ett serveringstillstånd 
om tillståndshavaren inte följer bestämmelserna i alkohollagen. I stället för återkal-
lelse kan tillståndshavaren meddelas varning, om varning av särskilda skäl kan an-
ses vara en tillräcklig åtgärd. 

Enligt 7 kap 5 § får tillståndsmyndigheten meddela de villkor som behövs. 

Kansliets bedömning 
I ärendet har framkommit att gäster fått ta ut öl från Travrestaurangen utanför ser-
veringsområdet. Tillståndshavaren har därmed inte haft den tillsyn över serveringen 
som krävs.  

Stig Lundberg har redovisat att han framöver kommer att anlita ordningsvakter och 
använda kravallstaket. Kansliet bedömer att de åtgärderna gör att det sannolikt inte 
kommer att inträffa igen att gäster tar med sig alkohol ut från restaurangen. Det ska 
också beaktas att det endast framkommit att gäster tagit med sig alkohol från re-
staurangen vid ett enstaka tillfälle. Kansliet gör den samlade bedömningen att det 
inte finns grund att återkalla restaurangens serveringstillstånd. Tillståndet bör dock 
förenas med villkoret att minst två ordningsvakter ska tjänstgöra vid uteserveringen 
i samband med V 75-tävlingar. 

 
 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (kansliet) 

För kännedom 
Travrestaurangen, tillsammans med bilaga om hur beslutet kan överklagas 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 166  
  
Ärendenr 108  
Diarienr KS  2008/788 
   

Förordnande som kommunchef under tiden som re-
kryteringen av en kommunchef pågår 

Beslut 
Kommunstyrelsen förordnar Per-Ulf Sandström som kommunchef från och med 
den 1 november 2008 och intill dess att en ny kommunchef tillträder befattningen, 
dock längst till och med den 30 april 2009. 

Beskrivning av ärendet 
Caj Skoglund slutar som kommunchef den sista oktober. Arbetet med att rekrytera 
en ny kommunchef pågår för närvarande.  

Kommunstyrelsens beredning föreslår att Per-Ulf Sandström förordnas som kom-
munchef, i avvaktan på att rekryteringen av en ny kommunchef är klar. Förordnan-
det bör löpa från och med den 1 november 2008 och intill dess att en ny kommun-
chef tillträder befattningen, dock längst till och med den 30 april 2009. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (personalkontoret) 

För kännedom 
Per-Ulf Sandström 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 167  
Tu § 29  
Ärendenr 701  
Diarienr KS 2008/628 
   

Medborgarförslag om ny motorväg mellan Boden 
och Luleå 

Beslut 
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att vidarebefordra medborgarförslaget om ny 
motorväg mellan Boden och Luleå till Vägverket Region Norr.  

Beskrivning av ärendet 

Sören Johansson har lämnat in ett medborgarförslag om att bygga en motorväg mel-
lan Boden och Luleå. 

Ansvaret för väg 97 Boden – Luleå ligger på Vägverket Region Norr och de plane-
rar en ombyggnad av vägen med mittvajerräcke och växelvis 2+2 alternativt 2+1 
körfält mellan Sunderby sjukhus och Boden. Ombyggnaden ger bättre framkomlig-
het och trafiksäkerhet samt barriäreffekterna för oskyddade trafikanter minskar. 

Arbetsplanen för delen Sunderby sjukhus – Sävast är utställd under sommaren och 
hösten 2008. Delen Sävast – Boden räknar Vägverket med att ställa ut i början av 
2009. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  

För kännedom 
Sören Johansson 
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Ks § 168  
Tu § 30  
Ärendenr 702  
Diarienr KS 2008/556 
   

Medborgarförslag om öppettider på Brändkläppen 

Beslut 
Medborgarförslag om utökade öppettider på Brändkläppen under maj – juni avslås. 

Beskrivning av ärendet 
Karl-Erik Eriksson har lämnat in ett medborgarförslag om att förlänga öppettiderna 
på Brändkläppen under maj – juni kvällstid och lördag eller söndag.  

Återvinningscentralen på Brändkläppen är kvällsöppen måndagar till kl 19.00. Un-
der 2008 har centralen på försök varit kvällsöppen torsdagarna 8 och 15 maj och 
2007 fanns även möjlighet ett par lördagar att lämna avfall. Erfarenheterna av dessa 
försök, med endast ett fåtal besökare vid varje tillfälle, visar att bodensarna tycker 
att måndagkvällar är lämpligast. Av årets avfallsmottagning är bedömningen att kö-
erna under maj – juni varit kortare än tidigare år. 

Återvinningscentralen kommer under våren 2009 att flyttas inom området med fler 
körfiler och avlämningsplatser. Allmänheten får då bättre möjlighet att lämna av-
fall. Erfarenheterna av den nya återvinningscentralen får visa om ökade öppettider 
krävs. 

 

För kännedom 
Karl-Erik Eriksson 
Tekniska förvaltningen  
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Tu § 31  
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Medborgarförslag om städning vid återvinningssta-
tioner 

Beslut 
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att meddela förslagsställaren om gällande för-
ordningar om producentansvaret för återvinningsstationer.  

Beskrivning av ärendet 
Gunilla Larsson har lämnat ett medborgarförslag att kommunen ger närliggande 
skola i uppdrag att sköta städning runt återvinningsstation. 

Enligt avtal svarar kommunen för att stationerna uppförs och underhålls. Tillhanda-
hållandet, tömning, städning och snöröjning svarar Förpacknings och tidningsin-
samlingen (FTI) för, det materielbolag som bildats för att svara för insamling av det 
återvinningsbara materiel som lämnas på stationerna.   

FTI har i sin tur anlitat ett företag i Norrbotten för städning och snöröjning vid det 
30-tal stationer som finns i Bodens kommun samt i merparten av länets kommuner. 
Den skola som är intresserad av att städa vid någon station måste alltså kontakta 
detta företag.  

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  

För kännedom 
Gunilla Larsson 
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Ks § 170  
Tu § 32  
Ärendenr 704  
Diarienr KS 2008/715 
   

Avsiktsförklaring miljötekniskt centrum 

Beslut 
Avsiktsförklaring för Miljötekniskt centrum godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har för avsikt att bygga ett miljötekniskt centrum. Syftet är att utveckla 
ett samarbete mellan offentlig och privata aktörer och därmed bygga upp en kompe-
tens till gagn för en mer miljövänlig avfallshantering. 

Ett första steg är nu taget i och med att en avsiktsförklaring upprättats. Den utgör 
ramen för samarbetet och anger inom vilka områden som man avser att gå vidare. 
Förhandlingar kommer i nästa steg att ske inom de olika delområden som avsikts-
förklaringen anger. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  
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Tu § 33  
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Bidrag till enskilda utfartsvägar 

Beslut 
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över bidragsbeloppen för enskilda vägar 
i 2010 års budgetarbete. 

Beskrivning av ärendet 
Roland Björk har skrivit till kommunen och vill att en utredning görs för en rättvis 
fördelning av bidrag för snöröjning på landsbygden samt höja det kommunala bi-
draget för enskilda utfartsvägar. 

Reviderade riktlinjer för bidrag till enskilda vägar antogs av fullmäktige § 25/1999. 
Däremot har bidragsbeloppen inte förändrats sedan 1988.  

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 172  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Delegationsbeslut och delgivningar 
Kommunstyrelsen noterar följande delegationsbeslut och delgivningar till  
protokollet. 

Personalfrågor 

Anställningar 1:1, 1:2 
Anställningsavtal avdelningschef för kostavdelningen  
Anställningsavtal kokerska vid kostavdelningen  
 
Ekonomifrågor 

Omdisponering av medel 2:3 
Tekniska förvaltningen, omdisponering av medel mellan projekt inom invester-
ingsbudgeten (2008/724) 
 
Igångsättningstillstånd 2:4 
Kultur- och fritidsnämnden; utbyggnad av snökanonanläggning Pagla samt inköp 
av ismaskin (2008/706) 
 
Räddningstjänst 

Sota själv 6:2 
Heden 6:36 (2008/733) 
Degerbäcken 1:45 (2008/735) 
Degerbäckeb 1:43 (2008/730) 
Lappträsk 1:23 (2008/676) 
Sävast 23:149 (2008/702) 
Brännberg 1:62 (20087677) 
Igelkotten 1 (2008/655) 
Brännberg 1:60 (2008/642) 
Forsträskhed 1:66 (2008/641) 
Svartbyn 2:199 (2008/617) 
Boden 4:91 (2008/616) 
Svartbyn 2:106 (2008/615) 
 
Vägar och trafik 

Lokala trafikföreskrifter 7:1 
Hastighetsbegränsning på väg 383 i Syden (2008/624) 
Hastighetsbegränsning på väg 356, Moråsen (2008/638) 
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Ks § 172  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   
Färdtjänst 7:6, 7:7 

Färdtjänst och riksfärdtjänst 080801-080831 
 
Fastigheter och detaljplaner 

Förköp 8:1 
Alträsk 5:5, del av (2008/684) 
Alträsk 5:5, del av (2008/685) 
Boden 11:85 (2008/671) 
Boden 5:34, 5:74, 9:149, 11:63 och 11:86 (2008/673) 
Boden 9:163 (2008/672) 
Bredåker 12:107 (2008/709) 
Harads 1:40, del av (2008/720) 
Harads 10:34 (2008/728) 
Harads 20:1 (2008/722) 
Harads 8:81 (2008/704) 
Harads 8:96 (2008/699) 
Havsträsk 1:24 (2008/705) 
Lassbyn 13:27 (20087662) 
Svartbjörsbyn 3:41 (2008/723) 
Svartbjörsbyn 5:43 (2008/675) 
Sävast 12:57 (2008/674) 
Sävast 23:173 (2008/683) 
Sörbyn 1:20 (2008/734) 
Unbyn 14:13 (2008/727) 
Vittjärv 3:120 (2008/703) 
 
Lägenhetsarrende  8:5 
Rosen 1 (2008/736) 
Boden 1:50, del av (2008/695) 
 
Nyttjanderätt 8:5 
Lassbyn 21:1 (2008/729) 
 
Försäljning av fastigheter 8:5 
Sävast 23:278 (2008/712) 
Sävast 9:97 (2008/691) 
 
Förvärv av fastigheter 8:5 
Sävast 23:249, Lundagård (2008/682) 
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Fastigheter och detaljplaner forts 

Upplåtelse med tomträtt 8:7 
Boden 1:63 (2008/721) 
 
Detaljplaner 8:12 
Uppdrag att upprätta detaljplan för Kv Ugglan 11, Sanden (2008/741) 
 
Serveringstillstånd 

Tillfälligt serveringstillstånd slutna sällskap 9:2 
Norrlands Ingenjörskår Mässförening; Skytte-VM 14-21/9 2008 (2008/561) 
 
Återkallelse av tillstånd 9:5 
Travrestaurangen Toto-hallen (2008/231) 
 

 

Delgivningar 
Kommunledningsförvaltningen; Rapport från kommunalråd Olle Lindström (m) 
från resan till Apatity 24-28 sept 2008 (2008/778). 


	Rapporter och besök
	Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 2009
	Motion från Carola Larsson (fp) om flagga för Bodens kommun
	Ny tillgänglighetspolicy för Bodens kommun
	Detaljplan för Sävast 12:75 med flera, korsningen riksväg 97 och länsväg 588
	Detaljplan för Havsträsk 1:21, del av Storklinten
	Taxor för miljö- och byggnämnden inom miljöbalkens område samt timavgift vid tillämpning av taxor
	Avhändande av skolhälsovårdsjournaler
	Delårsrapport januari-augusti 2008
	Amortering av långfristiga skulder
	Tekniska förvaltningen, taxor och avgifter 2009
	Revidering av renhållningsordning
	Yttrande till länsstyrelsen över bygdemedelsansökan från Bredåkers Sportklubb
	Yttrande över utredningen Skyddet för samhällsfarlig verksamhet (SOU 2008:50)
	Medborgarförslag om att rensa sly runt Bodträsket och Buddbyträsket
	Tecknande av aktier i Norrbottniabanan AB
	Serveringstillstånd- Mässtyrelsen Bodenartilleristen kamratförening
	Uttalande av stöd för Norrbottensdeklarationen: Den växande skogen - Vår framtid
	Travrestaurangens serveringstillstånd, fråga om villkor och förtydligande av serveringsytor
	Förordnande som kommunchef under tiden som rekryteringen av en kommunchef pågår
	Medborgarförslag om ny motorväg mellan Boden och Luleå
	Medborgarförslag om öppettider på Brändkläppen
	Medborgarförslag om städning vid återvinningsstationer
	Avsiktsförklaring miljötekniskt centrum
	Bidrag till enskilda utfartsvägar
	Delegationsbeslut och delgivningar



