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NÄRVARO OCH VOTERINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
VOTERINGAR                  

Datum  
2008-05-12 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-15.25 

R=röstber 
E=ersättare 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

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 -     

ns Kenneth Backgård R       

v Gunnel Notelid R       

m Åsa Wikström R       

s Leif Pettersson R       

m Rigmor Åström R       

s Inger Mattsson R       

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 R       

v Rasmus Joneland R       

m Bo Elmgren R       

s Stefan Norberg -       

mp Catarina Ask R       

ns Mariann Jornevald R       
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NÄRVARO OCH VOTERINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
VOTERINGAR                  

Datum  
2008-05-12 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-15.25 

R=röstber 
E=ersättare 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

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 R     

v Birger Juntti R       

m Eva Smedetun R       

s Maria Bandh -       

m Egon Palo R       

s Hans Rolfs R     

m Johan Sellin -       

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 R     

v Bo Westin R       

m Vivi-Anne Hedberg Svensson R       

s Erland Johansson -       
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NÄRVARO OCH VOTERINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
VOTERINGAR                  

Datum  
2008-05-12 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-15.25 

R=röstber 
E=ersättare 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

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

m Göran Höglund R       

m Lars Lundström E       

m Maria Vikström Nordmark E       

m Jan Flygare -       

m Jan-Ola Moberg -       

m Lennart Carlsson E       

m Knut Larsson E       

m Hans Nilsson E       

s Christina Vesterlund R     

s Tomas Lund R       

s Sophie Vestin R     

s Christer Nordberg -     

s Andreas Nicolao R     

s Urban Sundbom E     

s Lennart Synnergren E       

s Allan Ågren E       

v Kent Eriksson -       

v Lena Joneland R       

v Katarina Palm  E       

v Bo Engström E       

ns Erika Sjöö -       

ns Gösta Eriksson E       

c Eva Larsson R       

c Maria Lindström -       

kd Britt-Marie Carlsson E       

kd Per-Olof Planting E     

mp Agneta Granström E       

mp Mats Nordström  E       

fp Jan Larsson E       

fp Heryk Nowakowski E       

 



  

Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2008-05-12 
Sid 
2 (21) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 69  
  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Delgivningar 
1. Socialnämnden; Rapport ej verkställda beslut 2008-03-31 (2008/362). 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 70  
  
  
Ärendenr --  
Diarienr --  
   

Revisorerna informerar 
Revisorernas ordförande Britt-Inger Olsson berättade om pågående granskningar 
och den Statskontorets pågående utredning ”En mer oberoende kommunal revision 
- analys av tänkbara åtgärder”.  
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 Sammanträdesdatum 

2008-05-12 
Sid 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 71  
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 

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.  

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

Yrkanden 
Roger Bohman (c) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrel-
sens förslag. 

 

För kännedom 
Roger Bohman (c) och Åke Schylander (c)   
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 72  
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 

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.  

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

För genomförande 
Kommunstyrelsen  

För kännedom 
Lars Nilsson (s)   
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 73  
Ks § 72  
Au § 47  
Ärendenr 3  
Diarienr KS   2008/112 
   

Motion från Bosse Strömbäck (v) om tillgänglighet 
för alla 

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. 

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

För genomförande  Handikapprådet 
För kännedom  Bosse Strömbäck (v)  
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 74  
Ks § 73  
Au § 48  
Ärendenr 4  
Diarienr KS  2008/185 
   

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

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

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. 

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

 
Kf § 74   
Ks § 73  
Au § 48  
Ärendenr 4  
Diarienr KS  2008/185 
   

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår att motionen bifalls. 

Bosse Strömbäck (v) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige beslutar en-
ligt kommunstyrelsens förslag. 

 

För kännedom 
Torbjörn Lidberg (s)  
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2008-05-12 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 75  
Ks § 74  
Au § 50  
Ärendenr 6  
Diarienr KS  2008/280 
   

Revidering av ledningsplan och ändring av krisled-
ningsnämndens reglemente 

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. 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (räddnings- och beredskapsförvaltningen)  

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 76  
Ks § 75  
Au § 51  
Ärendenr 7  
Diarienr KS  2008/165 
   

Medborgarförslag om att kvinno- och tjejjouren ska 
ligga under socialnämnden 

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 

 
Kf § 76  
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.  

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

 

 
För kännedom 
Irene Gustafsson  
Socialnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden  
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 77  
Ks § 76  
Au § 52  
Ärendenr 8  
Diarienr KS  2008/246 
   

Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovis-
ning 2007 

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.  

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

Yrkanden 
Anna-Karin Nylund (s) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 

 

 
För kännedom 
Barn- och utbildningsnämnden   
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 78  
Ks § 77  
Au § 53  
Ärendenr 9  
Diarienr KS  2008/116 
   

Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 

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. 

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

 

 
För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf - kansli och informationskontoret)   
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 79  
Ks § 78  
Au § 54  
Ärendenr 10  
Diarienr KS  2008/352 
   

Revidering av taxa för brandskyddskontroll 

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.   

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

 

 
För genomförande 
Kommunstyrelsen (räddnings- och beredskapsförvaltningen) 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 80  
Ks § 79  
  
Ärendenr 11  
Diarienr KS  2008/243 
   

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

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.  

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

 

 
För kännedom 
Barn- och utbildningsnämnden   
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Kf § 81  
Ks § 80  
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Begäran från barn- och utbildningsnämnden om ut-
ökad ram för digital kompetens 

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 Eivy Blomdahl (s), Torbjörn Lidberg (s), Christina Vesterlund 
(s), Leif Pettersson (s), Inger Mattsson (s), Christer Carlsson (s), Anna-Karin Ny-
lund (s), Lars Nilsson (s), Tomas Lund (s), Jan-Olov Bäcklund (s), Sophie Vestin 
(s), Hans Rolfs (s), Inger Billenman (s), Patrik Degerman (s), Lena Nilsson (s) och 
Andreas Nicolao (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.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 
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Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår att kommunfullmäktige bifaller barn- och utbild-
ningsnämndens begäran. 

Olle Lindström (m) och Anders Pettersson (kd) föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige be-
slutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
För genomförande   
Kommunstyrelsen (budgetberedningen) om punkt 2 

För kännedom 
Barn- och utbildningsnämnden   
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Åtgärdsplan för nämnder som prognostiserar ett ne-
gativt budgetutfall 

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 genomförande / kännedom  
Samtliga styrelser och nämnder  
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Motioner 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motion till kommunstyrelsen: 

1. Motion från Anders Pettersson (kd) om utvecklade och miljöanpassade model-
ler för kommunal upphandling (2008/388). 

2. Motion från Gunnel Notelid (v) om att kommunen ska ordna barnomsorg dyg-
net runt (2008/413). 
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Medborgarförslag  

a) All hemtjänst ska inte utgå från Bodens centralort (2008/291) 
Förslag: Socialnämnden ska organisera hemtjänsten så att inte all hemtjänst utgår 
från Boden. Resultatet av att alla hemtjänstens bilar utgår från Boden är onödiga 
kostnader och utsläpp av koldioxid.  
Inlämnat av: Björn Boman 
Fullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till socialnämnden att besluta i ärendet. 

b) Mer personal i äldreomsorgen för att ge de boende en bra dag 
(2008/293) 
Förslag: Kommunen bör se över personaltätheten inom äldreomsorgen. Det ska fin-
nas utrymme för extra personalinsatser när det krävs för att genomföra en aktivitet. 
Det behöver finnas en person som kan överblicka och samordna erbjudanden till de 
äldre för att ge dem en bra dag. 
Inlämnat av: Helena Jacobsson 
Fullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till socialnämnden att besluta i ärendet. 

c) Förslag för att förbättra den lokala miljön i Boden (2008/390) 
Förslag: Elever vid samhällsprogrammet på Björknäsgymnasiet lämnar förslag på 
hur den lokala miljön i Boden kan förbättras. Förslagen är gratis lokalbussar i 
kommunen och att lokalbussarna ska gå även på helgerna. Tomgångskörning ska 
förbjudas i kommunen. Gratis eller reducerad parkeringsavgift för personer som kör 
miljöbilar. Kommunen ska använda enbart miljöbilar och gräsklippare och motor-
sågar som går på el. Skolorna ska byta till lågenergilampor och gatubelysningen ska 
minska tidigare under sommarhalvåret. 
Inlämnat av: Jakob Wadenholt med flera 
Fullmäktiges beslut: Fullmäktige beslutar om förslaget att förbjuda tomgångskör-
ning. Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet i övrigt. 

 

För kännedom 
Respektive förslagsställare 
Socialnämnden, punkterna a) och b) 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen), punkt c) 
Miljö- och byggnämnden, punkt c) 
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Interpellationer 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna att följande interpellationer får ställas: 

1. Anders Pettersson (kd) om revisorernas skrivelse till kommunstyrelsen 
(2008/419). 
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