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 Sammanträdesdatum 
2010-09-27 

Sid 

1 (11) 

 
 

Plats och tid  Fullmäktigesalen, kl 14.00 – 14.40 
  
Beslutande Enligt bilagd närvaro- och omröstningslista 

Ersättare Enligt bilagd närvaro- och omröstningslista 

Övriga Kommunsekreterare Daniel Bergh  

Utses att justera Bo Elmgren och Inger Mattsson 
 
Justeringens plats och tid Kansli och informationskontoret 2010-09-27 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Daniel Bergh

§§ 75 - 84 

     
   Ordförande 
Åke Eltoft 

 

     
   Justerare 
Bo Elmgren

 
Inger Mattsson 

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

  
Organ Kommunfullmäktige   
  
Sammanträdesdatum 2010-09-27   
    
Anslagsdatum 2010-09-27 Anslaget tas ned 2010-10-19 
    
Förvaringsplats för  
Protokollet 

Kansli och informationskontoret  

    
 Underskrift 
Carola Fridh
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NÄRVARO- OCH  
OMRÖSTNINGSLISTA 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
OMRÖSTNINGAR                  

Datum  
2010-09-27 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-14.40 

R=röstber 
E=ersättare 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

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

M Olle Lindström R       

S Eivy Blomdahl R     

M Åke Eltoft R       

S Torbjörn Lidberg R     

V Bo Strömbäck -       

M Bo Hultin R       

S Anna-Lena Vestin -     

NS Kenneth Backgård R       

V Gunnel Notelid R       

M Åsa Ågren 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 -       
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NÄRVARO- OCH  
OMRÖSTNINGSLISTA  

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
OMRÖSTNINGAR                 

Datum  
2010-09-27 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-14.40 

R=röstber 
E=ersättare 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

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

M Helena Nordvall -       

FP Carola Larsson R       

S Jan-Olov Bäcklund R     

V Kent Eriksson -       

M Eva Smedetun R       

S Christina Vesterlund R       

M Egon Palo R       

S Sofie Vestin -     

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 -     

KD Maria Selin-Fjellström R       

M Hans Holmqvist R       

S Lena Nilsson R       

V Bo Westin R       

M Vivi-Anne Boström R       

S Tomas Lund R       
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NÄRVARO- OCH  
OMRÖSTNINGSLISTA  

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
OMRÖSTNINGAR              

Datum  
2010-09-27 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-14.40 

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 E       

S Andreas Nicolao R     

S Urban Sundbom -       

S  Lennart Synnergren R       

S Allan Ågren R     

S Jan Nilsson R       

S Glenn Blom E     

S Kent Barkestedt -       

S Irene Gustafsson -       

V Lena Joneland -       

V Katarina Palm  R       

V Bo Engström R       

V Bo Englund -       

NS Erika Sjöö -       

NS Gösta Eriksson R       

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       
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 75 Tyst minut 
  

Fullmäktigeförsamlingen håller en tyst minut till minne av fullmäktiges andre vice 
ordförande och ålderspresident Birger Juntti (V). 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 76 Spontan frågestund 
  

 
Fråga 1  
  
Frågeställare: Rasmus Joneland (V) 
Frågan besvaras av: Olle Lindström (M) 
Ämne: Om den genomförda upphandlingen av städentreprenad 

och fastighetsskötselentreprenad 
 
Fråga 2  
  
Frågeställare: Torbjörn Lidberg (S) 
Frågan besvaras av: Olle Lindström (M) 
Ämne: Varför upphandlingen av städentreprenad och fastighets-

skötselentreprenad inte kunde ha väntat till efter valet 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 77 Delgivningar 
  

1. Länsstyrelsen; Kent Eriksson ny ledamot samt Bo Englund ny ersättare i kom-
munfullmäktige efter avlidne Birger Juntti (V) (2010/476). 

2. Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner; Enkät – Nya tag för återföring av 
vattenkraftsmedel (2010/497). 

3. Socialnämnden; Ej verkställda beslut per 2010-06-30 (2010/506). 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 78 Taxa för tillsyn av vissa receptfria läkemedel 
 KS 2010/394, Ks § 103 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till taxan för tillsyn enligt lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel enligt bilaga att gälla från 
och med 2010-10-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och byggnämnden varje kalenderår (av-
giftsår) får höja de angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de 
tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat 
fram till den l oktober året före avgiftsåret. 

3. Fullmäktige upphäver taxa för anmälan och kontroll av nikotinläkemedel, vil-
ken fastställdes 2008-09-15, § 114. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnämnden lämnar 2010-06-08, § 41, till en taxa för tillsynen av vissa 
receptfria läkemedel. Som grund för förslaget har taxan inom tobakslagens område 
använts, med hänsyn till de råd som lämnats i regeringens proposition 2008/09:190 
"Handel med vissa receptfria läkemedel", samt de förslag som arbetats fram av 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

Grunderna för avgiftsuttaget följer kommunallagen, självkostnadsprincipen, likstäl-
lighetsprincipen och retroaktivitetsförbudet.  

Den 1 november 2009 trädde den nya lagen (2009:730) om handel med vissa re-
ceptfria läkemedel i kraft. Samtidigt upphävdes lagen (2007:1455) om detaljhandel 
med nikotinläkemedel. 

Kommunerna har den lokala kontrollen över lagens efterlevnad. Kommunerna har 
inga egna sanktionsmöjligheter enligt lagen utan ska rapportera till Läkemedelsver-
ket konstaterade brister i efterlevnaden av lagen och av föreskrifter meddelade i an-
slutning till lagen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Miljö- och byggnämnden  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 79 Ändringar i kommunstyrelsens reglemente och delega-
tionsordning till följd av ny lag om brandfarliga och explo-
siva varor 

 KS 2010/508, Ks § 104 

Beslut  

Kommunfullmäktige ändrar kommunstyrelsens reglemente på så sätt att det efter 
det fjärde stycket i 7 § läggs till ett nytt stycke med följande lydelse: 

– Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor.  

Beskrivning av ärendet 

Den 1 september 2010 trädde en ny lag och brandfarliga och explosiva varor i kraft. 
Den nya lagen innebär att reglerna på området förenklas och moderniseras, och in-
nebär betydande förändringar inom ett antal områden. En av de större förändringar-
na i lagen är att kommunen tar över polismyndighetens uppgifter enligt LBE när det 
gäller tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor samt att kommunen kommer 
att kunna ta ut avgifter för sitt tillstånds- och tillsynsarbete även gällande explosiva 
varor.  

En annan förändring jämfört med den tidigare lagen (SFS 1988:868) är att den nya 
lagen inte längre anger specifika nämnder för hantering av tillstånds- respektive 
tillsynsfrågor. Kommunen får istället själv bestämma var tillstånds- och tillsynsfrå-
gor gällande brandfarliga och nu även explosiva varor ska hanteras inom kommu-
nen. Den nämnd inom kommunen som utses att ansvara för utfärdande av tillstånd 
för brandfarliga och explosiva varor skall nu även utföra tillsynen.  

Idag prövas tillstånd beträffande brandfarliga varor på delegation från miljö- och 
byggnämnden av samhällsbyggnadskontoret medan tillsynen över efterlevnaden av 
denna lag, på det lokala planet, utövas av räddnings- och beredskapsförvaltningen 
gällande brandfarliga varor och av polismyndigheten gällande explosiva varor.  

Räddningstjänsten och samhällsbyggnadskontoret delar den uppfattningen att, ut-
ifrån kompetens, räddningstjänsten (det vill säga kommunstyrelsen) är mest lämpad 
att handlägga dessa frågor. Kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning 
bör därför ändras enligt vad som framgår ovan. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

För kännedom Miljö- och byggnämnden  
Kommunstyrelsen (kansliet, räddnings- och beredskapsförvaltningen) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 80 Bidrag till enskilda utfartsvägar 
 KS 2008/580, Ks § 105 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bidragen till enskilda utfartsvägar höjs från 
2010 i enlighet med tekniska förvaltningens förslag. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen varje kalenderår får höja de 
angivna bidragsbeloppen med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 
månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den l 
oktober året före avgiftsåret. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav 2008-10-06, § 171, tekniska förvaltningen i uppdrag att se 
över bidragsbeloppen för enskilda vägar. Förvaltningen återkommer nu med ett för-
slag att bidragen ska höjas från 2010. 

Bidragen har varit oförändrade sedan 1991. Förvaltningen föreslår en uppräkning 
med konsumentprisindex, där förändringen har varit 33,47 % för perioden juni 
1991 till juni 2010, vilket ger följande bidragsbelopp: 

Vägsträcka (meter) Nytt bidrag  Nuvarande bidrag (kronor/meter) 
 200  7,00 5,00 
200 – 500 5,50 4,00 
 500  4,00 3,00 

Uppräkningen av bidragen ger en merkostnad för kommunen med cirka 150 000 
kronor. Tekniska förvaltningen finansierar merkostnaden 2010 från budgeten för 
tekniska utskottet och från och med 2011 prioriteras den inom förvaltningens bud-
getram. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen)  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 81 Christer Carlsson (S) med avsägelse av sitt uppdrag som 
ledamot i överförmyndarnämnden samt val av ny ledamot 
för återstående del av mandatperioden 2007-2010 

 KS 2010/398 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner Christer Carlssons (S) avsägelse. 

2. Arne Pettersson (S) väljs till ledamot i överförmyndarnämnden för återstående 
del av mandatperioden 2007-2010. 

Beskrivning av ärendet 

Christer Carlsson (S) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ledamot i 
överförmyndarnämnden. 

Socialdemokraterna nominerar nedanstående person till ledamot i överförmyndar-
nämnden efter Christer Carlsson (S) för återstående del av mandatperioden 2007-
2010. 

Arne Pettersson (S) Tuppvägen 3 961 44 BODEN 

 

 

För kännedom 
Arne Pettersson 
Christer Carlsson 
Överförmyndarnämnden 
Kommunstyrelsen (personalkontoret, kansliet) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 82 Jonas Lundström (näringslivsrepr) med avsägelse av sitt 
uppdrag som ledamot i Bodens Utvecklingsbolag AB samt 
val av ny ledamot fram till och med årsstämman 2011  

 KS 2010/387 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner Jonas Lundströms avsägelse. 

2. Anders Björnström väljs till ledamot i Boden Utvecklingsbolag AB fram till 
och med årsstämman 2011. 

Beskrivning av ärendet 

Jonas Lundström (näringslivsrepresentant) har lämnat in en avsägelse av sitt upp-
drag som ledamot i Bodens Utvecklingsbolag AB. 

Företagarna/Svensk Handel i Boden nominerar nedanstående person till ledamot i 
Boden Utvecklingsbolag AB efter Jonas Lundström fram till och med årsstämman 
2011. 

Anders Björnström   Buddbyvägen 15 961 42 BODEN 

 
 

 

För kännedom 
Anders Björnström 
Jonas Lundström 
Bodens Utvecklingsbolag AB 
Kommunstyrelsen (personalkontoret, kansliet) 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-09-27 

Sid 

10 (11) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 83 Motioner  
  

Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motioner till kommunstyrelsen: 

1. Motion från Roger Bohman (C) om att göra Boden till en Cittaslow-kommun 
(2010/456). 

2. Motion från Carola Larsson (FP) om att införa sopsortering på allmän plats 
(2010/490). 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 84 Medborgarförslag  
  

a) Bygg en multiarena med beachvolleyplan vid Prästholmsskolan 
(2010/388) 

Förslag: Kommunen ska bygga en så kallad multiarena med tillhörande beachvol-
leyplan, liknande den på Sandenskolan, på gräsplätten mittemot Prästholmsskolan.  
Inlämnat av: Erik Holmgren. 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  

b) Inrätta en skoljuristtjänst (2010/393) 

Förslag: Det bör finnas en skoljurist för alla barn och vuxna i vår kommun. Det kan 
leda till en högre kompetens i skoljuridiken bland skolans personal och ett mer va-
ket sätt att arbeta med likabehandlingsfrågorna ute på skolorna.  
Inlämnat av: Urban Brännström och Camilla Lindfors. 
Beslut: Fullmäktige överlåter till barn- och utbildningsnämnden att besluta i ären-
det. 

c) Rapportera elevers frånvaro till föräldrarna med SMS (2010/407) 

Förslag: Kommunen ska utreda möjligheten att rapportera elevers frånvaro till för-
äldrarna via SMS. Frånvaro från skolan är ett tecken på att någonting inte står rätt 
till med elevens skolgång. Att som förälder få direkt återkoppling via SMS gör att 
problem uppmärksammas omedelbart, och kan hanteras och lösas snabbare.  
Inlämnat av: Hendrik Andersson.  
Beslut: Fullmäktige överlåter till barn- och utbildningsnämnden att besluta i ären-
det. 

d) Renovera Björksalen (2010/510) 

Förslag: I medborgarförslaget föreslås att Björksalen vid Björknäsgymnasiet ska 
renoveras, till exempel vad gäller byte av tygklädsel på sittplatser, slipning av golv 
och att bygga en plats för ljud- och ljustekniker med utrustning. 
Inlämnat av: Göran Gafvelin. 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 

För kännedom  
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) (punkterna a och d) 
Barn- och utbildningsnämnden (punkterna b och c) 
Respektive förslagsställare 
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