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NÄRVARO- OCH  
OMRÖSTNINGSLISTA 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
OMRÖSTNINGAR                  

Datum  
2009-06-15 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-17.35 (ajournering 17.05-17.20) 

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 -       

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 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 t.o.m § 98 kl 16.30    
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NÄRVARO- OCH  
OMRÖSTNINGSLISTA  

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
OMRÖSTNINGAR                 

Datum  
2009-06-15 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-17.35 (ajournering 17.05-17.20) 

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 R     

v Birger Juntti R       

m Eva Smedetun R       

s Christina Vesterlund R t.o.m § 98 kl 17.05    

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 t.o.m § 98 kl 17.05    

m Vivi-Anne Hedberg Svensson R       

s Erland Johansson -       
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NÄRVARO- OCH  
OMRÖSTNINGSLISTA  

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
OMRÖSTNINGAR              

Datum  
2009-06-15 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-17.35 (ajournering 17.05-17.20) 

R=röstber 
E=ersättare 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

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

m Göran Höglund R       

m Lars Lundström R       

m Maria Vikström Nordmark -       

m Jan Flygare E       

m Jan-Ola Moberg -       

m Lennart Carlsson E       

m Knut Larsson E       

m Hans Nilsson -       

s Tomas Lund R     

s Sophie Vestin R       

s Andreas Nicolao E R fr.o.m § 99     

s Urban Sundbom E     

s Lennart Synnergren E       

s Allan Ågren E     

s Jan Nilsson E       

s Glenn Blom -       

v Kent Eriksson -       

v Lena Joneland R       

v Katarina Palm  E R fr.o.m § 99     

v Bo Engström E       

ns Erika Sjöö E R fr.o.m § 99     

ns Gösta Eriksson E       

c Eva Larsson R       

c Maria Lindström -       

kd Britt-Marie Carlsson E       

kd Per-Olof Planting E     

mp Agneta Granström -       

mp Mats Nordström  E       

fp Jan Larsson -       

fp Henryk Nowakowski E       

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-06-15 

Sid 
2 (19) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 90 Delgivningar 
  

1. Kommunrevisorerna; Granskning av Årsredovisning 2008, läs rapporten på re-
visorernas hemsida www.boden.se Ex på sökord: kommunrevision, granskning-
ar 2008 (2009/230). 

2. Kommunrevisorerna; Granskning av kommunens energiförsörjning, läs rappor-
ten på revisorernas hemsida www.boden.se Ex på sökord: kommunrevision, 
granskningar (2009/387). 

3. Socialnämnden; Slutrapport Kompetensstegen (2004/1098). 

4. Socialnämnden; Rapport ej verkställda beslut per 2009-03-31 (2009/381). 

5. Länsstyrelsen; Glenn Blom (S) ny ersättare i Kommunfullmäktige för återståen-
de del av mandatperioden 2007-2010 efter Ulla Sundén (S) (2009/173). 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-06-15 

Sid 
3 (19) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 91 Spontan frågestund 
  

 
Fråga 1  
  
Frågeställare: Birger Juntti (V)  
Frågan besvaras av: Göran Ahlman (M)  
Ämne: Ungdomsgården i Sävast 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-06-15 

Sid 
4 (19) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 92 Revisorerna informerar 
  

Revisorernas ordförande Britt-Inger Olsson informerade om revisorernas avslutade, 
pågående och kommande granskningar. 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-06-15 

Sid 
5 (19) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 93 Medborgarförslag om att skänka fullmäktiges arvoden till 
välgörenhet 

 KS 2009/142, Ks § 84, Au § 41 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår förslaget att fullmäktige ska besluta att ledamöterna 

inte ska få något arvode vid nästa sammanträde. 

2. Kommunfullmäktige överlämnar till sina ledamöter att själva avgöra om de vill 
skänka sina arvoden från ett sammanträde till välgörande ändamål. 

Beskrivning av ärendet 
Göran Söderberg föreslår i ett medborgarförslag att kommunfullmäktige ska besluta 
att ledamöterna i fullmäktige vid nästa sammanträde inte får något arvode. Arvode-
na ska i stället gå till någon hjälporganisation. Denna solidariska handling kan se-
dan göras till en utmaning till andra kommuners fullmäktige. 

Kansliet säger i ett yttrande att fullmäktige inte har något möjlighet att bestämma 
hur dess ledamöter använder sina arvoden. Däremot kan fullmäktige ändra kommu-
nens bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda. Enligt bestäm-
melserna har ledamöter i fullmäktige, nämnder och liknande rätt till arvode på 500 
kronor per sammanträde som varar upp till fyra timmar. Arvodet för sammanträden 
över fyra timmar är 750 kronor.  

Bestämmelserna om ekonomiska förmåner bygger på principen att alla sammanträ-
den ger samma arvode, oavsett om det är sammanträde i fullmäktige, en nämnd el-
ler något annat. Den lösning som ligger närmast till hands om fullmäktige vill 
minska politikernas arvoden är att fullmäktige beslutar om en generell sänkning av 
arvodena för alla sammanträden. 

Kansliet tycker att Göran Söderbergs förslag om skänka pengar till välgörenhet till 
är vällovligt. Det finns inget hinder mot att de fullmäktigeledamöter som vill frivil-
ligt skänker sina arvoden vid ett sammanträde till välgörenhet. Kansliet anser där-
emot att det är mindre lämpligt att fullmäktige ändrar bestämmelserna om ekono-
miska förmåner på så sätt att ett visst enskilt sammanträde ger ett annat arvode än 
alla andra sammanträden. Frågan om arvodena för ett sammanträde ska skänkas till 
välgörenhet bör i stället avgöras av varje enskild ledamot. 

Kommunstyrelses förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 

Yrkanden 
Bosse Strömbäck (V) och Torbjörn Lidberg (S) föreslår att fullmäktige beslutar en-
ligt kommunstyrelsens förslag. 
 
För kännedom Göran Söderberg,  Kommunstyrelsen (klf - kansliet) 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-06-15 

Sid 
6 (19) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 94 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 
 KS 2009/70, Ks § 85 

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. Av underlaget framgår att 
ärendet gäller journaler för sex 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 
2009-06-15 

Sid 
7 (19) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 95 Detaljplan för del av Torpgärdan 5:4 m fl. Riksväg 97 - Trav-
baneleden 

 KS 2009/179, Ks § 86 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret lämnar förslag till en ny detaljplan för del av Torpgär-
dan 5:4 m fl. Riksväg 97 – Travbaneleden. Under hösten 2008 och vintern 2009 har 
ett förslag till ombyggnad av Rv 97 i anslutning till nuvarande trevägskorsning med 
Travbaneleden upprättats. Då förslaget inte följer gällande detaljplan för området 
har den nya detaljplanen upprättats. Detaljplanen har varit utställt för samråd under 
våren 2009. Efter en mindre omarbetning ställdes förslaget ut för granskning i fyra 
veckor i april-maj 2009. Synpunkter som inkommit under samrådstiden har inte helt 
kunnat beaktas. 

Nuvarande väganslutning mellan Rv 97 och Travbaneleden , strax söder om PEAB-
travet, skall byggas om och ersättas med en cirkulationsplats. För att möjliggöra en 
framtida vägförbindelse till Gamla Lulevägen måste cirkulationsplatsen förskjutas 
cirka 180 meter västerut från den nuvarande anslutningspunkten. Då vägen föreslås 
planskild med järnvägen måste cirkulationsplatsen förskjutas för att vägens lutning 
ska bli acceptabel. I denna detaljplan prövas dock inte vägförbindelsen till Gamla 
Lulevägen.  

I detaljplanen regleras sträckningen för den planerade nya sträckningen av Rv 97, 
cirkulationsplatsen, ombyggnad av en mindre sträcka av Travbaneleden samt ny 
anslutning till Torpgärdans Västra industriområde via Gjutvägen. Planen reglerar 
också ett nytt gång- och cykelvägsystem, inklusive två tunnlar, i anslutning till det 
nya vägsystemet. Vidare föreslås en utvidgning av Torpgärdans Västra industriom-
råde samt naturområden. Var naturområdet får modelleras med överskottsmassor, 
fördröjningsmagasin placeras samt var gång-, cykel-, rid och travvägar får placeras 
regleras också. 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf - samhällsbyggnadskontoret) 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-06-15 

Sid 
8 (19) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 96 Ny kostnadsfördelningsmodell för Länstrafiken Norrbotten 
 KS 2009/245, Ks § 87 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till nytt konsortiavtal innehållande en 

ny kostnadsfördelningsmodell för Länstrafiken i Norrbotten AB. 

2. Förslaget godkänns under förutsättning att samtliga kommuner i Norrbotten 
godkänner förslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet Norrbotten har lämnat förslag 
till en ny kostnadsfördelningsmodell för Länstrafiken i Norrbottens län. Enligt för-
slaget ska modellen skrivas in i konsortialavtalet och gälla från den 1 januari 2010. 
Förslaget ska först godkännas av samtliga kommuners fullmäktige och landstings-
fullmäktige. 

Enligt den tidigare gällande modellen har kostnaderna fördelats på så sätt att lands-
tinget tagit 50 % och kommunerna i Norrbottens tillsammans 50 %. Kommunernas 
kostnad har fördelats mellan länets fjorton kommuner efter folkmängd och trafik-
produktion.  

Den nya modellen innebär att landstinget ansvarar ekonomiskt och politiskt för den 
totala kostnaden för stomlinjenätet med buss samt all regional tågtrafik. Kommu-
nerna i Norrbottens län ansvarar ekonomiskt och politiskt för den faktiska kostna-
den för den inomkommunala trafiken i respektive kommun. 2007 års kostnader är 
bas för framräkningen av framtida förändringar av kostnaden. Länstrafikens ägare 
har vid ägarsamrådet i april 2008 enats om att man är överens om principerna för 
den nya kostnadsfördelningsmodellen. 

Den nya modellen medför att varje kommun får en mer direkt koppling mellan 
busstrafiken i den egna kommunen och kommunens intäkter och kostnader.  

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

 

För kännedom 
Kommunförbundet Norrbotten 
Tekniska förvaltningen  
Kommunstyrelsen (klf - ekonomikontoret) 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-06-15 

Sid 
9 (19) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 97 Delårsrapport april 2009 
 KS 2009/359, Ks § 88 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten i sin helhet. 

2. Kommunfullmäktige tillför 10 mkr, som i resultatbudgeten avsatts för omställ-
ningskostnader, till barn- och utbildningsnämnden 

3. För att motverka ett prognostiserat budgetunderskott krävs att nämnder och sty-
relser vidtar omedelbara åtgärder för att som lägst uppnå budgetbalans. Dessut-
om ska nedanstående nämnder/styrelser verka för att uppnå positiva budgetav-
vikelser som minst uppgår till enligt följande: 

- Ks-Kommunledningsförvaltningen + 2 000 tkr 

- Näringslivsstyrelsen                                  +  300 tkr 

- Kultur- och fritidsnämnden                       + 1 000 tkr 

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. För att undvika ett negativt resultat krävs att 
det sammanlagda budgetutfallet för verksamheterna blir positivt.  

I delårsrapporten efter april månad redovisas ett positivt resultat med 8 mkr medan 
årsprognosen pekar ett underskott på 20,2 mkr, vilket är 70 mkr sämre än budget. 
För styrelser och nämnder beräknas ett underskott jämfört med budget på -21,1 
mkr. Underskottet gentemot budget beror på att samtliga styrelser/nämnder utom 
KS-kommunledningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen beräknar 
större eller mindre underskott eller nollresultat. Finansen beräknas ge ett underskott 
på -48,9 mkr. Beräknat underskott för skatter och utjämning, -55,9 mkr, uppvägs i 
viss mån av ett överskott för semesterlöneskuld och reavinster. Reavinster beräknas 
till 2,3 mkr vid försäljning av fastigheten Aspgatan 12 och skogsfastigheter i Sävast 
och Svartbjörsbyn. I resultatbudgeten har 10 mkr avsatts för omställningskostnader 
inom barn- och utbildningsnämnden. 

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-mars har ökat något jämfört med 
samma period 2008, från 7,3 % till 7,7 %. Andelen långtidsfrånvaro uppgår till 52,2 
%. Med långtidsfrånvaro menas sammanhängande frånvaro längre än 60 dagar. 
Under perioden har 55,9 % av de anställda varit helt friska. Med helt friska avses 
månadsanställda som inte haft någon registrerad sjukdag under perioden.  



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-06-15 

Sid 
10 (19) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 97 Delårsrapport april 2009  (forts) 
 KS 2009/359, Ks § 88 

Befolkningsutvecklingen har varit negativ under perioden. Minskningen uppgår till 
20 personer. Inflyttningen uppgick till 217 personer och var 2 personer fler än ut-
flyttningen. 

Kommunen prognostiserar att nettoinvesteringarna kommer att uppgå till 93,3 mkr 
vilket innebär ett överskott jämfört med budget på 24,4 mkr.   

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

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf - ekonomikontoret), beslutspunkt 2 
Samtliga styrelser och nämnder, beslutspunkt 3 

 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-06-15 

Sid 
11 (19) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 98 Utvecklingsplan 
 KS 2008/332, Ks § 89 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer Utvecklingsplan för Bodens kommun med föl-

jande ändringar. 

a. En extra strecksats under rubriken Eko-kommunen, sid 13 - ”Det prak-
tiska miljöarbetet följer den inriktning som tidigare utarbetats avseende 
de lokala miljömålen”. 

b. En extra strecksats under rubriken Tillväxt, sid 7-8, - ”Kommunen upp-
rätthåller en god infrastruktur, med särskilt fokus på moderna och fram-
tidssäkra IT-kommunikationer”. 

c. Under rubriken Hela Boden lever, sid 9, i strecksats nr 3 sätts ”Intrapre-
nad” in efter ordet kooperativ, … 

d. En extra strecksats under rubriken Eko-kommunen, sid 13, - ”Kommu-
nen verkar för snabbtågförbindelse/pendeltåg Boden-Luleå. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (S), Eivy Blomdahl (S), Anna-Lena Vestin 
(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), Christina Ves-
terlund (S), Hans Rolfs (S), Inger Billenman (S), Patrik Degerman (S), Lena Nils-
son (S), Sophie Vestin (S), Bosse Strömbäck (V), Gunnel Notelid (V), Inger Vest-
man Arvesen (V), Rasmus Joneland (V), Birger Juntti (V), Lena Joneland (V), Bos-
se Westin (V) Catarina Ask (MP). 

Beskrivning av ärendet 
I enlighet med fullmäktiges uppdrag, i den strategiska planen för 2007-2009, har 
kommunledningsförvaltningen arbetat fram ett förslag till ny utvecklingsplan för 
Bodens kommun. Arbetet med den nya utvecklingsplanen har genomförts under 
benämningen BodenVisionen med samtliga gruppledare som ledningsgrupp. I arbe-
tet har medborgarna, föreningar och organisationer haft möjlighet att lämna sina 
synpunkter på kommunens framtida utveckling, i den så kallade BodenDialogen. 

Kommunchefen redovisade för gruppledarna i oktober 2008 resultatet av Bo-
denDialogen, vilken utgjort underlag för föreslagen utvecklingsplan. Förslaget till 
utvecklingsplan har tagits fram i samarbete mellan kommunledningsförvaltningen 
och Bodens Utveckling AB. Samråd har skett med Landsbygdsrådet. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2008-02-04, § 15, skulle de lokala miljömålen 
arbetas in i utvecklingsplanen gällande den långsiktiga inriktningen och i den stra-
tegiska planen som miljöindikatorer. I utvecklingsplanen finns de långsiktiga  



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-06-15 

Sid 
12 (19) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 98 Utvecklingsplan (forts) 
 KS 2008/332, Ks § 89 

inriktningarna och strategierna under ett eget avsnitt. Indikatorer för miljöområdet 
ingår från och med 2009 i den strategiska planen.  

I utvecklingsplanen framgår visionen för Boden 2020 samt målen för perspektivet 
Samhällsutveckling i den strategiska planen. 

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

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

Torbjörn Lidberg (S), Bosse Strömbäck (V) och Catarina Ask (MP) föreslår att 
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, med ändringen att strecksats 
nr 16 under rubriken Tillväxt i Boden, sid 7-8, ”Mer av den kommunala verksam-
heten läggs ut på entraprenad” stryks. 

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

 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-06-15 

Sid 
13 (19) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 99 Strategisk plan och budget 2010-2012 
 KS 2009/318, Ks § 90 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer budgetberedningens förslag till strategisk plan 

2010-2012 enligt §§ 15 – 43, med följande ändringar. 

a. Under rubriken Inriktning och uppdrag, Kommunstyrelsen, sid 24, änd-
ras strecksats nr 4, tredje meningen från senast juni 2009 till ”under 
2009”. 

b. En extra strecksats under rubriken Uppdrag som inte avrapporterats, si-
dan 25, - ”Kommunstyrelsens arbete bör som grund ha den av regering-
en framtagna folkhälsopolitiska propositionen 2007/08:110”. 

c. En extra strecksats under rubriken Investeringar, sidan 36, - ”Tillföra 
kommunstyrelsen, tekniska förvaltningens investeringsram 14 Mkr år 
2010”. 

d. En extra strecksats under rubriken Kultur- och fritidsnämnden, sidan 29, 
”Genomföra Ungdomsfullmäktige en gång per år”. 

e. Tillägg till text under rubriken Mål för Samhällsutveckling, Hela Boden 
lever, sidan 10, sist i stycke 2 efter viktig aktör …”tillsammans med en 
bibehållen stark offentlig sektor”. 

f. Under rubriken Eko-kommunen på sidan 13 läggs till ytterligare en 
strecksats med följande lydelse: Det praktiska miljöarbetet följer den in-
riktning som tidigare fastställts i de lokala miljömålen. 

g. Inriktningen till styrelser och nämnder att FN:s barnkonvention ska till-
lämpas i all verksamhet, där så erfordras, på sidan 23-29, ändras för 
samtliga styrelser och nämnder till att FN:s barnkonvention och FN:s 
kvinnokonvention ska tillämpas i all verksamhet, där så erfordras. 

2. Kommunfullmäktige fastställer budgeten för kommunrevisionen för 2010 till 
1 519,5 tkr samt planen för 2011 till 1 559,8 tkr och 2012 1 642 tkr. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (S), Eivy Blomdahl (S), Anna-Lena Vestin 
(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), Andreas Nico-
laou (S), Hans Rolfs (S), Inger Billenman (S), Patrik Degerman (S), Lena Nilsson 
(S), Sophie Vestin (S), Bosse Strömbäck (V), Gunnel Notelid (V), Inger Vestman 
Arvesen (V), Rasmus Joneland (V), Birger Juntti (V), Lena Joneland (V), Katarina 
Palm (V) Catarina Ask (MP). 
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§ 14 Utvecklingsplan 
  


Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer Utvecklingsplan för Bodens kommun.  


2. De lokala miljömålen upphör att gälla i enlighet med kommunfullmäktiges be-
slut § 15/2008. 


Beskrivning av ärendet 
I enlighet med fullmäktiges uppdrag, i den strategiska planen för 2007-2009, har 
kommunledningsförvaltningen arbetat fram ett förslag till ny utvecklingsplan för 
Bodens kommun. Arbetet med den nya utvecklingsplanen har genomförts under 
benämningen BodenVisionen med samtliga gruppledare som ledningsgrupp. I arbe-
tet har medborgarna, föreningar och organisationer haft möjlighet att lämna sina 
synpunkter på kommunens framtida utveckling, i den så kallade BodenDialogen. 


Kommunchefen redovisade för gruppledarna i oktober 2008 resultatet av BodenDi-
alogen, vilken utgjort underlag för föreslagen utvecklingsplan. Förslaget till utveck-
lingsplan har tagits fram i samarbete mellan kommunledningsförvaltningen och 
Bodens Utveckling AB. Samråd har skett med Landsbygdsrådet. 


Enligt beslut i kommunfullmäktige 2008-02-04, § 15, skulle de lokala miljömålen 
arbetas in i utvecklingsplanen gällande den långsiktiga inriktningen och i den stra-
tegiska planen som miljöindikatorer. I utvecklingsplanen finns de långsiktiga in-
riktningarna och strategierna under ett eget avsnitt. Indikatorer för miljöområdet in-
går från och med 2009 i den strategiska planen. 


I utvecklingsplanen framgår visionen för Boden 2020 samt målen för perspektivet 
Samhällsutveckling i den strategiska planen. 


Torbjörn Lidberg (s), Eivy Blomdahl (s) och Bosse Strömbäck (v) lämnar blank re-
servation. 
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§ 15 Kommungemensam styrning 
  


Beredningens förslag 
Kommungemensamma visioner, mål och målindikatorer fastställs enligt förslag. 


Beskrivning av ärendet 
Strategiska planen innehåller kommungemensamma mål inom perspektiven sam-
hällsutveckling, verksamhet, medarbetare samt ekonomi. Enligt riktlinjer för styr-
ning och uppföljning ska visioner och mål för de fyra perspektiven fastställas i 
samband med ny mandatperiod. I förslag till strategisk plan 2010-2012 föreslås vi-
sion och mål för samhällsutveckling och verksamhet ändras med anledning av den 
nya utvecklingsplanen. 


Den nuvarande visionen under samhällsutveckling Fördel Boden – en mycket at-
traktiv kommun ersätts med Fördel Boden – ett hållbart växande samhälle. Målet 
Ett växande Boden ersätts med Tillväxt i Boden, En bra livs- och boendemiljö med 
Trygg och trivsam kommun och ett ekologiskt hållbart samhälle med Eko-
kommunen. Målet om En bra folkhälsa utgår och målindikatorerna som rör folkhäl-
san återfinns nu under målet om en trygg och trivsam kommun. Målet Medborgar-
nas Boden ersätter målet om påverkan och inflytande som tidigare återfanns under 
Verksamheten 


Målindikatorer under samhällsutveckling har kompletterats med kortsiktiga mål om 
arbetslösheten, skadegörelse och klotter, inbrottslarm samt underområden till infly-
tande och påverkan. Målet om fjärrvärme flyttas fram till 2012 och andelen miljöbi-
lar ersätts av ett mål om biogasbilar. Under Verksamhet tillkommer delområden till 
målet om nöjd-medborgar-index och målet om dricksvattnet utgår. Under Ekonomi 
tillkommer kortsiktiga mål om resultatet och målet om låneskulden har reviderats. 
Därutöver har smärre justeringar gjorts av målindikatorerna. 


Folkhälsorådet har lämnat förslag till mål för folkhälsoarbetet i Bodens kommun, 
vilka legat till grund för arbetet med mål och målindikatorerna.  


I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2008-09-15, § 111, har ett särskilt av-
snitt om trygghetsfrågor arbetats in i den strategiska planen för 2010-2012.  


Därutöver har smärre revidering skett av texterna.
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§ 16  Inriktning och uppdrag 
  


Beredningens förslag 
1. Inriktningar fastställs enligt förslag  


2. Tidigare uppdrag avrapporteras, utgår eller ändras enligt nedan: 
− Strategi för hur el kan fasas ut avrapporteras i Strategisk plan 2010-2012 
− Miljötekniskt centrum anses avrapporterat med avsiktsförklaringen 
− Administrativt samarbete med Norrbottens Läns Landsting utgår 
− Översynen av administrationen ska redovisas hösten 2009 och ska då inklu-


dera uppdraget om samhällsservicekontoret i Gunnarsbyn. Översynen ska 
även, förutom de neddragningar som presenterats på planeringsberedningen, 
medföra att kostnaderna minskar med 3,5 mkr 2010 och med 5 mkr från och 
med 2011 


− Arbetet med översiktsplanen ska påbörjas under 2009 och vara klar 2010 


3. Följande nya uppdrag läggs ut på förvaltningsorganisationen: 
− Översyn av internhyressystemet redovisas under första halvåret 2010 
− Översyn av förtroendemannaorganisationen samt arvodesreglementet senast 


2009 
− Konsekvenser av om färdtjänsten ingår i de länsgemensamma riktlinjerna 


ska redovisas senast första halvåret 2010 
− Barn- och utbildningsförvaltningens lokalbehov ska redovisas senast första 


halvåret 2010 
− Möjligheten till samordning och samlokalisering av riktade verksamheter för 


kommunens familjer redovisas senast under april 2010. 
− En plan för samverkan mellan de fristående skolorna och den kommunala 


skolan redovisas senast under april 2010. 


Beskrivning av ärendet 
Strategiska planen innehåller den långsiktiga inriktning som fullmäktige vill ha på 
respektive nämnds/styrelses verksamhet samt de utredningsuppdrag som fullmäkti-
ge ger åt nämnderna/styrelserna.   


Inriktningarna till Kommunstyrelsens föreslås kompletteras med att medborgardia-
logen ska fortsätta utvecklas, att styrelsen har ansvaret för samordning av utveck-
lingsinsatser avseende bredband samt att budgetneddragning inte får göras på det 
planerade fastighetsunderhållet. Inga förändringar föreslås av inriktningarna till öv-
riga nämnder/styrelser. 
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§ 16 Inriktning och uppdrag (forts) 
 
Från tidigare strategiska planer finns följande utredningsuppdrag som ännu ej av-
rapporterats: 
− Översyn av finanspolicyn (december 2009) 
− Ta fram en kommuntäckande översiktsplan (under 2009) 
− Översyn av administrationen (december 2008)   
− Verksamheter till samhällsservicekontoret i Gunnarsbyn (juni 2008) 
− Förslag till en hälsopolitisk strategi (december 2009) 
 
Därutöver har Bodens Energi AB haft i uppdrag att ta fram en strategi för hur el 
som uppvärmning kan fasas ut. Bolaget har 2009-03-23 lämnat en strategi och av 
svaret framgår att samtliga kunder, som tekniskt och ekonomiskt kan erbjudas 
fjärrvärme, kommer att få den möjligheten senast år 2012 i stället för år 2015. 


Kommunstyrelsen har haft i uppdrag att utreda ett miljötekniskt centrum. I oktober 
beslutade styrelsen om en avsiktsförklaring om ett miljötekniskt centrum. 


Kommunstyrelsen har även haft i uppdrag att utreda förutsättningarna och konse-
kvenserna av ett administrativt samarbete med Norrbottens Läns Landsting. Av 
förvaltningens presentation på planeringsberedningen framgår att det för närvaran-
de inte finns förutsättningar för något administrativt samarbete. 
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§ 17 Ägardirektiv 
  


Beredningens förslag 
Ägardirektiv fastställs enligt förslag. 


Beskrivning av ärendet 
Strategiska planen innehåller ägardirektiv till de kommunala bolagen/stiftelsen. 
Ägardirektiven till Kommunföretag AB föreslås kompletteras med uppdrag att i 
nära samarbete med dotterbolagen främja tillväxt i Boden. 


Bodens Energi AB resultat föreslås årligen inrymma ett koncernbidrag till moder-
bolaget Bodens Kommunföretag AB för att täcka moderbolagets kostnader samt till 
utvecklingsfrågor med maximalt 3 mkr per år. 


En justering föreslås av uppdraget till Restproduktbearbetning i Boden AB med att 
restprodukterna inte ska upparbetas till matjord och mellantäckning av deponi. Ni-
vån på koncernbidraget utgår. 


Bodens Utveckling AB:s uppdrag att utveckla ett hästcentrum tydliggörs samt att 
avtal kan skrivas med andra nämnder än näringslivsstyrelsen. Ramen för bolagets 
arbete föreslås fastställas till maximalt 3 mkr per år. 


Stiftelsen BodenBo:s soliditet uppgick till 25 % vid utgången av 2008. Stiftelsens 
soliditet föreslås därför vara minst 20 % i stället för som tidigare minst 15 %. 
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§ 18 Motion om kommunalt vårdnadsbidrag för barn 1-3 år 
  


Beredningens förslag 
1. Kommunalt vårdnadsbidrag för barn mellan ett och tre år införs inte för när-


varande på grund av osäkerheterna i kostnadsbedömningen.  


2. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att följa kostnadsutvecklingen i 
andra kommuner. Under nästa mandatperiod ska en förnyad prövning ske av 
om vårdnadsbidrag ska införas. 


Beskrivning av ärendet 
I en motion från 2007-10-15 föreslår Anders Pettersson (kd) och Maria Selin Fjell-
ström (kd) att kommunen inför ett kommunalt vårdnadsbidrag för barn mellan ett 
och tre år från den 1 juli 2008.  


Kommunfullmäktige beslutade 2008-11-17, § 147, att ge barn- och utbildnings-
nämnden i uppdrag att genomföra en analys av konsekvenserna av att införa ett 
vårdnadsbidrag. Uppdraget ska redovisas till budgetberedningen, för att sedan be-
handlas i den strategiska planen för åren 2010-2012. 


Barn- och utbildningsförvaltningen har till planeringsberedningen lämnat en analys 
av konsekvenserna av införande av ett vårdnadsbidrag. Av analysen framgår bland 
annat att i nuläget är effekterna i sin helhet inte möjliga att beräkna på detaljnivå. 
Översiktliga beräkningar visar att reformen i sin helhet blir kostnadsdrivande för 
nämnden samt att konsekvenserna av ett införande inte inrymmes i nämndens nuva-
rande ekonomiska ram. 
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§ 19  Vårpropositionen - Tillsyns- och tillståndsverksamhet 
  


Beredningens förslag 
Socialnämndens driftram minskas med 82 tkr då länsstyrelsen tar över tillsynen av 
verksamhet som bedrivs enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade.  


Beskrivning av ärendet 
I april presenterade regeringen 2009 års vårproposition. Där föreslås bland annat att 
anslaget för kommunalekonomisk utjämning ska minskas med 3 kronor per invåna-
re med anledning av finansieringsprincipen. För Bodens del innebär det minskade 
intäkter med ca 82 tkr per år. Regleringen sker med anledning av att Socialstyrelsen 
tar över tillsynen av verksamhet som bedrivs enligt socialtjänstlagen och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade. 
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§ 20 Resursfördelning demografi – Barn- och utbildningsnämn-
den 


  


Beredningens förslag 
I förhållande till 2009 års nivå minskas barn- och utbildningsnämndens driftram 
med 1 787 tkr 2010, 11 836 tkr 2011 samt med 20 442 tkr från 2012. 


Beskrivning av ärendet 
Enligt delmodellen avseende resursfördelning demografi ska tillägg/avdrag göras 
för demografiska förändringar inom barn- och utbildningsnämnden för verksamhe-
terna förskola, förskoleklass, grundskola samt gymnasieskola. 


Tillägget/avdraget beräknas genom att en styckkostnad multipliceras med den ge-
nomsnittligt prognostiserade förändringen av antal invånare i aktuell åldersgrupp 
för föregående samt aktuellt år. 


För barn- och utbildningsnämnden innebär delmodellen följande tillägg/avdrag för 
perioden 2010-2012: 


2010 2011 2012


Förskola, 1-5 år -2 311 -1 096 519
Förskoleklass, 6 år 436 -316 -1 098
Grundskola, 7-15 år -5 859 -2 756 -225
Gymnasieskola, 16-18 år -4 859 -6 598 -7 802
Summa avdrag plan 2009-2011 -12 593 -10 766 -8 606


Avdrag enlig plan 2009-2011 -10 806 -717


Årlig förändring -1 787 -10 049 -8 606
Ack förändring -11 836 -20 442  
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§ 21 Resursfördelning demografi – Socialnämnden 
  


Beredningens förslag 
I förhållande till 2009 års nivå minskas socialnämndens driftram med 1 767 tkr 
2010 och 257 tkr 2011. 2012 utökas ramen med 244 tkr. 


Beskrivning av ärendet 
Enligt delmodellen avseende resursfördelning demografi ska tillägg/avdrag göras 
för demografiska förändringar inom socialnämnden för äldreomsorgen. 


Tillägget/avdraget beräknas genom att en styckkostnad multipliceras med den ge-
nomsnittligt prognostiserade förändringen av antal invånare i aktuell åldersgrupp 
för föregående samt aktuellt år. 


För socialnämnden innebär delmodellen följande tillägg/avdrag för perioden 2010-
2012: 


2010 2011 2012


Äldreomsorg, 80-w år 2 980 587 501
Summa avdrag plan 2010-2012 2 980 587 501


Avdrag enligt plan 2009-2011 4 747 -923


Årlig förändring -1 767 1 510 501
Ack förändring -257 244  
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§ 22 Löne- och prisantaganden 
  


Beredningens förslag 
Följande löne- och prisantaganden fastställs för Strategisk plan och budget 2010-
2012 
                                                2010                 2011                   2012 
Personalkostnader 2,5 %  2,0 %  2,5 % 
Intäkter, varor, tjänster 0,0 %  1,0 %  1,5 % 
Internhyra* 3,1 %  0,8 %  1,1 % 
Lokalvård och verksamhetsservice 2,3 %  1,9 %  2,4 % 
Internränta  4,0 %  4,0 %  4,0 % 


*  I enlighet med tidigare plan innebär uppräkningen att utökning av det planerade underhållet kan 
ske med ca 5 000 tkr från och med 2010 


Beskrivning av ärendet 
Ekonomisk driftram för respektive styrelse/nämnd beräknas genom att föregående 
års driftram räknas upp med fullmäktiges fastställda antaganden om löne- och pris-
utvecklingen. Därefter justeras ramen med fullmäktiges beslutade förändringar en-
ligt gällande långtidsplan samt särskilda beslut. I långtidsplanen 2010-2011 gäller 
följande antaganden: 


                                           2010 2011 
Personalkostnader  3,0 % 3,6 % 
Intäkter, varor, tjänster  2,0 % 2,0 % 
Internhyra*   6,4 % 1,5 % 
Lokalvård och verksamhetsservice 2,9 % 2,9 % 
Internränta*   4,5 % 4,5 % 
 
* Uppräkningen innebär att utökning av det planerade underhållet kan ske med ca 5 000 tkr  
  från och med 2010 
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§ 23 Kommunrevisionens driftram 
  


Beredningens förslag 
Presidiets förslag till budget för strategisk plan 2010-2012 har medräknas i försla-
get till strategisk plan för 2010-2012. 


Beskrivning av ärendet 
Kommunrevisionen har lämnat sitt budgetförslag för år 2010-2012. Budgetförslaget 
uppgår till 1 520 tkr 2010, 1 560 tkr 2011 samt till 1 642 tkr 2011.  


Presidiet har föreslagit att kommunrevisionens ramar ska vara enligt revisorernas 
förslag. 
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§ 24 Ks-kommunledningsförvaltningens driftram 
  


Beredningens förslag 
1. Ks-kommunledningsförvaltningens driftram minskas med 1 573 tkr 2010, 1 885 


tkr 2011 samt med 2 020 tkr från och med 2012. 


2. Kf:s pott för oförutsedda utgifter minskas med 750 tkr och nivån för särskilt av-
satta medel fastställs enligt följande: 


   2010 2011 2012 
 Kf:s oförutsedda 2 782 2 782 2 782 


Ks:s oförutsedda 721    458    458 
EU-projekt 1 560 1 560 1 560 


Beskrivning av ärendet 
Med anledning av det försämrade ekonomiska läget har samtliga nämnder/förvalt- 
ningar haft i uppdrag att till planeringsberedningen presentera åtgärder för att finan-
siera verksamheten med beaktande av en ytterligare neddragning av ramen med  
2,5 % (ca 1 991 tkr). 


Vid planeringsberedningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 
2010-2012. Av presentationen framgår bland annat behov av att: 


− under 2010 påbörja införandet av ett beslutsstödssystem för hela kommunen, 
vilket till en början beräknas medföra en kostnadsökning med ca 1 000 tkr per 
år, varav förvaltningarna förväntas svara för sin andel 


− inrätta en tjänst som skuldrådgivare från 2010 
− genomföra en utbildning av nyvalda politiker under 2011 till en kostnad av  


100 tkr 


Det finns även behov av utökning motsvarande en halvtid för att handlägga bo-
stadsanpassningsärenden. Denna förväntas finansieras inom ram samt genom att 
tekniska förvaltningens resurser för energirådgivning flyttas och kombineras med 
dessa ärenden.  


Därutöver har förslag till åtgärder presenterats motsvarande 2 573 tkr 2010, 2 985 
tkr 2011 samt 3 020 tkr från och med 2012. 


I långtidsplanen 2010-2011 finns särskilt avsatta medel enligt följande:  
 2010 2011 
Kf:s oförutsedda 3 532 3 532 
Ks:s oförutsedda* 721 458 
EU-projekt** 1 560 1 560 


*  Kommunstyrelsens pott för oförutsedda utgifter uppgick ursprungligen till 1 212 tkr varav 1 000 tkr avsåg kommun- 
  gemensamma utvecklingsprojekt. Neddragning har därefter skett för att finansiering av ökade kapitalkostnader. 
**  För 2010 och 2011 är 1 418 tkr respektive 60 tkr redan anvisade till olika projekt. 
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§ 25 Ks-tekniska förvaltningens driftram 
  


Beredningens förslag 
1. Ks-tekniska förvaltningens driftram minskas med 512 tkr 2010, 1 432 tkr 2011 


samt med 121 tkr från och med 2012 avseende planskild korsning. 


2. Ks-tekniska förvaltningens driftram med minskas med 6 280 tkr 2010 samt med  
8 780 tkr från och med 2011. Av dessa ska, i enlighet med den inriktning som 
finns i strategiska planen 2009-2011 om offentlig och privat samverkan 
och/eller upphandling, kostnaderna minskas med 2 500 tkr 2010 samt med 
5 000 tkr från och med 2011. 


Beskrivning av ärendet 
Med anledning av det försämrade ekonomiska läget har samtliga nämnder/-
förvaltningar haft i uppdrag att till planeringsberedningen presentera åtgärder för att 
finansiera verksamheten med beaktande av en ytterligare neddragning av ramen 
med 2,5 % (ca 2 526 tkr). 


Vid planeringsberedningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 
2010-2012. Av presentationen framgår bland annat förslag till åtgärder motsvaran-
de 5 650 tkr per år från och med 2010. 


I strategisk plan 2009-2011 har ks-tekniska förvaltningen, med anledning av inve-
stering i planskild korsning, en utökning av ramen med 100 tkr 2009, 1 000 tkr 
2010, 3 000 tkr 2011 samt med 4 000 tkr från och med 2012. I strategisk plan 2010-
2012 föreslås investeringen fördelas annorlunda mellan åren och driftkostnaden be-
räknas därför bli 488 tkr 2010, 1 568 tkr 2011 samt 3 879 tkr 2012.  
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§ 26 Ks-räddnings och beredskapsförvaltningens driftram 
  


Beredningens förslag 
Ks-räddnings- och beredskapsförvaltningens driftram minskas med 500 tkr 2010 
samt med 1 000 tkr från och med 2011 


Beskrivning av ärendet 
Med anledning av det försämrade ekonomiska läget har samtliga nämnder/-
förvaltningar haft i uppdrag att till planeringsberedningen presentera åtgärder för att 
finansiera verksamheten med beaktande av en ytterligare neddragning av ramen 
med 2,5 % (ca 589 tkr). 


Vid planeringsberedningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 
2010-2012. Av presentationen framgår bland annat förslag till åtgärder motsvaran-
de 1 500 tkr från och med 2010. 
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§ 27 Barn- och utbildningsnämndens driftram 
  


Beredningens förslag 
Barn- och utbildningsnämndens driftram minskas med 13 579 tkr från och med 
2010. 


Beskrivning av ärendet 
Med anledning av det försämrade ekonomiska läget har samtliga nämnder/-
förvaltningar haft i uppdrag att till planeringsberedningen presentera åtgärder för att 
finansiera verksamheten med beaktande av en ytterligare neddragning av ramen 
med 2,5 % (ca 13 579 tkr). 


Vid planeringsberedningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 
2010-2012. Av presentationen framgår bland annat att det krävs ytterligare åtgärder 
för att finansiera den neddragning av ramen som finns i strategisk plan 2009-2011 
samt för fristående enheter. Förvaltningen har därför presenterat förslag till åtgärder 
motsvarande 16 188 tkr från och med 2010. 
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§ 28 Socialnämndens driftram 
  


Beredningens förslag 
Socialnämndens driftram utökas med 3 200 tkr 2010 samt med 3 300 tkr från och 
med 2011 avseende försörjningsstödet. Därutöver minskas ramen med 12 452 tkr 
2010, 13 340 tkr 2011 samt med 13 747 tkr från och med 2012 


Beskrivning av ärendet 
Med anledning av det försämrade ekonomiska läget har samtliga nämnder/-
förvaltningar haft i uppdrag att till planeringsberedningen presentera åtgärder för att 
finansiera verksamheten med beaktande av en ytterligare neddragning av ramen 
med 2,5 % (ca 14 084 tkr). 


Vid planeringsberedningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 
2010-2012. Av presentationen framgår bland annat att nämnden har att finansiera 
följande volymökningar/ofinansierad verksamhet: 


- 800 tkr per år på grund av volymökning inom LSS-verksamheten  


- 2 000 tkr per år på grund av volymökning inom hemtjänsten 


- 3 000 tkr per år för ofinansierad verksamhet inom individ- och familjeomsorgen 


- 3 200 tkr per år på grund av volymökning avseende försörjningsstöd 


Därutöver presenterades förslag till åtgärder motsvarande 20 088 tkr från och med 
2010. Av dessa har nämnden beslutat om åtgärder motsvarande 14 368 tkr. 







 Budgetberedningen Protokoll 
 


 
 


Sammanträdesdatum 
2009-05-28 


Sid 
18 (33) 


 


Beslutsexpediering Signatur 


 


§ 29 Miljö- och byggnämndens driftram 
  


Beredningens förslag 
Miljö- och byggnämndens driftram minskas med 15 tkr från och med 2010. 


Beskrivning av ärendet 
Med anledning av det försämrade ekonomiska läget har samtliga nämnder/-
förvaltningar haft i uppdrag att till planeringsberedningen presentera åtgärder för att 
finansiera verksamheten med beaktande av en ytterligare neddragning av ramen 
med 2,5 % (ca 15 tkr). 


Vid planeringsberedningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 
2010-2012. Av presentationen framgår bland annat att en eventuell reducering av 
ramen går att lösa genom en allmän neddragning 
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§ 30 Näringslivsstyrelsens driftram 
  


Beredningens förslag 
Näringslivsstyrelsens driftram minskas med 1 085 tkr från och med 2010. 


Beskrivning av ärendet 
Med anledning av det försämrade ekonomiska läget har samtliga nämnder/-
förvaltningar haft i uppdrag att till planeringsberedningen presentera åtgärder för att 
finansiera verksamheten med beaktande av en ytterligare neddragning av ramen 
med 2,5 % (ca 1 085 tkr). 


Vid planeringsberedningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 
2010-2012. Av presentationen framgår bland annat att förslag till åtgärder motsva-
rande 5 085 tkr 2010 samt 6 885 tkr från och med 2011. 
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§ 31 Kultur- och fritidsnämndens driftram 
  


Beredningens förslag 
Kultur- och fritidsnämndens driftram minskas med 2 399 tkr 2010, 2 449 tkr 2011 
samt med 3 269 tkr från och med 2012.  


Beskrivning av ärendet 
Med anledning av det försämrade ekonomiska läget har samtliga nämnder/-
förvaltningar haft i uppdrag att till planeringsberedningen presentera åtgärder för att 
finansiera verksamheten med beaktande av en ytterligare neddragning av ramen 
med 2,5 % (ca 1 730 tkr). 


Vid planeringsberedningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 
2010-2012. Av presentationen framgår bland annat att det är svårt att finansiera den 
uppräkning som sker av intäkterna avseende Försvarsmuseum samt NordPoolen. 
Därutöver har förslag till åtgärder presenterats motsvarande 2 036 tkr från och med 
2010. 
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§ 32 Överförmyndarnämndens driftram 
  


Beredningens förslag 
Överförmyndarens driftram minskas med 89 tkr från och med 2010. 


Beskrivning av ärendet 
Med anledning av det försämrade ekonomiska läget har samtliga nämnder/-
förvaltningar haft i uppdrag att till planeringsberedningen presentera åtgärder för att 
finansiera verksamheten med beaktande av en ytterligare neddragning av ramen 
med 2,5 % (ca 89 tkr). 


Vid planeringsberedningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 
2010-2012. Av presentationen framgår bland annat att det finns behov av att utöka-
de resurser motsvarande 500 tkr på grund av att nämnden tar över vissa arbetsupp-
gifter av Tingsrätten. Därutöver har förslag till åtgärder presenterats motsvarande 
89 tkr från och med 2010. 
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§ 33 Skattesats 2010 
  


Beredningens förslag 
Skattesatsen för 2010 blir oförändrad 22,13. 


Beskrivning av ärendet 
Skattesatsen för 2009 är 22,13. 
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§ 34 Ks-finansförvaltningen 
  


Beredningens förslag 
Ks-finansförvaltningens budgeteras enligt nedan: 


2010 2011 2012
Pensioner* 79 363 81 456 83 739
PO-påslag, avtalspensioner -52 354 -53 400 -54 736
Semensterlöneskuld/okomp övertid 5 000 5 000 5 000
Interna räntor -41 841 -41 841 -41 841
Skatter och utjämning -1 387 608 -1 396 763 -1 427 577
Finansiella intäkter -6 380 -7 120 -8 020
Finansiella kostnader 5 599 4 999 6 499
Rationaliseringskrav på administration -3 500 -5 000 -5 000
Summa -1 401 721 -1 412 669 -1 441 936


* exkl räntekostnad på 1 249 tkr som ingår i finansiella kostnader.  


Beskrivning av ärendet 
I långtidsplanen 2010-2011 är ks-finansförvaltningen budgeterad enligt nedan: 


2010 2011
Pensioner* 81 356 85 508
PO-påslag, avtalspensioner -52 134 -54 010
Semensterlöneskuld/okomp övertid 5 000 5 000
Interna räntor -47 106 -47 106
Skatter och utjämning -1 477 731 -1 522 429
Finansiella intäkter -14 910 -14 610
Finansiella kostnader 11 099 11 499
Summa -1 494 426 -1 536 148


* exkl räntekostnad på 1 249 tkr som ingår i finansiella kostnader  


SPP:s prognos från april 2009 ligger till grund för förslag till pensionskostnaderna i 
strategiska planen 2010-2012. 


Skatte- och utjämningsintäkterna i strategisk plan 2010-2012 baseras på Sveriges 
kommuner och landstings senaste prognos över skatte- och utjämningsintäkter från 
slutet av april 2009 (cirkulär 2009:27), justerad med kommunens egen befolknings-
prognos. 


Finansiella intäkter och kostnader baseras på föreslagen nivå på långfristig upplå-
ning samt långfristiga fordringar. Räntan utgår från regeringens bedömning i vår-
propositionen. 


Rationaliseringskravet som i uppdraget åläggs hela kommunens administration fö-
reslås budgeteras inom finansförvaltningen. 
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§ 35 Balanskravsresultat och pensionsreserv 
  


Beredningens förslag 
1. Efter avsättning till pensionsreserv budgeteras balanskravsresultatet till 0 för 


åren 2010-2012. 


Beskrivning av ärendet 
Budgeterat resultat uppgår till 466 tkr 2010, 331 tkr 2011 och 5 498 tkr 2012. De 
budgeterade resultaten föreslås avsättas till pensionsreserven. Efter dessa föränd-
ringar är balanskravsresultatet 0 för hela planperioden.  


I bokslut 2008 finns 40 566 tkr avsatt till pensionsreserv och 5 258 beräknas ian-
språktas under 2009. Efter dessa avsättningar uppgår pensionsreserven till 35 774 
tkr 2010, 36 105 tkr 2011 och 41 603 tkr 2012. 
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§ 36 Ks-kommunledningsförvaltningens investeringsram 
  


Beredningens förslag 
Ks-kommunledningsförvaltningens investeringsram fastställs till 7 480 tkr per år 
2010-2011 samt till 8 680 tkr för 2012. 


Beskrivning av ärendet 
Enligt gällande långtidsplan har ks-kommunledningsförvaltningen en investerings-
ram på 15 480 tkr för 2010 och 7 480 tkr för 2011. I långtidsplanen 2010 ingår in-
vestering i p-däck med 8 000 tkr. 


Vid planeringsberedningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 
2010-2012. Av presentationen framgår bland annat att det finns ett årligt invester-
ingsbehov på 7 480 tkr för löpande investeringar. Därutöver finns behov av att infö-
ra ett beslutsstödssystem som beräknas kosta ca 1 460 tkr 2011 och ca 1 200 tkr för 
vardera åren 2011 och 2012, totalt ca 3 860 tkr. 


För att möjliggöra den prioriterade utvecklingen av e-service krävs dessutom inve-
steringar för ca 1 000 tkr för inskanning av bygglovarkiv och ritningar. 
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§ 37 Ks-tekniska förvaltningens investeringsram 
  


Beredningens förslag 
Ks-tekniska förvaltningens investeringsram fastställs till 50 500 tkr 2010, 54 000 
tkr 2011 samt till 82 650 tkr 2012. I ramen ingår investeringar i planskild korsning 
med 5 000 tkr 2010, 15 000 tkr 2011 och 28 000 tkr 2012. Investeringar i attraktiva 
lärmiljöer ingår med 8 000 tkr 2010. 


Beskrivning av ärendet 
Enligt långtidsplanen har ks-tekniska förvaltningen en investeringsram på 78 000 
tkr för 2010-2011. Ramen 2010-2011 inkluderar investering i planskild korsning 
med 20 000 tkr respektive 28 000 tkr. I ramen 2010 ingår dessutom 8 000 tkr för 
investering i attraktiva skolmiljöer. 


Vid planeringsberedningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 
2010-2012 och där pekat på följande investeringsbehov: 


2010 2011 2012
Allmänna investeringar 51 050 51 450 42 950
Ombyggnad gator och VA-ledningar 9 100 9 100 10 000
Beläggningar 5 600 6 000 6 400
Trafiksäkerhetsåtgärder 2 250 2 950 2 800
Bilar och maskiner 2 500 2 500 2 500


70 500 72 000 64 650


Affärsdrivande verksamhet 14 000 6 000 5 000
Summa 84 500 78 000 69 650  
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§ 38 Ks-räddnings- och beredskapsförvaltningens investerings-
ram 


  


Beredningens förslag 
Ks-räddnings- och beredskapsförvaltningens investeringsram fastställs till 0 tkr 
2010 samt till 1 200 tkr per år 2011-2012. 


Beskrivning av ärendet 
Enligt långtidsplanen har ks-räddnings- och beredskapsförvaltningen en invester-
ingsram på 1 200 tkr per år 2010-2011. 


Vid planeringsberedningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 
2010-2012 och där pekat på att förvaltningens investeringsplaner följer långtidspla-
nen. 
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§ 39 Barn- och utbildningsnämndens investeringsram 
  


Beredningens förslag 
Barn- och utbildningsnämndens investeringsram fastställs till 6 000 tkr per år  
2010-2012.  


Beskrivning av ärendet 
Enligt långtidsplanen har barn- och utbildningsnämnden en investeringsram på 
8 000 tkr per år för 2010-2011. 2010 finns dessutom 8 000 tkr inom ks-tekniska 
förvaltningens investeringsram för förbättring av lärmiljöer. 


Vid planeringsberedningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 
2010-2012 och har då pekat på att investeringsbehovet bedöms öka med 2 000 tkr 
per år. Därutöver finns behov av investeringsmedel för en F-9 skola på Korpen, 
preliminärt 30 000 tkr. Redan tilldelade investeringsmedel för lärmiljöer på 8 000 
tkr 2010 bedöms kunna användas som delfinansiering. 
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§ 40 Socialnämndens investeringsram 
  


Beredningens förslag 
Socialnämndens investeringsram för fastställs till 1 500 tkr per år 2010-2012. 


Beskrivning av ärendet 
Enligt långtidsplanen 2010-2011 har socialnämnden en investeringsram på 3 000 
tkr per år.  


Vid planeringsberedningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 
2010-2012 och där pekat på att investeringsbehovet kan omfatta lokalanpassningar 
vid eventuella beslut om verksamhetsförändringar eller flytt av verksamhet. Om-
fattningen kan inte preciseras. I övrigt finns i huvudsak behov av investeringar i 
larm, datorer eller annan inredning och lokalutrustning. 
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§ 41 Kultur- och fritidsnämndens investeringsram 
  


Beredningens förslag 
Kultur- och fritidsnämndens investeringsram fastställs till 2 000 tkr per år för 2010-
2012.  


Beskrivning av ärendet 
Enligt långtidsplanen 2010-2011 har kultur- och fritidsnämnden en investeringsram 
på 3 000 tkr per år.  


Vid planeringsberedningen har förvaltningen presenterat förutsättningar inför åren 
2010-2012 och där pekat på att det under 2010 finns behov av bland annat en ny 
bokbuss. Investeringen kan eventuellt flyttas fram till 2011, dock föreligger en viss 
risk för ökade kostnader föranledda av reparationer m m. 
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§ 42 Upplåning och långfristiga fordringar 
  


Förslag till beslut 
1.  Räntan på reverslånet till Bodens Kommunföretag AB fastställs till 0 % från 


och med den 1 januari 2009. 


2. Räntan på reverslånet till Bodens Energi AB fastställs till genomsnittlig statslå-
neränta +2 % från och med den 1 juli 2009. 


3. De långfristiga fordringarna minskar år 2009 med 50 000 tkr och år 2010 med 
30 000 tkr genom amortering från Bodens Kommunföretag AB. 


4. De långfristiga skulderna amorteras år 2009 med 50 000 tkr och år 2010 med 
15 000 tkr. 


5. Nyupplåning sker år 2012 med 10 000 tkr.  


Beskrivning av ärendet 
Kommunen har en långfristig fordran på Bodens Kommunföretag AB med 160 000 
tkr och på Bodens Energi AB med 94 500 tkr. Bolagen betalar en ränta motsvaran-
de statslåneräntan med en marginal. För Kommunföretag är marginalen -2 % och 
för Bodens Energi AB +1 %.  


I Kommunföretag är från och med 2009 inte längre räntekostnaden på lånet till 
kommunen avdragsgill eftersom lånet avser förvärv av aktier. För att inte kommun-
koncernen ska drabbas av en merkostnad i form av skatt på räntekostnaden föreslås 
att räntan från Kommunföretag sätts till 0 %. För att till viss del kompensera in-
täktsbortfallet föreslås att marginalen från BEAB höjs till +2 %. Ändringarna före-
slås börja gälla från den 1 januari 2009 för Kommunföretag och från den 1 juli 
2009 för BEAB. 


För att ytterligare kompensera intäktsbortfallet föreslås att Kommunföretag amorte-
rar på sitt lån med 50 000 tkr 2009 och med 30 000 tkr 2010. För 2009 används 
medlen till att amortera på egen låneskuld och för 2010 amorteras 15 000 tkr på 
egen låneskuld. Resterande 15 000 tkr för 2010 motsvarar kommunens behov av 
nyupplåning. För 2012 behövs ytterligare 10 000 tkr i extern nyupplåning. 
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§ 43 Avsättning av medel för kommande pensionsåtagande 
  


Beredningens förslag 
Under 2010-2012 görs ingen avsättning i kapitalförvaltning för att täcka framtida 
pensionsutbetalningar. 


Beskrivning av ärendet 
Kommunens totala pensionsåtagande uppgår enligt den senaste prognosen från SPP 
till 916 295 tkr, inklusive löneskatt. Kommunen har fram till 2006 inte avsatt sär-
skilda resurser för de kommande pensionsutbetalningarna vilket innebär att pen-
sionsutbetalningarna måste klaras inom ramen för driftresultatet. Den likviditets-
mässiga påfrestningen kommer också att bli stor. På sikt kommer pensionerna både 
likviditetsmässigt och kostnadsmässigt att trängas med det ekonomiska utrymmet 
för verksamheten.  


I samband med beslut om strategisk plan 2009-2011 beslutades att avsättning ska 
göras med minst 10 000 tkr per år under förutsättning god betalningsberedskap kan 
upprätthållas.
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§ 44 Budgetberedningens förslag till strategisk plan och budget 
2010-2012 


  


Beredningens förslag 
Budgetberedningens förslag till strategisk plan 2010-2012 enligt §§ 15-43 fastställs. 


Beskrivning av ärendet 
Budgetberedningen har upprättat ett förslag till strategisk plan 2010-2012 enligt §§ 
15-43. 


Torbjörn Lidberg (s), Eivy Blomdahl (s) och Bosse Strömbäck (v) lämnar blank re-
servation. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 99 Strategisk plan och budget 2010-2012 (forts) 
 KS 2009/318, Ks § 90 

Beskrivning av ärendet 
Den strategiska planeringen för Bodens kommun omfattar en rullande treårsperiod 
och tar sin utgångspunkt från utvecklingsplanen. Den strategiska planen innehåller 
nedanstående delar som tillsammans utgör fullmäktiges styrning av nämnder-
na/bolagen: 

1. Kommungemensamma visioner och mål i perspektiven 

- Samhällsutveckling 

- Verksamhet 

- Medarbetare 

- Ekonomi 

Målen mäts sedan med hjälp av målindikatorer/nyckeltal 

2. Kommungemensamma serviceförklaringar 

3. Inriktning och uppdrag till nämnderna 

4. Ägardirektiv till bolagen 

5. Ekonomisk ram per nämnd för drift respektive investeringar 

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

Med utgångspunkt från den strategiska planen fastställer nämnderna verksam-
hetsplaner, 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. 

Kommunrevisionen äskar 2009-05-12, § 1, en budget på 1 519,5 tkr för revisions-
verksamheten 2010. Revisorerna lämnar även en budgetplan för 2011 och 2012. 
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§ 99 Strategisk plan och budget 2010-2012 (forts) 
 KS 2009/318, Ks § 90 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med punkten 1 a-e i 
kommunfullmäktiges beslut. 

Yrkanden 
Kenneth Backgård (NS) föreslår att fullmäktige fastställer kommunrevisionens för-
slag till budget för 2010 och plan för 2011 och 2012. 

Olle Lindström (M), Göran Ahlman (M), Rigmor Åström (M) och Åsa Wikström 
(M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Torbjörn Lidberg (S), Anna-Karin Nylund (S), Eivy Blomdahl (S) och Hans Rolfs 
(S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, med 
följande tillägg. 

1. Ett aktivt drogförebyggande arbete, särskilt riktat mot barn och ungdomar, prio-
riteras. 

2. Kommunen håller en generös linje i frågor om rehabilitering och omplacering 
av långtidssjukskrivna. 

3. En sammanhållen utvecklings- och underhållsplan för NordPoolen presenteras. 

4. Näringslivsarbetet utvärderas och reformeras i syfte att få fler arbetstillfällen till 
Boden.  

5. Kommunen verkar för etablering av nationella högskoleutbildningar till Lär-
centrum.  

6. Kommunen tar fram en handlingsplan för socialt företagande. 

7. Kommunen tar fram ett riktat centrumutvecklingsprogram med kraftsamling till 
två utvecklingsområden. 

8. Samverkansavtalen FAS-05 införs i samverkan med personalorganisationerna. 

9. Kommunen avstår från etablering av stora F-9-skolor till förmån för små och 
tryggare skolenheter. 
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Sid 
16 (19) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 99 Strategisk plan och budget 2010-2012 (forts) 
 KS 2009/318, Ks § 90 

Bosse Strömbäck (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag, med följande tillägg. 

1. Under rubriken Inriktning och uppdrag, Kommunstyrelsen, sidan 24, strecksats 
nr 4, stryks allt som står efter ”privat samverkan (OPS)….” 

2. Under rubriken Barn- och utbildningsnämnden, Inriktning, sidan 26, strecksats 
nr 6 skrivs om med följande lydelse ”Ska fortsättningsvis vara maximalt 16 
platser”. 

3. När omfördelningen från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden är 
gjord enligt tidigare beslut vid demografiomfördelningen, ska resterande medel 
kvarstanna vid barn- och utbildningsnämnden. 

Catarina Ask (MP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrel-
sens förslag tillsammans med punkterna 1 och 2 i Bosse Strömbäcks (V) förslag till 
tillägg, samt även följande tillägg. 

1. Ett välfärdsbokslut för kommunen bör tas fram. 

2. Föräldrastödsprogram arbetas fram till exempel genom familjeverkstad i samar-
bete med studieförbund. 

3. Återinsätta en tjänst som arbetar förebyggande med att minska bruket av alko-
hol, tobak och narkotika. 

4. Folkhälsorådet blir mer delaktigt i framtagande av sina egna mål i den strategis-
ka planen. Återgå till den gamla rubriken i den strategiska planen ”En bra folk-
hälsa”. 

5. Kommunstyrelsen verkställer kommunfullmäktiges beslut 2008-02-04 om de 
lokala miljömålen. 

6. Öka målet för ekologiska livsmedel i enlighet med Bodens lokala miljömål. 

Kenneth Backgård (NS) och Roger Bohman (C) föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, med följande tillägg.  

1. Under rubriken Eko-kommunen på sidan 13 läggs till ytterligare en strecksats 
med följande lydelse: Det praktiska miljöarbetet följer den inriktning som tidi-
gare fastställts i de lokala miljömålen. 
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§ 99 Strategisk plan och budget 2010-2012 (forts) 
 KS 2009/318, Ks § 90 

Lena Nilsson (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag med Torbjörn Lidbergs (S) förslag till tillägg, samt även följande tillägg. 

1. Inriktningen till styrelser och nämnder att FN:s barnkonvention ska tillämpas i 
all verksamhet, där så erfordras, på sidan 23-29, ändras för samtliga styrelser 
och nämnder till att FN:s barnkonvention och FN:s kvinnokonvention ska till-
lämpas i all verksamhet, där så erfordras. 

Mötet ajourneras mellan klockan 17.05 och 17.20. 

Ordföranden läser upp samtliga yrkanden för fullmäktige för att säkerställa att yr-
kandena är rätt uppfattade. 

Ordföranden frågar om fullmäktige kan ställa sig bakom Kenneth Backgårds (NS) 
tilläggsförslag om det praktiska miljöarbetet och Lena Nilssons (S) förslag om FN:s 
kvinnokonvention. Han finner att fullmäktige ställer sig bakom förslagen. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag tillsammans med tilläggsförslagen 
från Kenneth Backgård (NS) om det praktiska miljöarbetet och Lena Nilssons (S) 
förslag om FN:s kvinnokonventionen mot de respektive yrkandena från Torbjörn 
Lidberg (S) med flera, Bosse Strömbäck (V) samt Catarina Ask (MP). Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag tillsam-
mans med tilläggsförslagen från Kenneth Backgård (NS) och Lena Nilsson (S). 

Ordföranden finner därefter att kommunfullmäktige beslutar enligt Kenneth Back-
gårds (NS) förslag om kommunrevisionens budget för 2010 och plan för 2011 och 
2012. 

 

För genomförande 
Samtliga styrelser och nämnder, beslutspunkt 1 
Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen - ekonomikontoret) 

För kännedom 
Kommunrevisionen, beslutspunkt 2 
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§ 100 Borgensåtagande Bodens Kommunföretag AB 
 KS 2009/383, Ks § 91 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen om maximalt 80 
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader, för Bodens Kommunfö-
retag AB:s låneförpliktelser. 

Beskrivning av ärendet 
Bodens Kommunföretag AB kommer under 2009 att nyupplåna 50 mkr och under 
2010 30 mkr för att finansiera amortering med motsvarande belopp till kommunen, 
i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i den strategiska planen för 2010-2012. 
Kommunal borgen kommer att behövas för lånen. 

Ekonomikontoret föreslår att kommunen åtar sig borgensåtagandet för den planera-
de upplåningen. Det totala borgensåtagandet för Bodens Kommunföretag AB 
kommer därefter att uppgå till 190 mkr. 

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

 

För kännedom 
Bodens kommunföretag AB 
Kommuninvest i Sverige AB, Box 124, 701 42 Örebro 
Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen - ekonomikontoret) 
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§ 101 Medborgarförslag  
  

a) Behålla lärarna på Brönjaskolan (2009/335) 
Förslag: Kommunen ska inte flytta lärarna på Brönjaskolan. Det kan ge svårigheter 
att få nya lärare som inte känner eleverna och vet vad de behöver.  
Inlämnat av: William Fredriksson 
Beslut: Fullmäktige överlåter till barn- och utbildningsnämnden att besluta i ären-
det. 

b) Skatingpark i centrum (2009/373) 
Förslag: Kommunen ordnar en skatingpark i centrala stan som är gratis för ungdo-
mar under 15 år.  
Inlämnat av: Linus Livbom 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 

För kännedom 
Respektive förslagsställare 
Barn- och utbildningsnämnden (ärende a) 
Kommunstyrelsen, tekniska förvaltningen (ärende b) 
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