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Sid 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 69  
  
Ärendenr --  
Diarienr --  
   

Rapporter 
Följande rapporter lämnades 

- Muntlig rapport från personalchefen Thomas Reinholdt och t f socialchefen 
Ann-Britt Sundberg om situationen i kommunen på grund av Vårdförbundet 
strejk 

- Rapport från folkhälsorådets ordförande Gösta Eriksson 

- Kommunchefens rapport 

- Finansiell rapport april 2008 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 70  
Au § 45  
Ärendenr 1  
Diarienr KS  2008/90 
   

Motion från Roger Bohman (c) och Åke Schylander 
(c) om att ge barn rätt att åka skolskjuts från fritids 

Förslag till beslut 
Motionen är besvarad med beskedet från barn- och utbildningsnämnden att barn 
som har fritidsplats redan har möjlighet att åka hem med skolskjuts, under förut-
sättning att gällande avståndsregler följs. 

Beskrivning av ärendet 
Roger Bohman (c) och Åke Schylander (c) föreslår i en motion att barnen ges rätt 
att åka med befintlig skolbuss hem från fritidsverksamheten. Enligt motionen inför-
de Bodens kommun 2006 fria ungdomsresor med lokaltrafiken. Detta skapar möj-
lighet för banen inom lokaltrafikens område att åka buss hem från fritids. För de 
barn som bor utanför lokaltrafikens område finns inte denna möjlighet. Detta skulle 
mycket enkelt och vad motionärerna förstår utan kostnad för kommunen kunna 
ordnas om barn hade rätt att åka med skolbussen hem från fritids. Plats på bussen 
finns ju då barnen åkte med samma buss till skolan. 

Barn- och utbildningsnämnden säger i yttrande 2008-03-27, § 26, att barn som har 
fritidsplats redan har möjlighet att i mån av plats åka hem med av barn- och utbild-
ningsförvaltningen beställd och upphandlad skolskjuts under förutsättning att gäl-
lande avståndsregler följs.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 71  
Au § 46  
Ärendenr 2  
Diarienr KS  2008/74 
   

Motion från Lars Nilsson (s) om att kommunen ska 
utöka antalet planer för beachvolleyboll på Kvarn-
ängen 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att projektera och kostnads-

beräkna byggandet av ytterligare planer för beachvolleyboll på Kvarnängen. 

2. Kommunfullmäktige överlämnar till kommunstyrelsen att besluta om ytterligare 
planer ska byggas. 

3. Motionen är därmed behandlad. 

Beskrivning av ärendet 
Lars Nilsson (s) föreslår i en motion att Bodens kommun ska utöka antalet planer 
för beachvolleyboll på Kvarängen från en till fyra planer. Enligt motionen är det 
ofta kö för att få spela beachvolleyboll. Med enbart en plan är det först till kvarn 
som gäller. Kvarnängen är stor och plats finns för att utveckling kan ske för fler ak-
tiviteter. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i yttrande 2008-03-25, § 20, att kommunfull-
mäktige bifaller motionen såtillvida att tekniska kontorets parkavdelning får projek-
tera och kostnadsberäkna projektet varefter ärenden föreslås tillställas tekniska ut-
skottet för beslut. Enligt nämnden sköts och underhålls planen idag av kommunens 
parkförvaltning. Det kan också konstateras att planen när vädret så tillåter är flitigt 
nyttjad och en populär spontan syssla för ungdomen. Fler planer är önskvärt då det-
ta är enda planen i tätorten förutom Björknäsbadets bana.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 72  
Au § 47  
Ärendenr 3  
Diarienr KS   2008/112 
   

Motion från Bosse Strömbäck (v) om tillgänglighet 
för alla 

Förslag till beslut 
1. Motionen överlämnas till Handikapprådet för att beaktas vid den slutgiltiga ut-

formningen av tillgänglighetspolicyn. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

Beskrivning av ärendet 
Bosse Strömbäck (v) uppmärksammar i en motion att riksdagen beslutat att Sverige 
år 2010 ska vara tillgängligt för alla. Motionärerna syftar på den handlingsplan för 
handikappolitiken som riksdagen antog år 2000  ( "Från patient till medborgare"). 
Planen sträcker sig fram till år 2010 och involverar alla samhällsområden. Motionä-
ren föreslår bland annat att varje anställd i Bodens kommun ska erbjudas en halv-
dags fortbildning i ”tillgänglighet för alla” under en treårsperiod 2008-2010. Ut-
bildningen ska föregås av en introduktionsdag för samtliga förvaltningschefer. Vi-
dare föreslås att medel avsätts för vikarier, material, lätt förtäring, reseersättningar 
och kostnadsersättningar för informatörer. Utvärdering av projektet ska genomgö-
ras i samarbete med det kommunala handikapprådet. 

Kommunledningsförvaltningen säger i yttrande den grundläggande utgångspunkten 
för riksdagens beslut är att en person med funktionshinder inte ska betraktas som ett 
föremål för särskilda åtgärder utan istället ska ses som en medborgare med lika rätt 
och lika möjligheter att bestämma över sitt liv och få sina önskningar respekterade.  

För närvarande pågår en översyn av kommunens handikappolitiska program. Han-
dikapprådet beräknas kunna ta ställning till förslaget till nytt program i maj, som 
kan behandlas av kommunfullmäktige i september. Programmet kommer att kallas 
tillgänglighetspolicy. Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen beaktas i 
samband med den slutgiltiga utformningen av tillgänglighetspolicyn. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 73  
Au § 48  
Ärendenr 4  
Diarienr KS  2008/185 
   

Motion från Torbjörn Lidberg (s) om att skapa en po-
licy för intraprenader  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att någon särskild policy för intraprenader för närva-
rande inte ska upprättas. Regler för intraprenader får prövas från fall till fall.  

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

Beskrivning av ärendet 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår i en motion att kommunfullmäktige uppdrar åt kom-
munstyrelsen att utforma en policy för framtida intraprenader. En sådan policy bör 
klarlägga vilka kriterier som måste uppfyllas för att en verksamhet ska kunna be-
drivas som intraprenad. Den bör även visa hur samspelet med övrig kommunal 
verksamhet fungerar och hur olika gränsdragningar ser ut, inte minst ekonomiskt. 

Kommunledningsförvaltningen säger i yttrande att ordet intraprenad definieras som 
"kommunal enhet med eget långsiktigt resultatansvar". Syftet med en intraprenad är 
att ge en grupp anställda möjlighet att bedriva verksamheten med en större grad av 
frihet och ansvar än som är fallet inom en traditionell förvaltning. Syftet är vanligt-
vis att intraprenaden i största möjliga utsträckning ska ges samma villkor som om 
verksamheten istället bedrevs av en extern aktör; det vill säga entreprenad. Däremot 
kvarstår personalen inom intraprenaden som anställda i kommunen och även i öv-
rigt omfattas intraprenaden av det regelverk som kommunen fastställer. 

Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att delar av den kommunala verk-
samheten mycket väl kan drivas som intraprenad. Däremot anser förvaltningen inte 
att det i nuläget behövs en särskild policy för denna driftform. Istället bör de regler 
som kan vara aktuella för en intraprenad prövas från fall till fall och anpassas till 
den enskilda verksamhetens specifika förutsättningar. Skulle intresset för intrapre-
nader visa sig vara stort kan det självfallet vara motiverat att i framtiden utarbeta en 
särskild policy. Det bör i så fall vara en uppgift för kommunstyrelsen att vid behov 
ta nödvändiga initiativ i detta avseende. 

Arbetsutskottet har lämnat ett förslag till beslut, som överensstämmer med kom-
munstyrelsens förslag. 
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Ks § 73  
Au § 48  
Ärendenr 4  
Diarienr KS  2008/185 
   

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår att motionen bifalls. 

Ordföranden ställer Torbjörn Lidbergs (s) förslag mot arbetsutskottets förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 74  
Au § 50  
Ärendenr 6  
Diarienr KS  2008/280 
   

Revidering av ledningsplan och ändring av krisled-
ningsnämndens reglemente 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer den reviderade ledningsplanen för extraordinära 

händelser. 

2. Krisledningsnämndens reglemente § 7 ändras till följande lydelse: ”Kommun-
sekreteraren är krisledningsnämndens sekreterare”.   

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2005-12-05, § 201, en ledningsplan för extraordinära 
händelser. Enligt planen skulle den kommunala krisledningen styras från räddnings-
tjänstens lokaler. Räddnings- och beredskapsförvaltningen lämnar förslag på en re-
videring, som bygger på att kommunen vid en extraordinär händelse ska styras från 
stadshuset. En omfattande säkring av infrastrukturen av stadshuset har skapats un-
der 2007. Det betyder att el, tele och data kan utföras från stadshuset även vid all-
varliga störningar av infrastrukturen i kommunen.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att krisledningsnämndens reglemente änd-
ras så att kommunsekreteraren är krisledningsnämndens sekreterare. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 75  
Au § 51  
Ärendenr 7  
Diarienr KS  2008/165 
   

Medborgarförslag om att kvinno- och tjejjouren ska 
ligga under socialnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Irene Gustafsson föreslår i ett medborgarförslag att kvinno- och tjejjouren ska ligga 
under socialnämnden. Kvinno- och tjejjouren räknas idag som vilken förening som 
helst och står under kultur- och fritidsnämnden. Irene Gustafsson kan tänka sig att 
jouren får ansöka om föreningsbidrag från socialnämnden, men även att jouren or-
ganisatoriskt inordnas under socialnämnden.  

Socialnämnden föreslår 2008-03-26, § 62, att förslaget avslås. Socialförvaltningen 
instämmer i sitt yttrande med förslagsställaren att kvinno- och tjejjouren gör ett so-
cialt arbete, liksom många andra föreningar som t ex FMN och Länkarna. För den 
enskilda som är drabbad innebär det en valmöjlighet om man vill söka stöd från en 
förening/kvinnojour eller från en myndighet, alternativt både och. De båda verk-
samheterna kompletterar varandra och deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete i 
ovan nämnda projekt.  

Vidare framgår av socialförvaltningens yttrande att Kvinno- och tjejjouren är en fö-
rening som tillhör en riksorganisation (ROKS). Det skulle medföra svårigheter att 
driva föreningen på självständig och ideologisk basis om den skulle införlivas i 
kommunens verksamhet. Det handlar i så fall om att kommunerna själva tar över 
kvinnojourens arbete. Om den uppgiften kommer att åläggas kommunerna i framti-
den är en nationell fråga som kräver lagstöd. Det pågående samverkansprojektet 
kommer förhoppningsvis också att ge svar på frågan om framtida arbetsformer. 
Jouren tillhör inte organisatoriskt kultur- och fritid, men söker föreningsbidrag via 
den förvaltningen. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 75  
Au § 51  
Ärendenr 7  
Diarienr KS  2008/165 
   
Kommunfullmäktige har tidigare i år, 2008-02-04, § 10, behandlat frågan om hand-
läggningen av föreningsbidrag. Jan-Olov Bäcklund (s) och Eivy Blomdahl (s) före-
slog en fördelning av de registrerade föreningarna till olika handläggande nämnder. 
Motionen ansågs behandlad med ett yttrande från kultur- och fritidsnämnden. Kul-
tur- och fritidsnämnden ansåg att det bästa sättet att säkerställa en enhetlig hanter-
ing av kommunens föreningsstöd är att bidragsärendena bereds, beslutas och hand-
läggs av en förvaltning.  

 
För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 76  
Au § 52  
Ärendenr 8  
Diarienr KS  2008/246 
   

Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovis-
ning 2007 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämnden kvalitetsredovis-
ning för år 2007. 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har 2008-02-28, § 14, upprättat en kvalitetsredovis-
ning för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Enligt nämnden visar redo-
visningen en jämn och hög kvalitet i förskolan, skolbarnomsorg, särskola och gym-
nasieskola. Resultaten på nationella prov i år 5 har förbättrats i svenska och engels-
ka. Föräldrar och elever är mycket nöjda i alla verksamheter. Gymnasiet når högre 
resultat än jämförbara kommuner för nionde året i rad. På 28 av 32 förbättringsom-
råden i förra årets kvalitetsredovisning syns en positiv utveckling.  

 
För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 77  
Au § 53  
Ärendenr 9  
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 § 78  
Au § 54  
Ärendenr 10  
Diarienr KS  2008/352 
   

Revidering av taxa för brandskyddskontroll 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer den reviderade taxan för brandskyddskontroll. 

Beskrivning av ärendet 
I lagen om skydd mot olyckor står att kommunen ansvarar för att sotning och 
brandskyddskontroll görs. Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll bestäms 
av fullmäktige.  

Räddnings- och beredskapsförvaltningen har utvärderat den nu gällande taxan för 
brandskyddskontroll och konstaterat att tidsåtgången för kontroll av eldstad med 
tillhörande rökkanal ska vara 30 minuter, vilket innebär att kontrollen minskar med 
15 minuter. Taxan för att kontrollera en eldstad blir därmed lägre. 

Förslaget till reviderad taxa har tagits fram gemensamt av räddningscheferna i lä-
net. Samråd har skett med skorstensfejarmästarna.   

 
För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 79  
  
Ärendenr 11  
Diarienr KS  2008/243 
   

Begäran från barn- och utbildningsnämnden om ut-
ökad ram 2008 för fristående enheter 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår begäran om utökad ram för 2008. 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden begär 2008-02-28, § 12, utökad ram med 9 466 tkr 
till driftsbudget 2008 för mer- och omställningskostnader för tre fristående skolor. 
Skolverket har beviljat fyra fristående grundskolor tillstånd att bedriva F-5 och F-9 
skolor i kommunen. Tre av dessa skolor kommer att starta läsåret 08/09 och den 
fjärde förväntas starta läsåret 09/10. Etableringen av fristående verksamheter inne-
bär merkostnader och omställningskostnader för barn- och utbildningsförvaltning-
en. Under förutsättning att kommunen inte vidtar strukturella förändringar är mer-
kostnaderna fasta och kommer att öka i takt med att de fristående verksamheterna 
växer i elevvolym. Omställnings/anpassningskostnaderna är tillfälliga och avser 
främst avvecklingskostnader för personal. 

Ekonomikontoret föreslår i yttrande 2008-04-22 att kommunfullmäktige avslår 
barn- och utbildningsnämndens begäran om utökad ram för 2008. Enligt yttrandet 
måste strukturella åtgärder planeras på grund av minskat elevunderlag med anled-
ning av friskolorna, men också på grund av en naturlig minskning av elever i både 
grund- och gymnasieskolan. I budgeten som kommunfullmäktige fastställt för 2008 
saknas utrymme för några som helst ramutökningar. Skatte- och bidragsintäkterna 
beräknas enligt den senaste skatteunderlagsprognosen bli 10 155 tkr lägre än bud-
geterat.  

 
För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 80  
  
Ärendenr 12  
Diarienr KS   2008/241 
   

Begäran från barn- och utbildningsnämnden om ut-
ökad ram för digital kompetens 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår begäran om utökad ram för 2008. 

2. Kommunfullmäktige överlämnar frågan om utökad ram för åren 2009-2011 till 
budgetberedningen. 

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

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden begär 2008-02-28, § 12, utökad ram för 2008 med 
340 tkr till driftbudget och med 1 700 tkr till investeringsbudget. Nämnder begär 
utökad ram för 2009 med 2 400 tkr, för 2010 med 4 800 tkr och från och med 2011 
med 6 600 tkr till driftsbudget exklusive indexuppräkningar. Nämndens avsikt är att 
under en femårsperiod arbeta för att bygga upp och utveckla den digitala kompeten-
sen med fokus på elever år 8-9 samt gymnasieskolan år 1-3. Arbetet handlar initialt 
om att utveckla pedagogernas kompetens med också att utrusta skolor och elever 
med de rätta verktygen. 

Ekonomikontoret säger i yttrande att Sveriges kommuner och landstings senaste 
skatteunderlagsprognoser innebär att kommunen beräknas få 10,2 Mkr mindre skat-
te- och utjämningsintäkter än budgeterat. Under 2008 finns inget ekonomiskt ut-
rymme att utöka ramarna. Frågorna om utökade ramar för 2009-2011 får behandlas 
av budgetberedningen i det kommande arbetet med den strategiska planen 2009-11.  

Arbetsutskottet har lämnat ett förslag till beslut, som överensstämmer med kom-
munstyrelsens förslag. 
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Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår att kommunfullmäktige bifaller barn- och utbild-
ningsnämndens begäran om utökad ram för år 2008. 

Ordföranden ställer Torbjörn Lidbergs (s) förslag mot arbetsutskottets förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
För beslut   
Kommunfullmäktige  
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Ks § 81  
  
Ärendenr 13  
Diarienr KS  2008/219 
   

Åtgärdsplan för nämnder som prognostiserar ett ne-
gativt budgetutfall 

Förslag till beslut 
Samtliga nämnder och styrelser som prognostiserar ett negativt budgetutfall ska i 
april månads delårsrapport redovisa en åtgärdsplan som syftar till att anpassa nämn-
dens/styrelsens verksamhet till budgeterad nivå. 

Beskrivning av ärendet 
Det budgeterade resultatet för 2008 inklusive förslaget till tilläggsbudget uppgår till 
22,6 mkr. Sedan budgeten fastställdes har kommunen fått nya prognoser avseende 
pensioner samt skatter och utjämning som försämrar resultatet med 11,6 mkr. Målet 
för god ekonomisk hushållning för 2008 är bl a att resultatet skall uppgå till 1,3% 
av skatter och utjämning vilket, innebär en resultatnivå på ca 18 Mkr. 

I samband med kommunstyrelsens behandling av tilläggsbudgeten beslutades att 
samtliga nämnder/styrelser fick i uppdrag att upprätta en prognos efter februari må-
nad. Prognosen ska ligga till grund för bedömning om någon åtgärdsplan med spar-
åtgärder behöver upprättas. I samband med prognosen ska nämnder/styrelser också 
lämna förslag på vilka investeringar som kan senareläggas. Nämnder/styrelser 
uppmanades att vara restriktiva med kostnadshöjande åtgärder, speciellt de av am-
bitionshöjande karaktär. Nämnder/styrelser ska också vidta åtgärder för att klara sin 
tilldelade ram. I prognosen ska hänsyn tas till detta.  

Sammanställningen av prognoserna innebär en negativ budgetavvikelse med 21 984 
tkr och det prognostiserade resultatet hamnar på strax över noll eller närmare be-
stämt 636 tkr. Av nämndsredovisningen framgår att endast kommunledningsför-
valtningen, räddningstjänsten, revisionen och miljö- och byggnämnden inte progno-
stiserar med en negativ budgetavvikelse. Prognoserna avseende investeringarna pe-
kar mot att 3 800 tkr av budgeterade medel kan senareläggas. 

Ekonomikontoret föreslår att samtliga nämnder och styrelser som prognostiserar ett 
negativt budgetutfall ska i april månads delårsrapport redovisa en åtgärdsplan som 
syftar till att anpassa nämndens/styrelsens verksamhet till budgeterad nivå. 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 82  
Au § 55  
Ärendenr 101  
Diarienr KS  2008/349 
   

Ny delegationsordning för kommunstyrelsen  

Beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer förslaget till ny delegationsordning. 

2. Delegationsordningen träder i kraft den 1 juni 2008. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens nuvarande delegationsordning är ursprungligen från 1997 och 
har ändrats vid ett stort antal tillfällen. Delegationsordningen har under årens lopp 
fått en oöverskådlig struktur. Den är inte till alla delar aktuell. 

Förvaltningarna under kommunstyrelsen har tillsammans utarbetat ett förslag på en 
ny delegationsordning för kommunstyrelsen. Den nya delegationsordningen har en 
tydligare struktur än den gamla. Den gäller för alla tre förvaltningar under kom-
munstyrelsen, det vill säga kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen 
och räddnings- och beredskapsförvaltningen. Några av kapitlen, bland annat perso-
nalfrågor, ekonomifrågor och administrativa frågor gäller för alla tre förvaltningar-
na. Flera av de andra kapitlen är mer specifika för enskilda förvaltningar och kon-
tor. Ett flertal av punkterna i den gamla delegationsordningen kan betraktas som 
verkställighet och har därför tagits bort.  

 

För kännedom 
Tekniska förvaltningen  
Räddnings- och beredskapsförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen – samtliga kontor  
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 83  
Au § 56  
Ärendenr 102  
Diarienr KS  2008/219 
   

Fördelning av tilläggsbudget inom kommunlednings-
förvaltningen  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningens tilläggsbudget förde-
las enligt följande: 

Drift 

Byte HR-system 700
Summa 700  

Investeringar 

Byte HR-system -182
IT-investeringar 871
IT-infrastruktur 350
Nätverksutrustning inkl förbättrad brandväggslösning 275
Ny datorhall 300
Lokalanpassningar IT-kontoret 980
Mätinstrument 282
Summa 2 876

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2008-04-07, § 64-65, beslutat att ks-kommunlednings-
förvaltningen erhåller 700 tkr i tilläggsbudget drift för 2008 och 2 876 tkr i tilläggs-
budget för investeringar. 

 
För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret)  
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 84  
Au § 57  
Ärendenr 103  
Diarienr KS  2008/312 
   

Kommunledningsförvaltningens lokala beredskaps-
plan vid extraordinära händelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens beredskapsplan vid 
extraordinära händelser. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid ex-
traordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunens plan för hanter-
ingen av extraordinära händelser revideras och fastställas av kommunfullmäktige 
varje ny mandatperiod. Inför den gemensamma revideringen av beredskapsplane-
ringen i Bodens kommun för mandatperioden 2007-2010 har kommunledningsför-
valtningen uppdaterat förvaltningens lokala beredskapsplan.  

Planen bygger på den risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och de prioriteringar som 
beslutades av kommunfullmäktige 2007-12-17, § 225. Räddnings- och beredskaps-
förvaltningen kommer att sammanställa planerna för samtliga nämnder och redovi-
sa dem till kommunfullmäktige senast september 2008. 

 
För genomförande 
Räddnings- och beredskapsförvaltningen 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 85  
Au § 58  
Ärendenr 104  
Diarienr KS  2008/312 
   

Räddnings- och beredskapsförvaltningens lokala be-
redskapsplan vid extraordinära händelser  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner räddnings- och beredskapsförvaltningens bered-
skapsplan vid extraordinära händelser.  

Beskrivning av ärendet 
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid ex-
traordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunens plan för hanter-
ingen av extraordinära händelser revideras och fastställas av kommunfullmäktige 
varje ny mandatperiod. Inför den gemensamma revideringen av beredskapsplane-
ringen i Bodens kommun för mandatperioden 2007-2010 har räddningstjänsten 
uppdaterat förvaltningens lokala beredskapsplan.  

Planen bygger på den risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och de prioriteringar som 
beslutades av kommunfullmäktige 2007-12-17, § 225. Räddnings- och beredskaps-
förvaltningen kommer att sammanställa planerna för samtliga nämnder och redovi-
sa dem till kommunfullmäktige senast september 2008. 

 
För genomförande 
Räddnings- och beredskapsförvaltningen 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 86  
Au § 59  
Ärendenr 105  
Diarienr KS  2008/339 
   

Bidrag till vänortsprojeket Ryba för 2008 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger ett bidrag på 20 000 kronor till Ryba-projektet. Beloppet an-
visas ur anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 

Eivy Blomdahl (s) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Beskrivning av ärendet 
Sedan 1992 har kommunen deltagit i ett vänortsprojekt mellan kommunen och 
Apatity. Förutom kommunen har även kyrkan och försvaret deltagit i projektet som 
kallas Ryba-projektet. Projektets syfte har varit att bjuda in ett antal barn, som mest 
30 barn, från barnhem i Apatity. Dessa barn har under två veckor bott hos värdfa-
miljer i Boden och därigenom fått uppleva hur det är att leva ett familjeliv. Varje 
sommar är det nya barn, som inte tidigare fått möjlighet att komma till Boden, som 
inbjuds.  

Ryba-kommittén ansöker om ett kommunalt bidrag på 20 000 kronor. Projektet be-
räknas kosta 50.000 kronor. De största kostnadsposterna är transportkostnaderna till 
och från Apatity, pass och visum till barnen samt kostnaderna för logi och mat till 
ledaren. Ryba-kommittén räknar med att kunna finansiera en del av kostnaderna 
med sparade medel från tidigare år samt med sponsring, men trots detta finns behov 
av ett kommunalt tillskott. Med anledning av att omfattningen av verksamheten 
minskat så kraftigt måste det efter årets verksamhet övervägas om projektet ska av-
slutas eller om utformningen av verksamheten ska förändras. 

 
För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret)  

För kännedom 
Ryba-kommittén 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 87  
Au § 60  
Ärendenr 106  
Diarienr KS  2003/958 
   

Fortsättning av projektet North Sweden European 
Office under 2009-2013 

Beslut 
1. Bodens kommun ställer sig bakom en fortsättning av projektet under perioden 

2009 – 2013.  

2. Kommunstyrelsen överlämnar frågan om finansiering till budgetberedningen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunförbundet Norrbotten styrelse rekommenderar kommunerna i länet att ta 
ställning till en eventuell fortsättning av projektet North Sweden European Office 
(NSEO) från och med 2009.  

NSEO är Norrbottens och Västerbottens genensamma organisation med ansvar för 
att övervaka och tillvarata regionens intressen i EU-frågor. Verksamheten etablera-
des 1997 och har pågått i två projektperioder. Den innevarande perioden löper till 
och med 2008. En utvärdering av NSEO och har tillsammans med förslag till mål, 
arbetssätt och organisation för en ny projektperiod sänts ut till kommunerna. Finan-
sieringen innebär för Bodens kommuns del ett belopp på 89 082 kronor för perio-
den 2009 – 2013. 

 

För genomförande 
Budgetberedningen (beslutspunkt 2) 

För kännedom 
Kommunförbundet Norrbotten 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 88  
Au § 61  
Ärendenr 107  
Diarienr KS  2008/306 
   

Skrivelse från kommunrevisorerna om kommunsty-
relsens koncernledningsfunktion 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger skrivelsen från revisorerna med beaktande till handlingar-
na. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunrevisorerna har ställt en skrivelse till kommunstyrelsen om kommunstyrel-
sens koncernledningsfunktion. Revisorerna har granskat ledningsfunktionen med 
syftet att bedöma om kommunstyrelsen bedriver en tillfredsställande och ändamåls-
enlig uppsikt gentemot kommunens bolag, stiftelse, styrelse och nämnder.  

Revisorerna rekommenderar att information och uppsiktsplikt utvecklas så att samt-
liga styrelseledamöter upplever en mer jämlik information. Kommunstyrelsen kan 
tydligare reglera moderbolagets uppföljning och återrapportering av dotterbolagens 
verksamhet och ekonomi. Revisorerna anser att kommunen bör överväga alternati-
va sätt att fastställa nivån på ersättningen till ledamöterna i Stiftelsen BodenBos 
styrelse. Revisorerna anser slutligen att styrningen av de kommunala bolagen kan 
utvecklas ytterligare med införandet av en bolagsstyrningsrapport samt inrättande 
av en särskild bolagsdag som genomförs en gång per år. 

 

För kännedom 
Kommunenrevisorerna 
Kommunledningsförvaltningen  
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 89  
Au § 62  
Ärendenr 108  
Diarienr KS  2008/281 
   

Skrivelse från LRF Bodens kommungrupp om ”Nya 
Tiders Skog” 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen överlämnar skrivelsen från Roger Bohman som kommunsty-

relsens svar till LRF Bodens kommungrupp. 

2. Handlingarna överlämnas för kännedom till tekniska förvaltningen och närings-
livsstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
LRF Bodens kommungrupp har lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen. 
Kommungruppen anser att ett ökat skogligt engagemang från kommunens sida är 
nödvändigt. Gruppen yrkar på att en ökad satsning på skog ska prioriteras.  

Yrkanden 
Roger Bohman (c) föreslår att en av honom upprättad skrivelse ska utgöra kom-
munstyrelsens svar till LRF Bodens kommungrupp. Av Roger Bohmans skrivelse 
framgår att LRF Bodens kommungrupps initiativ ligger i linje med regeringens 
proposition En skogspolitik i takt med tiden. I tillämpliga delar kommer kommu-
nens skötsel att ligga i linje med önskemål som kommungruppen har framfört. 
Kommunens skötselpolicy är givetvis att leva upp till de nationella målen med hän-
syn tagen till andra avvägningar som en kommun har att göra, exempelvis allmän-
hetens behov av närströvområden. Vad därutöver är kommer att skötas i enlighet 
med de nationella målen för skogsskötsel. 

 

För kännedom 
LRF Bodens kommungrupp 
Tekniska förvaltningen  
Näringslivsstyrelsen  
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 90  
Au § 63  
Ärendenr 109  
Diarienr KS  2008/334 
   

Byte av ledamot i Pensionärsrådet 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen utser K-G Lindström till ny ledamot i Kommunala pensio-

närsrådet i stället för Stig-Ove Selberg. 

2. Kommunstyrelsen utser Ragnar Engman till ny ersättare i Kommunala pensio-
närsrådet i stället för K-G Lindström. 

Beskrivning av ärendet 
Stig-Ove Selberg vill avsäga sig sitt uppdrag som ledamot Kommunala pensionärs-
rådet. Pensionärsorganisationen SPF föreslår som ny ledamot den nuvarande ersät-
taren K-G Lindström. Som nu ersättare efter K-G Lindström föreslås Ragnar Eng-
man. 

 

För genomförande 
Pensionärsrådet 

För kännedom 
K-G Lindström 
Stig-Ove Selberg 
Ragnar Engman 
SPF 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 91  
Au § 64  
Ärendenr 110  
Diarienr KS  2006/1027 
   

Detaljplan för Boden 56:27, del av Kyrkkläppen 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar förslaget till detaljplan för Boden 56:27, del av Kyrkkläp-
pen. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Boden 56:27, 
del av Kyrkkläppen. Planen har handlagts enligt enkelt planförfarande. Den har va-
rit utsänd på remiss under tiden 2007-09-25 – 2007-10-19. 

Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra en försäljning av gamla tingshuset. 
I detaljplaneförslaget är gamla tingshuset utlagt för bostäder och kontor i två vå-
ningar.  

Efter remisstiden har framkommit synpunkter beträffande bestämmelsen bostad i 
den gamla tingsbyggnaden. Bestämmelsen har ansetts olämplig på grund av närhe-
ten till kyrkan. Detaljplanen har därför reviderats så att bestämmelsen om bostäder 
utgår. Byggnadens användning är nu föreslagen till kontor i två våningar. 

 
För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (samhällsbyggnadskontoret) 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 92  
Au § 65  
Ärendenr 111  
Diarienr KS  2008/170 
   

Serveringstillstånd – Restaurang Storklinten 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen ger SkiCamp i Boden AB stadigvarande tillstånd att till all-

mänheten servera starköl, vin och spritdrycker i restaurangen vid Storklintens 
Vintersportanläggning. 

2. Servering får ske dagligen mellan kl. 11.00 – 01.00                                                                       

Beskrivning av ärendet 
SkiCamp i Boden AB har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd för Restua-
rang Storklinten. Restaurang Storklinten är en del av Storklintens Vintersportan-
läggning som ägs av SkiCamp AB.  

Restaurangen ska vara en mötesplats för besökare. Luncher med husmanskost ser-
veras mellan kl. 11.00 till 15.00 och håller en human prisbild så att alla ges möjlig-
het att äta i restaurangen. Sökande har för avsikt att anordna After Ski och då er-
bjuds musik, mat och dryck i direkt anslutning till avslutad skidåkning. Vid utvalda 
tillfällen kommer tema-middagar serveras till övernattande gäster. 

Kansli och informationskontorets utredning visar sökanden är lämplig att utöva 
verksamheten. Serveringstället uppfyller de krav som ställs i alkohollagen. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (kansli och informationskontoret)  

För kännedom 
SkiCamp i Boden AB 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 93  
Au § 66  
Ärendenr 112  
Diarienr KS  2008/231 
   

Serveringstillstånd – Travrestaurangen  

Beslut 
1. Kommunstyrelsen ger Travrestaurangen, Stig Lundberg, stadigvarande tillstånd 

att till allmänheten servera alkoholdrycker vid Travrestaurangen. 

2. Serveringstillståndet omfattar  
a. starköl, vin och spritdrycker i Travrestaurangen 
b. starköl i baren med den fasta uteserveringen, samt  
c. starköl i det inhägnade tältet i omedelbar anslutning till barservering vid tre 
tillfällen per säsong.  

3. Servering får ske dagligen mellan kl. 11.00 – 01.00. 

Beskrivning av ärendet 
Travrestaurangen har ansökt om stadigvarande tillstånd att till allmänheten och slu-
tet sällskap servera starköl, vin och spritdrycker. Sökt serveringstid är 11.00-01.00 
dagligen. Ansökan görs i samband med ägarbyte 

Kansli och informationskontorets utredning visar sökanden är lämplig att utöva 
verksamheten. Serveringstället uppfyller de krav som ställs i alkohollagen. 

 
För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (kansli och informationskontoret)  

För kännedom 
Travrestaurangen, Stig Lundberg 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 94  
Au § 67  
Ärendenr 113  
Diarienr KS  2008/230 
   

Detaljplan för Sörbyn 4:27 och del av Sörbyn 4:4, in-
till Vitträsket 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Planändringen har initierats av ägaren Sörbyn 4:27 som vill utöka sin tomt och 
köpa mark av ägarna till Sörbyn 4:4. Ägaren till Sörbyn 4:27 har godkänt att sälja 
mark enligt förslaget till detaljplan. Planförslaget behandlar utökad byggrätt, höjder 
på byggnader och den nya tomtens utformning.  

Planen har handlagts enligt enkelt planförfarande. Den har varit utsänd på remiss 
under tiden 2008-03-06 – 2008-04-04. Under remisstiden har inga större invänd-
ningar kommit.  

 
För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (samhällsbyggnadskontoret) 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 95  
  
Ärendenr 114  
Diarienr KS  2008/378 
   

Ansökan om bygdemedel för att utveckla sportfisket 
nedströms Bodens kraftverk 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska ansöka om bygdemedel hos länssty-
relsen för att genomföra de investeringar som arbetsgruppen för sportfisket lämnat 
förslag om. 

Beskrivning av ärendet 
Sportfisket som bedrivs i Lule älv nedanför kraftverksdammen, är ett av Sveriges 
bästa vatten för lax- och havsöringsfiske. Förutsättningarna för en utvecklad sport-
fisketurism är mycket goda, naturresurserna, den allmänna servicenivån och infra-
strukturen ger möjligheter till såväl inhemsk som utländsk turism.  

En arbetsgrupp bestående av representanter för Bodens kommun (näringslivs-, kul-
tur- och fritids- och tekniska förvaltningarna samt samhällsbyggnadskontoret) och 
sportfisket (Sportfiskeklubben Börstingen och Arctic Fishing) har utarbetat förslag 
till i första hand infrastrukturella förbättringar för att skapa förutsättningar för ett 
utvecklat fiske.  

Arbetsgruppen föreslår följande investeringar.  

• Ett fiskekontor för fångstrapportering, försäljning mm inkl WC och sopstation 
placerad på norra sidan älven  

• Två WC-byggnader inklusive sopstation på södra sidan älven. 

• En belyst gång- och cykelväg (600 m) på södra sidan älven nedströms hängbron. 

Kostnaden för dessa åtgärder beräknas till 1,3 miljoner kronor. Arbetsgruppen före-
slår att kommunen ansöker hos länsstyrelsen om bygdemedel för ovanstående åt-
gärder. Med hänsyn till investeringarnas karaktär föreslår arbetsgruppen att inve-
steringarna finansieras fullt ut med bygdemedel. 

För genomförande 
Näringslivsstyrelsen  



  

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2008-05-05 
Sid 
32 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 96  
  
Ärendenr 115  
Diarienr KS  2008/178 
   

Upphandling av livsmedel 2008 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen antar anbud för huvudleverans av Livsmedel med Servera R 

& R AB och J-O Wikström. 

2. Kommunstyrelsen antar anbud för komplettering för Varugrupperna Närings-
dryck & kosttillskott, Färskt Kött & Chark, Färsk frukt & grönsaker och Färskt 
Bröd med leverantörerna, Nutrica Nordica AB, J Petterssons Chark i Boden 
AB, Olofssons Frukt AB och Kents Bageri. 

3. Ekonomichefen får i uppdrag att teckna nödvändiga avtal för uppdragets ge-
nomförande, omgående efter tilldelningstiden slut, om något överklagande inte 
skett i länsrätten. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har begärt anbud på livsmedel för perioden 2008-06-01 – 2010-05-31 
med möjlighet till 1 års förlängning, dvs tre år. Ärendet har handlagts av kommun-
ledningsförvaltningens upphandlingsenhet och tekniska förvaltningens kostavdel-
ning.  

Öppen upphandlingsform med annonsering via publik elektroniskt portal har till-
lämpats enligt LOU. Tolv leverantörer har begärt och fått förfrågningsunderlaget, 
varav åtta har lämnat anbud. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret)  
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 97  
Pu § 9  
Ärendenr 401  
Diarienr KS  2008/230 
   

Avgångserbjudande barn- och utbildningsförvalt-
ningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner barn- och utbildningsförvaltningens förslag till sär-
skilda överenskommelser vid förtida uttag av pension och när anställningen frivil-
ligt avslutas. Beslutet gäller under förutsättning att berörda får erforderlig informa-
tion om konsekvenserna av förslagen. 

Beskrivning av ärendet 
Antalet anställda inom förvaltningen kommer att förändras på grund av minskat 
elevantal. Ett alternativ i förändringsarbetet är att erbjuda ett antal tillsvidarean-
ställda möjlighet att frivilligt tidigarelägga sin avgång. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat ett förslag till särskild överenskom-
melse vid förtida uttag av pension och när anställningen frivilligt avslutas. 

 

För genomförande 
Barn- och utbildningsnämnden  
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 98  
Tu § 10  
Ärendenr 701  
Diarienr KS 2008/208 
   

Medborgarförslag om promenadstråket, Gammelby-
vägen 

Beslut 
Medborgarförslaget, delen om belysning och trafiksäkerhet, har delvis bifallits med 
hänvisning till tekniska förvaltningens yttrande.  

Beskrivning av ärendet 
Maria Drake har lämnat in ett medborgarförslag om bland annat att anlägga belys-
ning längs Gammelbyvägen samt åtgärda trafiksäkerheten på sträckan campingen-
Gammelbykorsningen.  

Gammelbyvägen är en enskild väg som är uppdelad i två delar varav den första de-
lens sträcker sig från campingen till fyrvägskorsningen i Gammelbyn. Den andra 
delen sträcker sig från fyrvägskorsningen till brukshundsklubbens lokal. Ansvarig  
väghållare är Öngårdsvägens samfällighetsförening.  

Enligt beslut i kommunfullmäktige § 154/2006 har kommunen övertagit den första 
delen av vägen, mellan campingen och fyrvägskorsningen, från samfällighetsföre-
ningen. I tekniska förvaltningens investeringsbudget för 2008 finns pengar avsatta 
för att rusta upp den del av vägen som kommunen övertagit. I upprustningen ingår 
förstärkning, dikning, beläggning samt ny belysning.  

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen  

För kännedom 
Marie Drake 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 99  
Tu § 11  
Ärendenr 702  
Diarienr KS 2007/949 
   

Tekniska förvaltningen, lokal beredskapsplan för  
extraordinära händelser 

Beslut 
Tekniska förvaltningens reviderade lokala beredskapsplan för extraordinära händel-
ser fastställs. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraor-
dinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunens plan för hanteringen av 
extraordinära händelser revideras och fastställas av kommunfullmäktige varje ny man-
datperiod.  
 
Inför den gemensamma revideringen av beredskapsplaneringen i Bodens kommun för 
mandatperioden 2007-2010 har tekniska förvaltningen uppdaterat förvaltningens loka-
la beredskapsplan.  
 
Planen bygger på den risk- och sårbarhetsanalys och de prioriteringar som beslutades 
av kommunfullmäktige § 225/2007. 

 
För genomförande 
Räddnings- och beredskapsförvaltningen 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
  
Ks § 100  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

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

Delegationsbeslut  
Tekniska utskottets/tekniska förvaltningens delegationsbeslut 
   
Ärende Delegat Del nr
Hastighetsbegränsning väg 97 vid Harads 7:23 
(KS 2008/154) 

Tekn utskottet  
§ 12/2008 

6 

   
Hastighetsbegränsning i Norriån  
(KS 2008/155) 

Tekn utskottet 
§ 13/2008 

6 

   
Hastighetsnedsättning på Dammvägen över kraftverks-
dammen (KS 2008/221) 

Tekn utskottet 
§ 14/2008 

7 

   
Förbud mot fordonstrafik på skolgården i Gunnarsbyn 
(KS 2008/327) 

Tekn utskottet 
§ 15/2008 

7 

   
Quadro Entreprenad AB, Boden antas som entreprenör för 
ombyggnad av Viljan, hus J Björknäsgymnasiet 

KS ordförande 10 

   
MRM Konsult AB, Luleå antas som entreprenör för yt- 
och grundvattenkontroll 2008, Brändkläppens avfallsan-
läggning (KS 2008/266) 

Avdelningschef 
VA-avd 

10 

   
Ventim AB, Kalmar antas som leverantör av återström-
ningsskydd (KS 2008/269) 

Avdelningschef 
VA-avd 

10 

   
Kainu-Isberg Kök AB, Luleå antas som leverantör av 
combiugn och gryta till Gärdes- och Prästholmsskolan 
(KS 2008/285) 

Avdelningschef 
kostavd 

10 

   
Hem & hushållstjänst AB, Boden antas som leverantör av 
ugnar till Central- och Torpgärdsskolan (KS 2008/326) 

Avdelningschef 
kostavd 

10 

   
Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst mars 2008 Handläggare 

färdtjänst 
30,31 
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Ks § 100  
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Delegationsbeslut om kommunal förköpsrätt för följande fastigheter 
    
Diarienr Fastighet Delegat Del nr
2008/211 Unbyn 17:25   
2008/216 Kusån 1:20, del av Samh.byggn.chef 9 
2008/226 Boden 6:53 -”- -”- 
2008/227 Tomträtten Sävast 8:66 -”- -”- 
2008/237 Harads 5:77, Boden 1.155 -”- -”- 
2008/245 Skatamark 24:1 -”- -”- 
2008/253 Bredåker 9:156 -”- -”- 
2008/261 Bredåker 12:76 -”- -”- 
2008/263 Skatamark 3:31, del av -”- -”- 
2008/288 Bredträsk 1:12 -”- -”- 
2008/297 Kusån 1:47 -”- -”- 
2008/298 Urd 3 -”- -”- 
2008/302 Ljuså 4:18, del av -”- -”- 
2008/308 Harads 12:1 -”- -”- 
2008/313 Lombäcken 1.15 -”- -”- 
2008/315 Heden 3:8, 3:62 och 5:11 -”- -”- 
2008/316 Svartlå 3:80 -”- -”- 
2008/324 Harads 8:40 -”- -”- 
2008/346 Sävast 3:52 -”- -”- 
2008/348 Tegelbruket 2 -”- -”- 
2008/350 Torpgärdan 5:16 -”- -”- 

 

Samhällsbyggnadskontorets delegationer Delegat Del nr
   
Försäljning av fastighet: 
Sävast 8:270 (2008/351) 
Bostadsrätt i föreningen Poppeln (2007/983) 

Samhällsbyggn-
chef 

32 

   
Lägenhetsarrende: 
Pilen 2 Harads (2008/260) 

Samhällsbyggn-
chef 

32 
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Kommunstyrelseordförandes delegationer Delegat Del nr
   
Jubileumsgåva I19 IF 100 år 10.000 kr (2008/294) Ks-ordf 1 
   
50-årsjubileum Befälsskolan A8 5.000 kr (2008/300) Ks-ordf 1 
   
Bankettbidrag SKTF 5.250 kr (2008/235) Ks-ordf 1 
   
Bankettbidrag SM draghundear 11 250 kr (2008/220) Ks-ordf 1 
   
Bidrag till Bodens Nämndemannaförening 4.200 kr 
(2008/240) 

Ks-ordf 1 

 
 

Serveringstillstånd Delegat Del nr
   
Tillfälligt serveringstillstånd, Kulturhuset (2008/225) Ks-ordf  
   
Tillfälligt serveringstillstånd, Travrestaurangen 
(2008/231) 

Ks-ordf  

 

 

Delgivningar 
Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 08:30 Vårpropositionen 2008 
(2008/359). 

Samhällsbyggnadskontoret; Avtal med Pionjären Fastighets AB om en tillfällig ut-
fart vid Multiarenan mot Travbaneleden (2008/139). 
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