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NÄRVARO- OCH  
OMRÖSTNINGSLISTA 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
OMRÖSTNINGAR                  

Datum  
2009-10-19 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-15.40 

R=röstber 
E=ersättare 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

LEDAMÖTER  Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

m Olle Lindström R       

s Eivy Blomdahl R     

m Åke Eltoft R       

s Torbjörn Lidberg R     

v Bo Strömbäck R       

m Bo Hultin R       

s Anna-Lena Vestin R     

ns Kenneth Backgård R       

v Gunnel Notelid R       

m Åsa Wikström R       

s Leif Pettersson R       

m Rigmor Åström R       

s Inger Mattsson -       

ns Anders Sundström R       

m Göran Ahlman R       

s Christer Carlsson R     

v Inger Vestman Arvesen R       

c Åke Schylander -       

m Johan Johansson R       

s Anna-Karin Nylund R     

kd Anders Pettersson R     

m Bo Lindström R       

s Lars Nilsson -       

v Rasmus Joneland R       

m Bo Elmgren R       

s Stefan Norberg -       

mp Catarina Ask R       

ns Mariann Jornevald -       



  2(3) 

 
NÄRVARO- OCH  
OMRÖSTNINGSLISTA  

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
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Datum  
2009-10-19 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-15.40 

R=röstber 
E=ersättare 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

LEDAMÖTER   Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

m Helena Nordvall R       

fp Carola Larsson R       

s Jan-Olov Bäcklund -     

v Birger Juntti R       

m Eva Smedetun R       

s Christina Vesterlund R       

m Egon Palo R       

s Hans Rolfs R     

m Johan Sellin R       

s Inger Billenman R       

v Linda Gabrielsson -       

ns Göran Hedberg R       

c Roger Bohman R       

m Lars-Gunnar Holmqvist R       

s Patrik Degerman R     

kd Maria Selin-Fjellström R       

m Hans Holmqvist R       

s Lena Nilsson -       

v Bo Westin R       

m Vivi-Anne Hedberg Svensson R       

s Erland Johansson -       
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NÄRVARO- OCH  
OMRÖSTNINGSLISTA  

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
OMRÖSTNINGAR              

Datum  
2009-10-19 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-15.40 

R=röstber 
E=ersättare 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

ERSÄTTARE  Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

m Göran Höglund E       

m Lars Lundström -       

m Maria Vikström Nordmark -       

m Jan Flygare E       

m Jan-Ola Moberg -       

m Lennart Carlsson E       

m Knut Larsson E       

m Hans Nilsson E       

s Tomas Lund R     

s Sophie Vestin -       

s Andreas Nicolao R       

s Urban Sundbom -     

s Lennart Synnergren R       

s Allan Ågren R     

s Jan Nilsson R       

s Glenn Blom R       

v Kent Eriksson -       

v Lena Joneland -       

v Katarina Palm  -       

v Bo Engström R       

ns Erika Sjöö R       

ns Gösta Eriksson -       

c Eva Larsson -       

c Maria Lindström -       

kd Britt-Marie Carlsson E       

kd Per-Olof Planting E     

mp Agneta Granström -       

mp Mats Nordström  E       

fp Jan Larsson E       

fp Henryk Nowakowski E       

 



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-10-19 

Sid 
2 (20) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 119 Information om O-ringen 2013 
  

Göran Höglund, O-ringenkommittén 2013, lämnar information inför det kommande 
O-ringenarrangemanget i Boden.



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-10-19 

Sid 
3 (20) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 120 Delgivningar 
  

1. Rapport över ej verkställda beslut Socialnämnden 2009-06-30 (2009/381) 
  
2. Obesvarade motioner oktober 2009 (2009/621) 
  
3. Obesvarade medborgarförslag oktober 2009 (2009/653) 
  
  
 



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-10-19 

Sid 
4 (20) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 121 Spontan frågestund 
  

 
Fråga 1  
  
Frågeställare: Gunnel Notelid (V) 
Frågan besvaras av: Rigmor Åström (M) 
Ämne: Vad innebär hushållsnära tjänster? 

 

Fråga 2  
  
Frågeställare: Rasmus Joneland (V) 
Frågan besvaras av: Rigmor Åström (M) 
Ämne: Samband mellan nedläggningen av skolor och förskolor 

och etableringen av friskolor 
 

Fråga 3  
  
Frågeställare: Bosse Westin (V) 
Frågan besvaras av: Rigmor Åström (M) 
Ämne: Hur fungerar avdragen för hushållsnära tjänster? 

 

 



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-10-19 

Sid 
5 (20) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 122 Revisorerna informerar 
  

Revisorernas ordförande Britt-Inger Olsson informerade om revisorernas bedöm-
ning av delårsrapporten för augusti månad.  



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-10-19 

Sid 
6 (20) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 123 Interpellation från Torbjörn Lidberg (S) om parkeringsbeho-
vet i centrum 

 KS 2009/645 

Torbjörn Lidberg (S) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Olle 
Lindström (M):  

” Den 29 oktober invigs Enter Galleria i centrum av Boden. De sista ytorna fylls 
under våren 2010, då bl a H&M flyttar in. Etableringen är bra för Bodens centrum-
handel – det är nog alla bodensare överens om. Men det finns en växande oro bland 
handlarna och det gäller förmågan att tillgodose behovet av parkeringsplatser. För-
mågan att ta emot bilburna kunder är av vital betydelse för att handeln ska utveck-
las positivt. 

Behovet brukar av Handelns Utredningsinstitut (HUI) anges till ca 40 platser per 
1000 m2 butiksyta. När gallerian öppnar finns ca 21 000 m2 butiker i Boden, vilket 
motsvarar ett behov av ca 840 platser. Till det ska läggas andra verksamheter som 
restauranger, banker, frisörer etc som tillsammans genererar behov av ytterligare 
100-200 platser. Det totala beräknade behovet uppgår därmed till ca 1 000 platser i 
centrala Boden. 

Nuläget är sådant att det finns tillgång till drygt 500 platser i centrum. Det planera-
de p-däcket tillför ytterligare drygt 200. Vår slutsats är att det även efter bygget av 
ett p-däck finns risk för brist på bilplatser i centrala lägen. 

Socialdemokraterna aktualiserade redan före valet 2006 behovet av att ta ett större 
grepp över centrumplaneringen. En av de frågor vi lyfte fram var just biltrafik och 
parkeringar. Vi har flera gånger återkommit i parkeringsfrågan och kommunled-
ningen har tryggt hänvisat till att ett planerat p-däck ska byggas. Våra farhågor har 
avfärdats som gnäll. Nu står vi inför invigningen av Enter och ännu har p-
husbygget inte ens startat.  Kommunledningen visar därmed ytterligare en gång sin 
passivitet. 

Jag vill därför ställa följande frågor till kommunalrådet Olle Lindström: 

• Kan kommunalrådet garantera att p-däcket står klart innan H&M:s etablering i 
Boden? 

• Vilka andra åtgärder avser kommunalrådet vidta för att tillgodose behovet av 
bilplatser i centrum?” 

Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-10-19 

Sid 
7 (20) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 123 Interpellation från Torbjörn Lidberg (S) om parkeringsbeho-
vet i centrum, forts 

 KS 2009/645 

Olle Lindström (M) lämnar följande svar.  

” Sedan lång tid har kommunledningen aktivt verkat för att utveckla handeln i Bo-
dens centrum. Genom ett långt och enträget arbete är vi nu äntligen framme vid den 
tidpunkt då Enter Galleria snart invigs. Gallerian är inte bara ett lyft för centrum-
handeln, utan även en mycket viktig pusselbit i att skapa ett mer attraktivt centrum 
och en mötesplats för kommuninnevånarna. 

I och med utökad handel finns behov av ett parkeringsdäck, inte minst för att kunna 
parkera under tak under vinterhalvåret. 

Innan jag svarar på frågorna vill jag ge bakgrundsfakta. 

Varje fastighet och dess verksamhet har själv ett ansvar för att lösa det parkerings-
behov som fastigheten genererar. Kommunen har ett ansvar för att bevaka parker-
ingsfrågan i samband med bygglovgivning.  

Kommunens parkeringsnorm grundar sig på de riktlinjer som Statens Planverk 
(numera Boverket) gett ut. Parkeringsbehovet anges med ett intervall för olika typer 
av verksamheter. Lokala förhållanden avgör tillämpningen av normerna . Enligt 
parkeringsnormen är behovet för handel 26 bilplatser per 1000 m2 våningsyta. 21 
000 m2 butiker skulle således enligt kommunens norm medföra ett behov av 546 
parkeringar. 

År 2002 gjordes en parkeringsutredning för Bodens absoluta centrum. Där konsta-
teras t ex att i centrum finns det 691 parkeringar för besökande. Utredningen kom-
mer till slutsatsen att det inte finns behov av ytterligare parkeringar för boende och 
arbetande. För besökande till affär, kontor m.m täcks behovet väl under normal-
veckor, med god tillgång till p-platser inom rimligt gångavstånd. Att parkeringssi-
tuationen är bra i centrum bekräftas också i de enkäter tekniska förvaltningen regel-
bundet utför. I den senaste enkäten från 2007 tycker hela 74 % att det är lätt eller 
mycket lätt att hitta en parkeringsplats i centrum. Lägger man till dom som varken 
tycker det är lätt eller svårt att hitta parkering, är det 86 % som anser att parkerings-
situationen är acceptabel. 

I den detaljplan som antogs för Gallerian 2007 gjorde kommunen bedömningen att 
parkeringen för detta behov till stor del kan lösas genom att nyttja befintliga gatu-
parkeringar och andra allmänna parkeringar.  



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-10-19 

Sid 
8 (20) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 123 Interpellation från Torbjörn Lidberg (S) om parkeringsbeho-
vet i centrum, forts 

 KS 2009/645 

Jag delar uppfattningen att vi behöver ett parkeringsdäck i centrum. För att kunna 
hantera det ökade behov som gallerian kan medföra har vi sedan länge aktivt arbe-
tat med att få till stånd ett parkeringshus, innehållande 265 platser. Redan 2004 an-
togs en detaljplan som medger att ett p-däck kan byggas på kommunal mark nedan-
för Åhléns. Det är emellertid flera berörda parter inblandade i denna process. Även 
om kommunen äger marken så berörs två grannfastigheter. Dessa har dessutom ar-
rendeavtal berörande markområdet. Avtalen är uppsagda och gäller till mars 2010 
men vår ambition är att kunna träffa överenskommelser med dessa snarast. 

Svar fråga 1 

Eftersom vi är beroende av överenskommelser med andra närstående markägare 
kan jag inte ge någon garanti, men parkeringsdäcket är i högsta grad prioriterat. 

Svar fråga 2 

Förutom arbetet med p-däcket planeras nu för att snabbt kunna skapa ytterligare ga-
tuparkeringar i centrum. Det beräknas kunna ge c:a 30 nya platser.” 

Torbjörn Lidberg (S) tackar för svaret. 



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-10-19 

Sid 
9 (20) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 124 Framställan från kultur- och fritidsnämnden om medel för 
O-ringen 2013 

 KS 2009/579, Au § 63, Ks § 125 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige tillför kultur- och fritidsnämnden 100 000 kronor från 

kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter 2010. 

2. Kommunfullmäktige utökar kultur- och fritidsnämndens driftram för 2011 och 
2012 med 100 000 kronor. 

Beskrivning av ärendet 
O-ringenföreningen i Boden har på uppdrag av Svenska Orienteringsförbundet er-
hållit uppdraget att arrangera O-ringen i Boden 2013. 

Förningen har därför vänt sig till kultur- och fritidsförvaltningen om ett verksam-
hetsbidrag då man redan är i planeringsstadiet för arrangemanget. Kultur- och fri-
tidsförvaltningen har också redan för innevarande år bekostat resor för föreningens 
räkning. 

Lån och intäkter kommer sedan att finansiera arrangemanget men föreningen har ett 
behov av att under de kommande åren få ett verksamhetsbidrag för att under plane-
ringsstadiet klara de administrativa kostnaderna innan intäkterna från deltagaravgif-
terna kan finansiera detta. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf-ekonomikontoret) 

För kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden 

 



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-10-19 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 125 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 
 KS 2009/70, Ks § 126 

 

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. Underlaget omfattar 35 elever. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf – kansli och informationskontoret)  



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-10-19 

Sid 
11 (20) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 126 Motion från Torbjörn Lidberg (s) om bättre nyttjande av kol-
lektivtrafiken 

 KS 2008/810, Tu § 38, Ks § 127 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen. 

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över de olika biljettyperna inom Bo-
dens lokaltrafik i samråd med Länstrafiken och arbeta fram en ny biljettmeny. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (S), Eivy Blomdahl (S), Anna-Lena Vestin 
(S), Leif Pettersson (S), Tomas Lund (S), Christer Carlsson (S), Anna-Karin Ny-
lund (S), Andreas Nicolaou (S), Lennart Synnergren (S), Allan Ågren (S), Christina 
Vesterlund (S), Hans Rolfs (S), Inger Billenman (S), Patrik Degerman (S), Jan 
Nilsson (S), Glenn Blom (S), Bosse Strömbäck (V), Gunnel Notelid (V), Inger 
Vestman Arvesen (V), Rasmus Joneland (V), Birger Juntti (V), Bo Engström (V), 
Bosse Westin (V) och Catarina Ask (MP). 

Beskrivning av ärendet 
I en motion föreslår Torbjörn Lidberg (s) att ett prispressat årskort införs som gäller 
under lågfrekvent trafiktid.  

Lokaltrafiken i Boden har som många andra kommuner samt även Länstrafiken lågt 
antal resande vissa tider på dygnet. Luleås lokaltrafik har i många år haft lågpris-
taxa under dagtid för att få fler att åka buss under dessa tider. De har dock inte sett 
någon förändring i åkbeteende genom denna taxeändring. De har nu gått tillbaka till 
att inte ha någon lågpristaxa och ser ingen minskning i antalet resenärer under den-
na tid på dygnet.  

För att öka resandet på bussarna måste kollektivtrafiken vara attraktiv och lättill-
gänglig. Genom att kontinuerligt se över linjenätet och optimera sträckningarna 
samt trafikera där behovet är som störst skulle lokaltrafiken få större nytta. Boden 
har idag ett stort utbud av busskort vilken kan försvåra för resenärerna. Att till ex-
empel införa ett busskort som laddas med pengar och rabatten ges i form av extra 
resor beroende på hur stor summa som kortet laddas med förenklar biljettköpet och 
biljettmenyn blir mindre.  

I samråd med Länstrafiken i Norrbotten ska biljettmenyn ses över för att förenkla 
och förbättra för både resenärer och busschaufförer.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-10-19 

Sid 
12 (20) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 126 Motion från Torbjörn Lidberg (s) om bättre nyttjande av kol-
lektivtrafiken 

 KS 2008/810, Tu § 38, Ks § 127 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S), Rasmus Joneland (V) och Catarina Ask (V) föreslår bifall till 
motionen. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Torbjörn Lidberg (S) med fleras 
yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

För genomförande punkt 2 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 

För kännedom 
Torbjörn Lidberg (S) 



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-10-19 

Sid 
13 (20) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 127 Uppföljning av beslut om färdtjänst till och från Sunderby 
sjukhus 

 KS 2008/899, Tu § 39, Ks § 128 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala färdtjänsten utsträcks, även fort-
sättningsvis, att omfatta resor till och från Sunderby sjukhus. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt beslut i kommunfullmäktige § 187/2008 utsträcktes den kommunala färd-
tjänsten att även omfatta resor till och från Sunderby sjukhus och att en uppföljning 
av förändringen skulle göras efter sex månader.  

Enligt statistik från Boden Taxi AB var antalet resor under tiden mars till och med 
juli 42 st. Om antalet resor antas vara i ungefär samma omfattning under årets andra 
månader blir det cirka 100 enkelresor per år. Varje enkelresa med taxi, sträckan 
Boden – Sunderbyn, kostar cirka 400 kronor och det innebär en årlig kostnad med 
40 000 kronor. Resor med specialfordon är dyrare.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 

 

 



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-10-19 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 128 Motion från Catarina Ask (MP) om löneutbetalningsdag till 
feriearbetande ungdomar 

 KS 2009/357, Pu § 23, Ks § 129 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Catarina Ask (mp) föreslår i en motion att kommunen betalar ut lön för feriearbe-
tande ungdomar samma månad som de utför arbete, den 27:e i månaden. Catarina 
Ask (MP) föreslår också att kommunen betalar ut lön för sina timvikarier samma 
månad efter de arbetade timmarna den 27:e i månaden, som övriga anställda. 

Personal- och jämställdhetsutskottet föreslår att motionen avslås. Av utskottets ytt-
rande framgår att skolungdomarna erbjuds sommarjobb under tre veckor i tre peri-
oder. För att ungdomarna ska kunna få lön så fort som möjligt är två extra utbetal-
ningstillfällen inlagda. Det innebär att önskemålet om snabb utbetalning tillgodo-
setts. 

Timavlönade erhåller lön den 27:e månaden efter arbetet fullgjorts. Det finns inga 
underlag klara som gör att lönen kan utbetalas innevarande månad. Frågan om utbe-
talningsrutiner för timavlönade diskuteras i samband med att ett nytt bemannnings-
system utreds. I ett sådant finns möjlighet att direkt registrera den överenskomna ti-
den i lönesystemet, vilket gör att löneutbetalning kan ske för innevarande månad 
för den lön som är registrerad. Systemet kommer att införas inom en snar framtid. 

Önskemålet om snabb utbetalning för skolungdomarna är redan tillgodosett genom 
att två extra utbetalningstillfällen är inlagda. Timavlönade kan i ett framtida system, 
som snart införs, erhålla löneutbetalning innevarande månad. I avvaktan på det sker 
löneutbetalning enligt nuvarande rutiner. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (klf – personalkontoret) 
Catarina Ask (MP) 

 



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-10-19 

Sid 
15 (20) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 129 Samverkansavtal för Centrumavtal för Långsiktigt Digitalt 
Bevarande (LDB) 

 KS 2005/1123, Ks § 130 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att teckna samverkansavtal för Centrum för Lång-

siktigt Bevarande (LDB). 

2. Kommunfullmäktige anvisar 500 000 kronor ur kommunfullmäktiges konto för 
oförutsedda utgifter för 2009 och 2010. 

Beskrivning av ärendet 
Bodens kommun har sedan 1 juli 2006 deltagit som en part i centrumbildningen 
LDB. Avtalet som då tecknades löpte ut den 30 juni 2009. Ett nytt avtal har upprät-
tats som löper från 1 juli 2009 till och med 30 juni 2010. Sägs inte avtalet upp 
minst 12 månader före avtalsperiodens utgång av någon avtalspart, förlängs avtalet 
automatiskt med ett åt gången. I praktiken innebär det att avtalsperioden löper ut 
2011-06-30. 

LDB-centrums verksamhet syftar till att vidareutveckla kompetens inom området 
Långsiktigt bevarande, genom samverkan, forskning, utveckling, utbildning och 
förmedling av information och kunskap. 

Avtalsparterna som är LTU, Riksarkivet, Kungliga biblioteket och Bodens kommun 
skall var och en erlägga 500 000 kronor per år. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För genomförande  
Kommunstyrelsen (klf-ekonomikontoret) 



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
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Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 130 Delårsrapport januari-augusti 2009 
 KS 2009/616, Ks § 131 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten i sin helhet. 

2. De förvaltningar som fortfarande prognostiserar underskott uppmanas att vidta 
omedelbara åtgärder för att som lägst uppnå budgetbalans. 

Beskrivning av ärendet 
Efter det att kommunfullmäktige i juni 2008 fastställde den strategiska planen för 
2009-2011 har finanskrisen tillsammans med lågkonjunkturen medfört att skatteun-
derlagsprognoserna kraftigt försämrats. Detta är den främsta orsaken till att progno-
sen för året pekar mot ett underskott gentemot budget.  

I delårsrapporten efter augusti månad redovisas ett positivt resultat med 12,1 mkr 
medan årsprognosen pekar på ett överskott på 2,3 mkr, vilket är 47,4 mkr sämre än 
budget. För styrelser och nämnder beräknas ett överskott jämfört med budget på 3,1 
mkr. Finansen beräknas ge ett underskott på -50,5 mkr. Två förvaltningar, barn- och 
utbildningsförvaltningen och KS-räddningstjänsten, prognostiserar underskott jäm-
fört med budget vid årets slut.  

Beräknat underskott för skatter och utjämning uppgår till -48,4 mkr. SPP har lämnat 
en ny prognos för pensioner som innebär att kostnaderna beräknas bli 5,6 mkr hög-
re än budgeterat. Reavinster beräknas till 2,9 mkr vid försäljning av fastigheten 
Aspgatan 12 och skogsfastigheter i Sävast och Svartbjörsbyn och semesterlöne-
skulden beräknas öka med 1,0 mkr vilket är 4,0 mkr lägre än budgeterat.  

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-juli var 6,4 %, något högre än för 
samma period 2008 (6,2 %) Andelen långtidsfrånvaro uppgår till 54,6 %. Med 
långtidsfrånvaro menas sammanhängande frånvaro längre än 60 dagar. Under peri-
oden har 47,1 % av de anställda varit helt friska. Med helt friska avses månadsan-
ställda som inte haft någon registrerad sjukdag under perioden.  

Befolkningsutvecklingen har varit negativ under perioden. Minskningen uppgår till 
70 personer för årets åtta första månader.  

Kommunen prognostiserar att nettoinvesteringarna kommer att uppgå till 85,3 mkr 
vilket innebär ett överskott jämfört med budget på 32,4 mkr. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 130 Delårsrapport januari-augusti 2009 
 KS 2009/616, Ks § 131 

Yrkanden 
Olle Lindström (M) föreslår att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag. 
 

För kännedom och genomförande av punkt 2 
Samtliga styrelser och nämnder 
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§ 131 Erland Johansson (S) med avsägelse av sitt uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige  

 KS 2009/592 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Erland Johansson (S) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
Erland Johansson 
Kommunstyrelsen (klf- personalkontoret och kansliet) 

 



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-10-19 

Sid 
19 (20) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 132 Medborgarförslag  
  

a) Inför en ungdomsborgmästare (2009/622) 
Förslag: Kommunen bör införa en ungdomsborgmästare, som väljs genom skolval 
och under en begränsad tid får gå parallellt med kommunalråd, andra ledande poli-
tiker och tjänstemän. Personen som blir vald får – förutom meriten – en möjlighet 
att lägga sig i det mesta ur en ungdomsperspektiv. 
Inlämnat av: Hendrik Andersson   
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

b) Sänk hastighetsgränsen på Gamla Lulevägen (2009/640) 
Förslag: Kommunen bör sänka hastighetsgränsen på Gamla Lulevägen på sträckan 
mellan Torpgärds-Gärdesskolans busshållplatser till 30 km/tim under skoltid. Bilar 
susar förbi barn som väntar på bussen i otäckt hög fart.  
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen, klf-kansliet (förslag a) 
Kommunstyrelsen, tekniska förvaltningen (förslag b) 
Respektive förslagsställare 
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§ 133 Interpellation 
  

Fullmäktige beslutade att följande interpellation får ställas: 

Interpellation från Patrik Degerman (S) om vilka åtgärder som kommunalrådet ska 
vidta för att upphandlingar i framtiden ska gå mera friktionsfritt. 
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