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NÄRVARO OCH VOTERINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
VOTERINGAR                  

Datum  
2008-06-16 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-19.40 

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 -     

m Åke Eltoft R       

s Torbjörn Lidberg R     

v Bo Strömbäck R       

m Bo Hultin R t.o.m Ä 13     

s Anna-Lena Vestin R     

ns Kenneth Backgård R t.o.m Ä 14     

v Gunnel Notelid R       

m Åsa Wikström R       

s Leif Pettersson -       

m Rigmor Åström R       

s Inger Mattsson R       

ns Anders Sundström R t.o.m Ä 14     

m Göran Ahlman R       

s Christer Carlsson R     

v Inger Vestman Arvesen R       

c Åke Schylander R       

m Johan Johansson -       

s Anna-Karin Nylund -     

kd Anders Pettersson R     

m Bo Lindström R       

s Lars Nilsson R       

v Rasmus Joneland -       

m Bo Elmgren R       

s Stefan Norberg -       

mp Catarina Ask R       

ns Mariann Jornevald -       
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NÄRVARO OCH VOTERINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
VOTERINGAR                  

Datum  
2008-06-16 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-19.40 

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 R t.o.m Ä 14     

ns Göran Hedberg R t.o.m Ä 14     

c Roger Bohman R       

m Lars-Gunnar Holmqvist R       

s Patrik Degerman R     

kd Maria Selin-Fjellström -       

m Hans Holmqvist R       

s Lena Nilsson R t.o.m Ä 15     

v Bo Westin R       

m Vivi-Anne Hedberg Svensson R       

s Erland Johansson -       
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NÄRVARO OCH VOTERINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
VOTERINGAR                  

Datum  
2008-06-16 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-19.40 

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 -       

m Lars Lundström R       

m Maria Vikström Nordmark R       

m Jan Flygare E R fr.o.m Ä 14     

m Jan-Ola Moberg -       

m Lennart Carlsson E       

m Knut Larsson -       

m Hans Nilsson -       

s Christina Vesterlund R     

s Tomas Lund R       

s Sophie Vestin R     

s Christer Nordberg -     

s Andreas Nicolao - R fr.o.m Ä 15 (18.00)    

s Urban Sundbom R     

s Lennart Synnergren -       

s Allan Ågren R       

v Kent Eriksson R       

v Lena Joneland -       

v Katarina Palm  E R fr.o.m Ä 15     

v Bo Engström E t.o.m Ä 14     

ns Erika Sjöö -       

ns Gösta Eriksson R       

c Eva Larsson -       

c Maria Lindström -       

kd Britt-Marie Carlsson R       

kd Per-Olof Planting E     

mp Agneta Granström -       

mp Mats Nordström  E       

fp Jan Larsson E       

fp Heryk Nowakowski -       

 



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-06-16 

Sid 
2 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 86  
  
  
Ärendenr --  
Diarienr --  
   

Revisorerna informerar 
Revisorernas ordförande Britt-Inger Olsson berättade om de avslutade granskning-
arna av kommunens jämställdhetsarbete och upphandlingsverksamhet. 



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-06-16 

Sid 
3 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 87  
  
  
Ärendenr --  
Diarienr --  
   

Interpellationssvar till Anders Pettersson (kd) över 
revisorernas skrivelse om kommunstyrelsens kon-
cernledningsfunktion 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-05-12 ställde Anders Pettersson (kd) 
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Olle Lindström (m).  

”Vid kommunstyrelsens sammanträde 2008-05-05 behandlades en skrivelse från 
kommunrevisorerna om kommunstyrelsens koncernledningsfunktion. Kommunsty-
relsen beslutade att med beaktande lägga skrivelsen till handlingarna. Med anled-
ning av revisorernas skrivelse och kommunstyrelsens beslut uppstår en rad frågor 
omkring kommunstyrelsens roll och det faktum att revisorerna pekat på ett antal ut-
vecklingsområden inte minst vad beträffar information, uppsiktsplikt och liknande.  

I revisorernas granskningsrapport framkommer att ledamöter i kommunstyrelsen 
upplever en viss informationsbrist inför styrelsens utövande av uppsiktsplikten vil-
ket revisorerna rekommenderar att man utvecklar. Med anledning av detta finns det 
anledning att fråga den styrande politiska majoriteten på vilket sätt man avser att 
förbättra informationsflödet och möjligheten för främst kommunstyrelsens opposi-
tionspartier att vara delaktiga i processen. 

Revisorerna pekar i sin rapport även på att styrningen av de kommunala bolagen 
kan utvecklas ytterligare. Som oppositionsparti förutsätter vi att kommunledningen 
tar initiativ till en bred diskussion i dessa frågor för att i så stort samförstånd som 
möjligt kunna utveckla detta arbete. 

I revisorernas rapport framgår även att styrelsen för Stiftelsen Bodenbo själv fast-
ställt ersättningsnormerna, samt vilka belopp som skall utgå till styrelseledamöter 
och ersättare. 

Revisorerna anser att kommunen ska överväga alternativt sätt att fastställa ersätt-
ningsnivåerna. Det som revisorerna påpekat i ersättningsfrågan leder till att vi vill 
se en förändring av nuvarande rutin och att en ny ordning för fastställande av er-
sättningsbelopp utarbetas. 

Sammanfattande frågor: 

• Kommer den politiska majoriteten att förändra informationsflödet till kommun-
styrelsens ledamöter, i så fall på vilket sätt? 



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-06-16 

Sid 
4 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 87  
  
  
Ärendenr --  
Diarienr --  
   
• Kommer den politiska majoriteten att ta några initiativ till en utvidgad diskus-

sion om hur styrningen av de kommunala bolagen kan utvecklas vidare? 

• Kommer den styrande politiska majoriteten att se över rutiner och beslutsord-
ning för ersättningsnormer och belopp för ledamöter och ersättare i styrelsen för 
stiftelsen Bodenbo?” 

Svar på interpellationen 
Som svar anför Olle Lindström (m) följande: 

” I den skrivelse som Anders Pettersson hänvisar till framkommer helt riktigt att 
Kommunrevisorerna i intervjuer med kommunstyrelseledamöter konstaterat viss in-
formationsbrist, när det gäller Kommunens bolag. 

Möjligheten till kunskapsinhämtning har hitintills varit möjlig, dels genom delårs-
bokslut och årsredovisning, dels via styrelseledamöter i bolagen och vid månatliga 
gruppledaröverläggningar. Jag vill påpeka att bolagen från och med 2007 har sam-
ma rapporteringsskyldighet som övriga styrelser och nämnder. Den gransknings-
rapport som revisorerna lämnat gäller tiden före de förändringar som gjorts. 

När det gäller styrningen av de kommunala bolagen är det min uppfattning att det 
sköts på ett mycket ansvarsfullt sätt idag. Förutom bolagsordning och ägardirektiv 
som regelbundet följs upp i samverkan mellan bolagens ledning och kommunled-
ningen har vi en mycket aktiv styrelse som jag har stort förtroende för.  

Kommunfullmäktige beslutade 1998 att ersättningsnivåerna till styrelsen i Stiftelsen 
Bodenbo skulle fastställas av styrelsen själv. Det är alltså inte någon rutin som kan 
ändras, utan i så fall ett nytt KF-beslut.  

Svar fråga 1. Information från bolagen kommer att redovisas en gång per år vid 
Kommunstyrelsens sammanträde. 

Svar fråga 2. Enligt min mening styrs de kommunala bolagen på ett aktivt och an-
svarsfullt sätt. Jag är ändock beredd att ta upp frågan på gruppledaröverläggningar-
na vid lämpligt tillfälle. 

Svar fråga 3. Frågan om ersättningsnormer och belopp får hanteras i samband med 
Fullmäktiges beslut angående förtroendevaldas arvoden. 

Anders Pettersson (kd) tackar för det lämnade svaret. 



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-06-16 

Sid 
5 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 88  
Ks § 102  
Au § 69  
Ärendenr 1  
Diarienr KS  2008/389 
   

Avtal om gymnasiesamverkan i länet 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att Bodens kommun deltar i samverkansavtalet för 
gymnasieskolorna i länet.  

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår 2008-04-24, § 32, att Bodens kommun ska 
teckna ett samarbetsavtal med gymnasieskolorna i länet. Avtalet tecknas genom 
Kommunförbundet Norrbotten och gäller 2008-07-01 – 2010. Barn- och utbild-
ningsnämndens ordförande representerar Bodens kommun i samverkansgruppen. 

Kommunförbundet Norrbotten rekommenderade 2006 länets kommuner att anta ett 
förslag till samarbetsavtal för gymnasieskolorna i Norrbottens län under åren 2007-
2010. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2006-10-26 att avvakta med ett 
ställningstagande för att prioritera utvecklingen av 4-kantssamverkan. Samverkan i 
ett vidare perspektiv skulle bli nästa steg.  

Sedan hösten 2007 har kommunerna i samverkansprojektet en projektledare an-
ställd. En av de konkreta aktiviteter som pågår är upprättandet av en webbportal för 
gymnasieskolorna i länet. Från Bodens perspektiv kan vi se behovet att även Björk-
näsgymnasiet marknadsförs genom denna portal och inte bara som en del i fyr-
kantssamverkan.  

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

 

För genomförande 
Barn- och utbildningsnämnden  

 

 



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-06-16 

Sid 
6 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 89  
Ks § 103  
Au § 70  
Ärendenr 2  
Diarienr KS  2008/205 
   

Framställan från Demokratirådet om kommunens 
webbplats 

Beslut 

1. Demokratirådets förslag att kommunens hemsida bör göras mer attraktiv för att 
attrahera ungdomar får prövas inom ramen för kommunens deltagande i Sveri-
ges Kommuners och Landstings nätverksprojekt Ungdomsdialog. 

2. Demokratirådets synpunkter i övrigt kommer att beaktas i den fortsatta utveck-
lingen av kommunens hemsida. 

Beskrivning av ärendet 
Demokratirådet har föreslagit att kommunens hemsida ska göras mer attraktiv och 
interaktiv för att attrahera ungdomar. Rådet förslår också att hemsidan ska göra mer 
lättillgänglig för synskadade samt att valda delar av informationen ska förses med 
lättlist svensk text. Slutligen föreslås att Bodens kommun deltar i det nätverk som 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit initiativ till för de kommuner och 
landsting som vill utveckla dialogen med ungdomar. Projektet kommer att bedrivas 
under tre år med start under hösten 2008 

Kansli och informationskontoret säger i sitt yttrande att webbsidorna har i betydan-
de utsträckning redan anpassats till funktionshindrades, inklusive synskadades be-
hov, och önskemål. Fortlöpande insatser har gjorts – och görs – för att göra texterna 
mer lättlästa. Språkutbildning för kommunens anställda och förenklade protokoll är 
aktuella exempel på sådana initiativ. Det framkommer också att allt fler interaktiva 
tjänster successivt tas i bruk. 

Kultur- och fritidsnämnden väntas fatta beslut om medverkan i SKL-projektet med 
ungdomsdialog som tema. Möjligheten att göra hemsidan ännu mer interaktiv för 
att kunna attrahera ungdomar bör prövas inom ramen för kommunens deltagande i 
det projektet. Demokratirådets synpunkter i övrigt ligger helt i linje kommunens 
ambitioner och kommer att beaktas i den fortsatta utvecklingen av hemsidan. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 
 
För genomförande Kommunstyrelsen (klf-kansli och informationskontoret) 
För kännedom  Demokratirådet 



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-06-16 

Sid 
7 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 90  
Ks § 104  
Au § 71  
Ärendenr 3  
Diarienr KS  2008/374 
   

Ansökan om förlagsinsatser till Övre Norrlands Kre-
ditgarantiförening 

Beslut 
1. Bodens kommun tillskjuter förlagsinsatser för 200 000 kronor till Övre Norr-

lands Kreditgarantiförening. 

2. Beloppet anvisas ur rörelsekapitalet.  

Beskrivning av ärendet 
Bodens kommun har fått en framställan om att kommunen tillskjuter förlagsinsatser 
för 200.000 kronor till Övre Norrlands Kreditgarantiförening. Övre Norrlands Kre-
ditgarantiförening drivs som en ekonomisk förening och ägs av över 700 företagare 
i främst Norr- och Västerbotten. 

Övre Norrlands Kreditgarantiförenings affärsidé är att främja medlemmarnas eko-
nomiska intressen genom att medverka till och underlätta finansiering av medlem-
marnas investeringar och kapitalbehov. Detta ska främst ske genom att föreningen 
ställer säkerheter vid upplåning av investerings- och rörelsemedel i bank eller hos 
annan kreditgivare samt bistå medlemmarna med rådgivning i finansieringsfrågor 
och bidra till att utveckla en god finansiell infrastruktur i regionen.  

Föreningens policy för att bevilja borgen är bl a  

- till företag med minst tre års verksamhet ställs borgen med max 50% av före-
ningen bedömda tillkommande säkerhetsbrist. Maximalt borgensåtagande 600.000 
kronor. 

- till nystartade företag ställs borgen med max 50% av föreningen bedömda 
tillkommande säkerhetsbrist. Maximalt borgensåtagande 300.000 kronor. 

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

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf-ekonomikontoret) 
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 Sammanträdesdatum 
2008-06-16 

Sid 
8 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 91  
Ks § 105  
Au § 72  
Ärendenr 4  
Diarienr KS  2006/487 
   

Finansiering av jakt- och skyttecentrum Gammel-
ängsberget 

Beslut 
Kommunfullmäktige anvisar 500 000 kronor ur rörelsekapitalet för att färdigställa 
vägar och parkering vid jakt- och skyttecentrum vid Gammelängsberget. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-10-15, § 193, att ett civilt skyttecentrum ska lo-
kaliseras till Gammelängsbergets skjutbanor, samt att finansieringsfrågan får hante-
ras i samband med 2008 års budgetarbete. Beslutet sändes för verkställighet till kul-
tur- och fritidsnämnden och ekonomikontoret. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslog 2007-11-07 att projektet skulle tillställas 
500 000 kronor så att väg och parkering kan färdigställas. Begäran om medel god-
kändes av kultur- och fritidsnämnden 2008-03-25, § 25.  

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf-ekonomikontoret) 
Kultur- och fritidsnämnden  

 



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-06-16 

Sid 
9 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 92  
Ks § 106  
Au § 73  
Ärendenr 5  
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) 



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-06-16 

Sid 
10 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 93  
Ks § 107  
Au § 74  
Ärendenr 6  
Diarienr KS  2008/381 
   

Förändrad hantering av detaljplaner – ändring av 
kommunstyrelsens och miljö- och byggnämndens 
reglementen 

Beslut 
1. Ansvaret för beredningen av detaljplaner som beslutas enligt enkelt planförfa-

rande förs över från kommunstyrelsen till miljö- och byggnämnden. 

2. Fullmäktiges delegation att anta detaljplaner vid enkelt planförfarande flyttas 
från kommunstyrelsen till miljö- och byggnämnden. 

3. Kommunstyrelsen bereder planer som beslutas enligt normalt planförfarande. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att processen att upprätta eller ändra en detaljplan 
ska inledas.  

5. Kommunfullmäktige fastställer de ändringar av reglementen som framgår av 
handlingen ”Ändringar av reglementen för kommunstyrelsen och miljö- och 
byggnämnden”, med den ändring som framgår av punkten 6. 

6. I 7 § i kommunstyrelsens reglemente ska följande mening läggas till efter den 
mening som börjar med ”Kommunstyrelsen svarar för beredning av detaljpla-
ner”: Vid handläggning av dessa planer ska miljö- och byggnämnden vara re-
missinstans.  

Beskrivning av ärendet 
I samband med bildandet av samhällsbyggnadskontoret gjordes vissa förändringar i 
ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden. En 
förändring var att beredningen av detaljplaner flyttades från miljö- och byggnämn-
den till kommunstyrelsen. Rätten att besluta om planer som enligt enkelt planförfa-
rande flyttades också från miljö- och byggnämnden till kommunstyrelsen.  

Under det senaste året har förts en diskussion om att miljö- och byggnämnden åter 
ska få bereda och besluta om planer som handläggs enligt enkelt planförfarande. 
Planer som beslutas enligt normalt planförfarande beslutas däremot av kommun-
fullmäktige efter förslag från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen svarar också för 
beredningen av dessa planer. 
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 Sammanträdesdatum 
2008-06-16 

Sid 
11 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 93  
Ks § 107  
Au § 74  
Ärendenr 6  
Diarienr KS  2008/381 
   
Miljö- och byggnämnden ställer sig i yttrande 2008-05-06, § 17, positiv till den för-
ändrade hanteringen av detaljplanerna, men anser också att nämnden ska vara re-
missinstans även för hanteringen av planer enligt normalt förfarande, då nämnden 
besitter en kompetens som bör tas tillvara även i detta sammanhang. 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf -samhällsbyggnadskontoret) 
Kommunstyrelsen (klf-kansli och informationskontoret) 
Miljö- och byggnämnden 
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 Sammanträdesdatum 
2008-06-16 

Sid 
12 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 94  
Ks § 108  
Au § 75  
Ärendenr 7  
Diarienr KS  2008/251 
   

Medborgarförslag om badstrand i Sävast 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Gunilla Vahlberg Isaksson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska göra 
en badstrand i Sävast. Det är många barnfamiljer som bor i Sävast och alla har inte 
möjlighet att ta sig till Aldersjön eller Björknäsbadet. Det finns flera ställen på Sä-
vastön som med enkla medel skulle gå att göra i ordning. Förslaget är att köra några 
sandlass till lämplig plats vid älven så att det går att ligga och sola och kanske leka 
lite för mindre barn. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i yttrande 2008-05-07, § 35, att förslaget avslås. 
Nämnden ser problem med etableringen, främst ur säkerhetssynpunkt med tanke på 
strömförhållanden, rasrisker med mera. Från kommunens synpunkt bör i stället 
satsningar göras på badplatsen i Svartbyträsket. 

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

 
 
För kännedom 
Gunilla Vahlberg Isaksson 
Kultur- och fritidsnämnden 
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 Sammanträdesdatum 
2008-06-16 

Sid 
13 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 95  
Ks § 109  
Au § 76  
Ärendenr 8  
Diarienr KS  2008/252 
   

Medborgarförslag om promenadstråk längs älven i 
Sävast 

Beslut 
Medborgarförslaget bifalls såtillvida att kommunledningsförvaltningen har sedan 
en tid tillbaka inlett ett visions- och förstudiearbete avseende promenadstråk / gång- 
och cykelväg på den avsedda älvstrandens norra sida. 

Beskrivning av ärendet 
Gunilla Vahlberg Isaksson föreslår i ett medborgarförslag att Bodens kommun och / 
eller Vattenfall ska göra i ordning stranden mellan Bodsvedjan och Sävast. En 
strand som är promenadvänlig och med eldstäder på några ställen. Detta skulle 
främja friluftslivet, fisket och friskvården för turister, sävastbor och bodensare. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i yttrande 2008-05-07, § 35, att förslaget avslås. 
Nämnden hänvisar i stället till det pågående planeringsarbetet av en gång- och cy-
kelväg på södra sidan av älven. Nämnden ser stora problem med att iordningsställa 
stranden mellan Sävast och Bodsvedjan. Sträckan har stora rasbranter och flera ra-
viner som gör en upprustning i det närmaste omöjlig. 

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

 

För kännedom 
Gunilla Vahlberg Isaksson 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunstyrelsen (klf-samhällsbyggnadskontoret) 
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Medborgarförslag om upprustning och utsmyckning 
av ”promenadstråket” Gammelbyvägen 

Beslut 
1. Förslaget om upprustning och utsmyckning av Gammelbyvägen får delvis anses 

tillgodosett genom att vägen kommer att byggas om.  

2. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, såvitt avser satsningar utöver 
den ombyggnad av vägen som redan är planerad. 

Beskrivning av ärendet 
Marie Drake föreslår i ett medborgarförslag att Bodens kommun ska rusta upp det 
omtyckta promenadstråket från campingen, via Gammelbyvägen, Gammelbykors-
ningen och genom Gammelbyn. Kommunen ska skapa nya blickfång som kan locka 
tanken och fantasin medan man går. Marie Drake tycker också att platser för att 
hämta andan, vila, meditera, ha picknick, grilla med mera ska skapas efter rundan. 

Marie Drake föreslår också att kommunen ska ordna belysning efter Gammelbyvä-
gen, samt åtgärda trafiksäkerheten på sträckan campingen - Gammelbykorsningen. 
Förslaget om vägen behandlades särskilt i ett särskilt beslut att kommunstyrelsen, 
2008-05-05, § 98. Förslaget bifölls delvis med hänvisning att pengar finns avsatta 
för att rusta upp den del av vägen som kommunen övertagit. I upprustningen ingår 
förstärkning, dikning, beläggning samt ny belysning.   

Kultur- och fritidsnämnden föreslår 2008-05-07, § 34, medborgarförslaget intentio-
ner får hanteras i samband med projekteringen av Gammelbyvägens ombyggnad. 
Nämnden tycker att förslagsställaren har många goda idéer och förslag som bör 
sändas till tekniska kontorets gatuavdelning. 

Tekniska förvaltningens gatuavdelning säger i yttrande att det finns medel avsatta 
för att rusta upp Gammelbyvägen på delen som kommunen övertagit från vägsam-
fälligheten. I denna upprustning ingår förstärkning, dikning, beläggning samt ny be-
lysning. Något utrymme för ytterligare satsningar finns inte, utan övriga eventuella 
åtgärder måste planeras in i framtida investeringsplaner. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 
 

För kännedom 
Marie Drake 
Kultur- och fritidsnämnden  
Tekniska förvaltningen  
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Ändring av riktlinjer och avgifter för förskola och 
skolbarnomsorg 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer de ändrade riktlinjerna och avgifterna för för-

skola och skolbarnomsorg, vilket innebär att alla månader blir avgiftsbelagda. 

2. Beslutet gäller från 2008-07-01. 

3. Avgifter för förskola och barnomsorg som avser juli månad 2008 ska förfalla 
till betalning den 31 oktober 2008. 

Reservationer från Christina Vesterlund (s), Torbjörn Lidberg (s), Anna-Lena Ves-
tin (s), Tomas Lund (s), Inger Mattsson (s), Christer Carlsson (s), Sophie Vestin (s), 
Lars Nilsson (s), Urban Sundbom (s), Jan-Olov Bäcklund (s), Allan Ågren (s), Hans 
Rolfs (s), Inger Billenman (s), Patrik Degerman (s) och Lena Nilsson (s) till förmån 
för Jan-Olov Bäcklund (s) med fleras förslag. 

Reservationer från Anders Pettersson (kd) och Britt-Marie Carlsson (kd) till förmån 
för Anders Petterssons (kd) förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår 2008-05-22, § 55, att kommunfullmäktige 
ska fastställa ändrade riktlinjer och avgifter för förskola och skolbarnomsorg. Änd-
ringen innebär att den tidigare avgiftsfria månaden juli blir avgiftsbelagd.  

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

Yrkanden 
Jan-Olov Bäcklund (s) och Torbjörn Lidberg (s) föreslår att barn- och utbildnings-
nämndens förslag avslås vad gäller 2008. 
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Anders Pettersson (kd) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag med följande tillägg. 1. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag 
att utreda konsekvenserna och effekterna av en avveckling av maxtaxa inom för-
skola och fritidshemsverksamhet. 2. Som ett led i en flexiblare förskola med utöka-
de möjligheter för kommunens familjer att styra över sin tillvaro ska barn- och ut-
bildningsnämnden även studera möjligheterna att införa deltidstaxa i förskolan.  
3. Barn- och utbildningsnämnden ska redovisa utredningsuppdragen till kommun-
styrelsen senast i november 2008. 

Rigmor Åström (m) och Bosse Strömbäck (v) föreslår att kommunfullmäktige be-
slutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer Rigmor Åström (m) med fleras yrkande och Jan-Olov Bäcklund 
(s) med fleras yrkande mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar en-
ligt Rigmor Åström (m) med fleras förslag. 

Ordföranden ställer därefter frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt Anders 
Pettersson (kd) förslag till tillägg. Ordföranden finner att fullmäktige avslår Anders 
Petterssons (kd) förslag. 

 

 

För genomförande 
Barn- och utbildningsnämnden  
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Begäran från socialnämnden om utökad invester-
ingsram för 2008 för investering i mottagningskök  

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår begäran om utökad investeringsram för 2008, med hän-
visning till ekonomikontorets yttrande. 

Christer Carlsson (s) lämnar ett särskilt yttrande. 

Beskrivning av ärendet 
Socialförvaltningen har sedan ett antal år beställt färdiglagad mat av kommunens 
kostenhet. För närvarande levereras varmhållen mat till samtliga äldreboenden. 
Kyld mat är dock att föredra utifrån krav på hygien, energi- och näringsinnehåll. 
Socialnämnden begärde i december 2007 att kommunfullmäktige skulle besluta att 
socialnämnden får upphandla leverans av kost. 

Kommunfullmäktige beslutade 2008-02-04, § 12, att socialnämnden får upphandla 
leverans av kost. Fullmäktige beslutade också att socialnämnden senast i juni 2008 
skulle lämna ett förslag till kommunstyrelsen där tillvägagångssätt och metod för en 
tänkt upphandling av kostförsörjning redovisas för ett godkännande. 

Socialnämnden har därefter lämnat en redogörelse för tillvägagångssätt och metod 
för upphandling av kostförsörjning till socialnämnden. Socialnämnden föreslår 
2008-05-19, § 119, att kommunstyrelsen godkänner det planerade tillvägagångssät-
tet och metoden. Socialnämnden begär vidare av kommunfullmäktige att få 2 Mkr i 
utökad investeringsram år 2008 för investeringar i så kallade mottagningskök. 

Kommunstyrelsen beslutade 2008-06-09, § 112, att godkänna det planerade tillvä-
gagångssättet och metoden för upphandling av kostförsörjning för socialnämnden. 

Ekonomikontoret säger i yttrande att investeringsramen för socialnämnden har höjts 
med 3 mkr i den strategiska planen för 2009-2011, för att finansiera de nödvändiga 
investeringarna i mottagningsköken så att dessa kan ta emot kyld mat. Mot bak-
grund av detta ska ingen medelsanvisning ske 2008. Om socialnämnden överskrider 
sin investeringsbudget 2008, så får detta underskott föras över till 2009 i en 
tilläggsbudget. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

 
För kännedom  
Socialnämnden  
Kommunstyrelsen (klf-ekonomikontoret) 
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Motion från Torbjörn Lidberg (s) om att premiera or-
tens trägna företagare 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer från Christina Vesterlund (s), Torbjörn Lidberg (s), Anna-Lena 
Vestin (s), Tomas Lund (s), Inger Mattsson (s), Christer Carlsson (s), Sophie Vestin 
(s), Lars Nilsson (s), Urban Sundbom (s), Jan-Olov Bäcklund (s), Allan Ågren (s), 
Hans Rolfs (s), Inger Billenman (s), Patrik Degerman (s) och Lena Nilsson (s). 

Beskrivning av ärendet 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår i en motion att Bodens kommun ska etablera en årlig 
tradition där företagare som bedrivit verksamhet i 25 år premieras med en gåva. 
Kommunfullmäktige ska uppdra till näringslivsstyrelsen att upprätta regler för ut-
märkelsen samt att handlägga densamma. Enligt motionen premierar Bodens kom-
mun idag sina anställda för lång och trogen tjänst. För att lyfta fram ortens företaga-
re bör en liknande uppskattning vederfaras den som länge och uthålligt bedrivit när-
ingsverksamhet på orten.  

Näringslivsstyrelsen avstyrker motionen i yttrande 2008-05-23, § 21, med hänvis-
ning till att förslagets genomförande kräver ett alltför omfattande administrativt ar-
bete, samt att de insatser som görs idag för företagarna bedöms som tillräckliga.  

Näringslivsstyrelsen säger vidare att den årligen utdelar utmärkelser till ett antal fö-
retagare i kommunen; årets företagare, årets landsbygdsföretagare och årets detalj-
handlare. Utmärkelsernas ändamål är att främja företagandet och visa på goda före-
bilder. De utses alltid i samråd med företagarorganisationerna och erhåller sina pri-
ser i samband med den årliga näringslivsgalan. Bodens företagare uppmärksammas 
också på andra sätt, till exempel i informationsbladet Näringslivsnytt. Motionärens 
förslag att belöna företagarna efter 25 års verksamhet är svårt att genomföra och 
skulle kräva ett alltför omfattande administrativt arbete. Att identifiera aktuella fö-
retagare och kontrollera den sammanlagda tid dessa bedrivit verksamhet kräver sto-
ra personella resurser och risken för felaktiga uppgifter är stor. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår att motionen bifalls. 

Olle Lindström (m) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrel-
sens förslag. 

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

 

För kännedom 
Torbjörn Lidberg (s)  
Närlinglivsstyrelsen  
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Förvärv av aktierna i A8 Vasallen AB  

Beslut 
1. Kommunfullmäktige i Bodens kommun godkänner förvärvet av aktierna i A8 

Vasallen AB, 556620-6842, i enlighet med det upprättade aktieöverlåtelseavta-
let träffat mellan Bodens kommun, och Vasallen Försvarsfastigheter Holding 
AB, 556641-5609.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
för beslutet nödvändiga handlingar. 

3. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen bolagsordning för A8 Älvbrinken 
AB. 

4. Kommunfullmäktige lånar genom revers ut det belopp, på preliminärt 882 000 
kronor, som bolaget har i skuld till bolag inom Vasallenkoncernen. 

5. Kommunfullmäktige fastställer räntan på reverslånet till genomsnittlig statslå-
neränta plus 1 %. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att bolaget eller delar av bolaget får säljas vidare, 
efter att kommunens behov av exploateringsmark säkerställts. 

Beskrivning av ärendet 
Vasallen har ägt och utvecklat före detta A8 sedan 1 januari 2002. På området finns 
ett nytt försvarshistoriskt museum, ägt av kommunen, samt olika företag, bl a Guld-
fisken, Carillion Rail, Frebelt AB och Fällkniven AB.  

Kommunen har under våren fört förhandlingar med Vasallen om ett förvärv av ak-
tierna i A8 Vasallen AB. Bolaget äger fastigheten Boden 57:36 (fd A8). Parterna är 
överens om att Bodens kommun har de bästa förutsättningarna för att fortsätta att 
utveckla området. Med anledning härav har kommunen och Vasallen träffat ett vill-
korat aktieöverlåtelseavtal innebärande ett kommunalt förvärv av aktierna i bolaget. 
Förvärvet baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 4 765 000 kr, vilket  
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utgör fastighetens bokförda värde. Köpeskillingen för aktierna i bolaget uppgår till 
preliminärt 1 200 000 kr. Kommunen ska vidare tillse att bolaget löser de skulder 
som bolaget har till Moderbolaget. Beloppet uppgår preliminärt till 882 000 kr. Det-
ta görs genom att kommunen lånar ut motsvarande summa till bolaget.  

Ett av motiven för förvärvet är att kommunen avser att göra en förstudie för ett 
hästcenter inom området. Dessutom är Älvbrinken viktig för en framtida utveckling 
av kommunens besöksnäring. Fisket i Lule älv är ett av de bästa i landet och det 
finns stora möjligheter till utveckling av detta. Kommunens ambition med förvärvet 
är således att i första hand utveckla de stora, oexploaterade delarna av området. Ef-
tersom dock ingen ambition finns att behålla de bebyggda delarna av fastigheten fö-
reslås att kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att försälja bolaget när kom-
munens behov av exploateringsmark har säkerställts. 

Kommunens tillträde sker den 1 juli 2008. Bolaget föreslås då namnändras till A8 
Älvbrinken AB och ny bolagsordning fastställs enligt förslag. 

Kommunstyrelsen uppdrog 2008-06-09, § 114, under förutsättning av kommun-
fullmäktiges beslut, åt ordförande att genomföra en vidareförsäljning av bolaget. 

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

 

 
För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf-ekonomikontoret) 
Kommunstyrelsen (klf-samhällsbyggnadskontoret) 
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Delårsrapport januari – april 2008 

Beslut 

1. Delårsrapporten i sin helhet godkänns. 

2. Socialnämndens driftram reduceras med 631,4 tkr. 

3. Tekniska utskottets driftram tillförs 558 tkr. 

4. Avsättning till kapitalförvaltning endast görs under förutsättning att de likvida 
medlen efter amortering beräknas uppgå till minst 30 dagars utbetalningar. 

Anders Pettersson (kd) lämnar ett särskilt yttrande.  

Beskrivning av ärendet 
I delårsrapporten efter april månad beräknas årets resultat bli ett överskott på 6 548 
tkr vilket är –15 992 tkr sämre än budget. För styrelser och nämnder beräknas ett 
underskott jämfört med budget på 15 854 tkr. Underskottet gentemot budget beror 
på att samtliga styrelser/nämnder utom KS-kommunledningsförvaltningen beräknar 
större eller mindre underskott. Finansen beräknas ge ett underskott på 138 tkr. Be-
räknat underskott för skatter och utjämning, 10,2 mkr, uppvägs av ett överskott för 
semesterlöneskuld och reavinster/reaförluster. Reaförluster beräknas till 4,8 mkr vid 
försäljning av Vittjärvs skola, reavinster beräknas till 12,8 mkr vid försäljning av 
Svedjebacka äldreboende. 

Tekniska utskottet, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt 
socialnämnden har lämnat konsekvensbeskrivningar/åtgärdsplaner med anledning 
av befarade underskott. 

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-mars har sjunkit från 8,1 % till 7,3 % 
jämfört med samma period 2007. Andelen långtidsfrånvaro uppgår till 54,3 %. Med 
långtidsfrånvaro menas sammanhängande frånvaro längre än 60 dagar. Under peri-
oden har 57,9 % av de anställda varit helt friska. Med helt friska avses månadsan-
ställda som inte haft någon registrerad sjukdag under perioden.  
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Befolkningsutvecklingen har varit negativ under perioden. Minskningen uppgår till 
85 personer. Kommunen har ett negativt flyttnetto på -47 personer under perioden. 
vilket inte överensstämmer med kommunens övergripande planering och mål. Fö-
delseöverskottet var också negativt med –38. 

Kommunen prognostiserar att investeringsutgifterna kommer att uppgå till 112,6 
mkr medan investeringsinkomsterna, i huvudsak p g a försäljning av Svedjebacka 
äldreboende, Vittjärvs skola samt industrifastigheter, beräknas till 32,6 mkr. Detta 
tillsammans med ett beräknat överskott på tekniska utskottet innebär ett överskott 
på investeringsbudgeten på 35,6 mkr. 

Kommunfullmäktige behandlade 2008-04-07, § 66/08, ärendet om bl a försäljning-
en av Svedjebacka och försäljning av aktierna i Äldrevård i Boden AB. Av beslutet 
framgår bl a att socialnämndens driftsram utökas med 1 126 tkr och att 558 tkr om-
fördelas från tekniska förvaltningen till socialnämnden. Beloppen avser helårseffekt 
och eftersom de nya hyresavtalen gäller från den 15 maj 2008 så bör socialnämn-
dens driftsram reduceras med 631,4 tkr. Eftersom fastigheterna inom tekniska för-
valtningen är en resultatenhet med en nollbudget kan inte en omfördelning av bud-
geten från tekniska förvaltningen göras. 558 tkr föreslås därför återföras till teknis-
ka förvaltningen. 

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

Yrkanden 
Olle Lindström (m) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrel-
sens förslag. 

Ajournering 
Mötet ajourneras mellan klockan 16.20 och 16.40. 

 

För genomförande / kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
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Strategisk plan och budget 2009-2011 

Beslut 
Budgetberedningens förslag till strategisk plan 2009-2011 enligt §§ 8 – 57 fastställs 
med följande tillägg. Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen i uppdrag att 
utreda förutsättningar och konsekvenser av att utsträcka gränsen för färdtjänst att 
även omfatta resor till och från Sunderby sjukhus. 

Reservationer från Christina Vesterlund (s), Torbjörn Lidberg (s), Anna-Lena Ves-
tin (s), Tomas Lund (s), Inger Mattsson (s), Christer Carlsson (s), Sophie Vestin (s), 
Lars Nilsson (s), Urban Sundbom (s), Jan-Olov Bäcklund (s), Allan Ågren (s), Hans 
Rolfs (s), Inger Billenman (s), Patrik Degerman (s) Lena Nilsson (s) och Andreas 
Nicolaou (s) till förmån för Torbjörn Lidberg (s) med fleras förslag. 

Reservationer från Anders Pettersson (kd) och Britt-Marie Carlsson (kd) till förmån 
för Anders Petterssons (kd) förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Den strategiska planeringen för Bodens kommun omfattar en rullande treårsperiod. 
Den strategiska planen innehåller nedanstående delar som tillsammans utgör full-
mäktiges styrning av nämnderna/bolagen: 

1. Vision för bodens kommun 

2. Kommungemensamma visioner och mål i perspektiven 

 Samhällsutveckling 

 Verksamhet 

 Medarbetare 

 Ekonomi 

Målen mäts sedan med hjälp av målindikatorer/nyckeltal 

3. Kommungemensamma serviceförklaringar 

4. Inriktning och uppdrag till nämnderna 



Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-06-16 

Sid 
27 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 102  
Ks § 116  
Bb § 58  
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5. Ägardirektiv till bolagen 

6. Ekonomisk ram per nämnd för drift respektive investeringar 

7. Utdebitering, resultat-, finansierings- och balansbudget för tre år. 

Med utgångspunkt från den strategiska planen fastställer nämnderna verksamhets-
planer, där nämnderna anger målindikatorer för att mäta måluppfyllelsen på 
nämndsnivå samt aktiviteter för att nå målen. Verksamhetsplanerna är tillika en 
återrapportering till fullmäktige hur man avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. 
Verksamhetsplanerna delges kommunfullmäktige i december, med undantag för 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan som tillika utgör skolplan och 
som sådan fastställs av fullmäktige. Samtidigt som nämnderna fastställer sina verk-
samhetsplaner revideras serviceförklaringar för respektive verksamhetsområde. 

Uppföljning av den strategiska planen och verksamhetsplanerna sker löpande under 
året i delårsrapporter samt vid årets slut i årsredovisningen. 

Budgetberedningen föreslår att förslaget till strategisk plan 2009-2011 enligt §§ 8 – 
57 fastställs. 

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

Yrkanden 
Olle Lindström (m), Rigmor Åström (m), Roger Bohman (c), Lars Lundström (m), 
Åsa Wikström (m), Bosse Strömbäck (v), Bo Vestin (v) och Maria Vikström 
Nordmark (m) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Torbjörn Lidberg (s) och Hans Rolfs (s) föreslår 

1. Att anhörigvården stärks. Ett första steg ska vara en översyn av den verksamhe-
ten. 

2. Att Bodens för- och grundskolor ska vara en hälsopedagogisk plattform där 
folkhälsoarbetet startar. 

3. Att prioritera rehabiliteringsåtgärder för långtidssjukskrivna i kommunen. 
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4. Att frisknärvaron ska öka och att kommunens verksamheter ska ha en god ar-

betsmiljö.  

5. Att god boendemiljö och stärkt folkhälsa ska vara vägledande för planeringen 
av Bodens kommun. 

6. Att kommunen återtar ett aktivt och offensivt arbete med näringslivs- och till-
växtfrågorna i Bodens kommun och skapar nya förutsättningar för entreprenörer 
och småföretagare. Detta arbete ska särskilt prioriteras. 

7. Att knyta ett skogstekniskt centrum till Lärcentra.  

8. Att Boden blir en utbildningsort för förare av hjul- och spårbundna fordon. 

9. Att utveckla upplevelseturismen. 

10. Att bygga en hall på den konstfrusna uterinken vid Björknäshallen. 

11. Att fastighetsdrift och övrig egenregiverksamhet i kommunen inte privatiseras. 

12. Att Centralskolan utvecklas till ett generationernas hus för yngre och äldres ak-
tiviteter. 

13. Att en lämplig lokal tillhandahålles för de motorintresserade generationerna.  

14. Att översiktsplanen harmoniserar med ”god bebyggd miljö”. 

15. Att Bodens kommun antar de bestämmelser som finns utarbetade för Fair Tra-
de-kommuner. 

16. Att det sker en satsning på skolans lokaler för kreativa lärmiljöer. 

17. Att satsa och utveckla allmänkulturen i skolan inklusive skolbiblioteken. 

18. Att det inrättas en kulturskola. 

19. Att uppdra åt samtliga styrelser och nämnder att i verksamhetsplaneringen ut-
forma mål och åtgärder för att öka invånarnas upplevda trygghet och säkerhet. 

20. Att kommunen ska fortsätta att utvecklas som Hästsportcentrum och Travba-
nans framtid säkras. 

21. Att fortsätta utvecklingen av Pagla som fritidsområde. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 102  
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Anders Pettersson (kd) föreslår att den strategiska planen fastställs med följande 
tillägg.  

1. Att socialnämnden genom upprättande av tydliga utfästelser i form av en vär-
dighetsgaranti till medborgarna garanterar den vård och omsorg vi alla har rätt 
att förvänta oss.  

2. Att kommunen omgående påbörjar en planering för att införa kommunalt vård-
nadsbidrag utifrån de detaljer reformen har omfattat och att systemet med vård-
nadsbidrag ska vara infört 2009-01-01. 

3. Att frågan om taxan i förskola och fritidsverksamhet utreds vidare och att alter-
nativ till maxtaxan ska studeras. Som ett led i en flexiblare förskola med utöka-
de möjligheter för kommunens familjer att styra över sin tillvaro anser vi även 
att deltidstaxa i förskolan ska studeras. 

Ordföranden ställer Olle Lindström (m) med fleras och Torbjörn Lidberg (s) med 
fleras yrkanden mot varandra och finner kommunfullmäktige beslutar enligt Olle 
Lindström (m) med fleras förslag. 

Ordföranden ställer därefter frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt Anders 
Pettersson (kd) förslag till tillägg. Ordföranden finner att fullmäktige avslår Anders 
Petterssons (kd) förslag. 

 

För genomförande / kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
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Kf § 103  
Ks § 117  
  
Ärendenr 16  
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Närvärmeverk i Harads 

Beslut 
1. Kommunen ställer sig positiv till projektet närvärmeverket i Harads, under för-

utsättning övriga intressenter gör det och att finansieringen av projektet kan 
ordnas. 

2. I de fall banken kräver säkerhet för lånet till investeringen är kommunen beredd 
att teckna en återköpsklausul. 

3. Kommunfullmäktige avsätter 1 100 tkr för att ansluta kommunens anläggningar 
till det planerade fjärrvärmenätet i Harads. 

4. Kommunfullmäktige anvisar 1 100 tkr ur rörelsekapitalet. 

5. Kommunfulläktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
alla erforderliga handlingar. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens ekonomikontor föreslår att kommunen ställer sig positiv till 
projektet att närvärmeverket i Harads, under förutsättning övriga intressenter gör 
det och att finansieringen av projektet kan ordnas. Bakgrunden är att Unbyn till-
sammans med Bodens kommun blev beviljade KLIMP-pengar i samband med de-
ras tilltänkta demonstrationsprojekt BIO SOL. Projektet i Unbyn byggde på att ca 
65 husägare skulle bilda en samfällighetsförening, vilka skulle bygga ett gemen-
samt värmeverk som skulle förse deras hus med värme. Projektet avvecklades, efter 
att ett flertal av de tilltänkta medlemmarna hoppade av. I och med att pengarna re-
dan var beviljade av Naturvårdsverket fanns möjlighet att skapa ett likvärdigt pro-
jekt inom kommunen med bibehållet stöd. I Harads finns intresse av att bygga och 
driva att närvärmeverk.  

Artic Heat Harads AB är under bildande. Bolaget kommer att bygga och driva när-
värmeverket i Harads.   

Av det upprättade underlaget framgår investeringsbehov, beräknad finansiering 
samt en driftbudget. För att finansiera investeringen krävs att bolaget får ett banklån 
på 7 550 tkr. Banken kommer att kräva säkerhet för banklånet och i de diskussioner 
som förevarit har kommunen uttryckt en möjlighet att ett avtal skrivs där kommu-
nen förbinder sig att återköpa anläggningen om företaget hamnar på obestånd.  
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I de kalkyler som ligger till grund för projektet förutsätts att kommunens, Bodenbos 
och landstingets fastigheter använder närvärmen till all värmeförbrukning och att 
värmeväxlaren kopplas in direkt i deras befintliga panncentral.  

För att ansluta kommunens anläggningar till ett planerat fjärrvärmenät i Harads 
krävs en kommunal investering på totalt 1 100 tkr. Den löpande kostnaden för upp-
värmning kommer att öka med 264 tkr/år för skolan och badhuset. 

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

 

 
 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf-ekonomikontoret) 
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Ks § 118  
Tu § 18  
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Motion från Urban Sundbom (s) och Tomas Lund (s) 
om skötsel av kommunens grönområden 

Beslut 
Motionen om bränslebidrag till villaägare som sköter kommunens grönområden 
avslås. 

Beskrivning av ärendet 
I en motion föreslår Urban Sundbom (s) och Tomas Lund (s) att villaägare som 
klipper gräset på kommunens grönområden som gränsar till den egna fastigheten 
ska ges möjlighet att söka bränslebidrag i form av miljövänlig bensin. 

Parkavdelningen klipper en del av kommunens grönområden kontinuerligt och en 
del en till två gånger per säsong. Det finns idag inte ekonomiskt utrymme att införa 
ett bränslebidrag. 

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

Yrkanden 

Urban Sundbom (s) föreslår att motionen bifalls. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Urban Sundboms (s) yrkande 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

För kännedom 
Urban Sundbom (s)  
Tomas Lund (s)  
Tekniska förvaltningen 
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Kf § 105  
Vb § 17  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Val av stämmoombud och ersättare stämmoombud 
till A8 Vasallen AB under ändring till A8 Älvbrinken 
AB för år 2008 

Beslut 
Nedanstående personer väljs till stämmoombud och ersättare stämmoombud till A8 
Vasallen AB under ändring till A8 Älvbrinken AB för år 2008 

 

Stämmoombud 

1. Olle Lindström (m) Smaragdgränd 6 961 46 BODEN 
 

Ersättare stämmoombud 

1. Bosse Strömbäck (v)  Alvägen 3 961 37 BODEN 
 
 

För kännedom 
Olle Lindström (m) 
Bosse Strömbäck (v)  
Kommunstyrelsen (klf-ekonomikontoret och kansliet) 
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Val av ledamöter och ersättare i A8 Vasallen AB un-
der ändring till A8 Älvbrinken AB för år 2008 

Beslut 
Nedanstående personer väljs till ledamöter och ersättare i A8 Vasallen AB under 
ändring A8 Älvbrinken AB för 2008 

 

Ledamöter    

1. Åke Eltoft (m) Soldatgatan 22 961 76 BODEN 
2. Kenneth Backgård (ns) Trångforsgränd 7 961 44 BODEN 
3. Torbjörn Lidberg (s) Spanngränd 7 961 42 BODEN  

 
Ersättare    

1. Bo Hultin (m)  Befälsvägen 1 A 961 36 BODEN  
2. Göran Hedberg (ns) Burvägen 8 961 39 BODEN  
3. Hans Rolfs (s)  Nämndvägen 18 961 39 BODEN  

 
 

För kännedom 
Åke Eltoft (m) 
Kenneth Backgård (ns) 
Torbjörn Lidberg (s) 
Bo Hultin (m) 
Göran Hedberg (ns) 
Hans Rolfs (s)  
Kommunstyrelsen (klf-ekonomikontoret och kansliet) 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 107  
  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Motioner 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motion till kommunstyrelsen: 

1. Motion från Torbjörn Lidberg (s) och Stefan Norberg (s) om öppningsbar front 
och utebassäng/pool vid Harads badhus (2008/531). 
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Kf § 108  
  
  

Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Medborgarförslag  

a) Frukost och närproducerad ekologisk mat till alla barn i förskolor 
och skolor (2008/404) 
Förslag: Bodens kommun ska verka för att alla barn ska ha tillgång till frukost och 
närproducerad ekologisk mat i skolmatsalarna och i förskolorna.  
Inlämnat av: Viveca Wettergren 
Fullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till barn- och utbildningsnämnden att 
besluta i ärendet. 

b) Skolungdomar kan städa miljöstationerna (2008/453) 
Förslag: Kommunen ska ge i uppdrag till närliggande skolor att sköta städningen 
kring miljöstationerna. Man kan låta skolans avgående klass få uppdraget och som 
en liten bonus få pengar till en skolresa.  
Inlämnat av: Gunilla Larsson 
Fullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ären-
det. 

c) Mindre storlek på stadsbussarna (2008/461) 
Förslag: Kommunen bör skaffa stadsbussar av mindre storlek. Nu går många stora 
bussar tomma eller med få passagerare. 
Inlämnat av: Bertil Dahlkvist 
Fullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ären-
det. 

d) Bygg om Wahlströms hörna (2008/462) 
Förslag: Kommunen bör bygga om ”Wahlströms hörna” så att trafik från Sandens-
kolanhållet efter Kyrkgatan kan svänga höger mot Resecentrum, även om en buss 
har stannat på den översta hållplatsen. 
Inlämnat av: Bertil Dahlkvist 
Fullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ären-
det. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 108  
  
  

Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

e) Längre öppettider på biblioteket under sommaren (2008/463) 
Förslag: Biblioteket bör ha längre öppettider under sommaren. Om biblioteket 
stänger tidigt på fredagar och har stängt på lördagar har småbarnsföräldrar som 
pendlar inte någon möjlighet alls att nyttja biblioteket.  
Inlämnat av: Elisabeth Pohjanen-Berggård 
Fullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till kultur- och fritidsnämnden att beslu-
ta i ärendet. 

f) Förbättra den hälsofrämjande miljön i kommunen (2008/464) 
Förslag: Cykelbanor ska finnas genom hela staden, till de stora arbetsplatserna och 
till Sunderby sjukhus. Lekplatserna ska underhållas. Skolornas närmiljöer ska ha ett 
varierat utbud av aktiviteter året runt. Alla idrottsanläggningar ska användas även 
under dagtid i samverkan med idrottsföreningarna.  
Inlämnat av: Kia Karlman 
Presidiets förslag: Fullmäktige beslutar i ärendet. 

g) Busstrafik på lördagar och lägre biljettpriser på bussen (2008/465) 
Förslag: Kommunen bör återinföra busstrafik på lördagar, åtminstone under affärs-
tiderna så att man kan ta sig in och shoppa utan använda bilen. Priserna på bussen 
bör bli lägre. Det är bevisat i andra städer att lägre eller ingen bussavgift leder till 
att fler tar bussen. 
Inlämnat av: Marlene Lundberg 
Fullmäktiges beslut: Fullmäktige beslutar i ärendet. 

h) Subventionera busstrafiken för pensionärer (2008/466) 
Förslag: Bodens kommun bör införa subventionerad eller helst gratis busstrafik för 
pensionärer. Det borde gå att genomföra eftersom klimatfrågan är så viktig. 
Inlämnat av: Leif Åström 
Fullmäktiges beslut: Fullmäktige beslutar i ärendet. 
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Kf § 108  
  
  

Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

i) Fasa ned trottoarkanter och bygg cykelbana till Sunderby sjukhus 
(2008/467) 
Förslag: Kommunen bör fasa ner trottoarkanterna i alla korsningar som en cykelba-
na går över. En cykelbana till Sunderby sjukhus skulle absolut bidra till folkhälso-
arbetet.  
Inlämnat av: Lojsan Sundström  
Fullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ären-
det. 

j) Rusta upp tivoliområdet vid Brännastrand / Östra Strandvägen 
(2008/483) 
Förslag: Kommunen bör använda sina intäkter från Boden Alive till att till exempel 
placera ut flyttbara blomlådor på området vid Bränna Strand och Östra Strandvä-
gen. Området får stora markskador av att användas vid Boden Alive och marknads-
dagar. Det som skulle kunna vara ett attraktivt parkområde är sedan flera år tillbaka 
ett mycket fult inslag i stadsbilden.   
Inlämnat av: Bengt Engström 
Fullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ären-
det 

k) Dirtbana i Harads (2008/506) 
Förslag: Bodens kommun ska upplåta mark och iordningsställa en terrängcykel-
plats, så kallad dirt-bana i Harads, antingen på Radhusvägen 42 eller Televägen 15. 
Inlämnat av: John Hansson med flera. 
Fullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till kultur- och fritidsnämnden att beslu-
ta i ärendet 

 

För kännedom 
Respektive förslagsställare 
Kommunstyrelsen  
Kultur- och fritidsnämnden  
Barn- och utbildningsnämnden  
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