


NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2012-02-20 
Tid 14.00 – 18.20, ajournering 17.00-17.10 

§ 
14 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

LEDAMÖTER 
R=röstber 
E=ersättare Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

S Torbjörn Lidberg R X      

M Olle Lindström R X     

S Eivy Blomdahl R Jäv § 14     

M Johan Johansson  R X     

S Christer Carlsson R X      

V Bosse Strömbäck R X      

M Rigmor Åström R X     

S Britt-Marie Loggert Andrén R X      

S Lars Nilsson R Jäv § 14     

M Göran Ahlman R X      

S Anna-Karin Nylund R X      

V Inger Vestman Arvesen -       

M Åke Eltoft  -       

S Jan-Olov Bäcklund R X      

M Bo Hultin R X      

S Ann-Christin Pretty R X     

NS Kenneth Backgård R X      

S Leif Pettersson R X      

M Daniel Rönnbäck R X      

S Lena Nilsson R X     

V Rasmus Joneland R X     

MP Catarina Ask R avstår      

M Eva Smedetun R X      

S Tomas Lund R X      

M Hans Holmqvist R  t.o.m § 13    

S Lennart Synnergren R X      

KD Anders Pettersson R X      

FP Carola Larsson  -       

C Roger Bohman R X      

S Birgitta Rensfeldt R X      

M Helena Nordvall R X      
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LEDAMÖTER 
R=röstber 
E=ersättare Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

S Inger Billenman  R X      

V Gunnel Notelid R X      

M Göran Höglund R X      

SD Lars Röjne R avstår      

S Glenn Blom -     

M Bo Lindström R X      

S Inger Mattsson R X      

NS Anders Sundström -       

M Egon Palo R X      

S Urban Sundbom R X      

S Britt-Inger Hedström R X      

V Inga-Lill Engström Öhman R X     

M Catrin Wärne -       

S Ingemar Karlsson R X      

M Johan Sellin -       

S Anna Ek Oja R  t.o.m § 13    

M Peter Berkfors R X      

S Inge Andersson R X      
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2012-02-20 
Tid 14.00 – 18.20, ajournering 17.00-17.10 

§ 
14 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

ERSÄTTARE 
R=röstber 
E=ersättare Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

S Béatrice Öman R Jäv § 14     

S Kent Nyberg -       

S Per Vestin -       

S Christina Vesterlund E  t.o.m § 13    

S Harry Hannu E X R fr.o.m § 14    

S Susanne Westlund E  t.o.m § 13    

S Åsa Lindström E X R § 14     

S Andreas Nicolaou E X R § 14     

S Caroline van Latestein E t.o.m § 13    

S Arne Pettersson E Jäv § 14     

S Elena Olovsson E       

M Hans Nilsson R X     

M Bo Elmgren -       

M Lars-Gunnar Holmqvist R X     

M Lennart Carlsson R X      

M Lars Lundström -       

M Knut Larsson E  R fr.o.m § 15    

M Åke Carlsson -       

M Vivian Boström E       

V Bo Englund R X      

V Pirkko Martinkauppi -       

V Bo Engström E       

NS Mariann Jornevald -       

NS Göran Hedberg R X      

MP Mats Nordström E       

MP Agneta Granström -     

KD Maria Selin Fjellström  -     

KD Gunnar Halin E     

FP Hendrik Andersson R X      

FP Jan Larsson -       

C Eva-Britt Larsson E       

C Lili-Marie Lundström E       

SD Patric Johansson E       
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Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-02-20 

Sid 

2 (27) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 1 Information 

  

Katarina Liljeholm, socialchef, informerar om hemsjukvård.  

 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-02-20 

Sid 

3 (27) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 2 Spontan frågestund 

  

Fråga 1  
  
Frågeställare: Johan Johansson (M) 
Frågan besvaras av: Torbjörn Lidberg (S) 
Ämne: Organisationsförändringar i kultur- och fritidsnämnden 

och näringslivsstyrelsen 
 

Fråga 2  
  
Frågeställare: Hendrik Andersson (FP) 
Frågan besvaras av: Torbjörn Lidberg (S) 
Ämne: Nytt ramavtal för resor. Vilka ekonomiska konsekvenser blir 

detta för kommunen? 
 

Fråga 3  
  
Frågeställare: Catarina Ask (MP) 
Frågan besvaras av: Rasmus Joneland (V) 
Ämne: Antalet resande med lokaltrafiken har minskat. Vilka åtgär-

der vidtas för att få tillbaka bussresenärer? 
 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-02-20 

Sid 

4 (27) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 3 Revisorerna informerar 

  

Kommunrevisorernas ordförande Stellan Lundberg (M) informera om de gransk-
ningar som de färdigställt sen senaste kommunfullmäktige.  

 Vuxenutbildning 

 Verkställighet av kommunfullmäktige beslut 

 Intäktsrutiner inklusive rutiner för krav 

På revisorernas hemsida på www.boden.se kan man läsa alla granskningar. Även 
revisionsplanen för 2012 ligger på hemsidan. 

 

 

 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-02-20 

Sid 

5 (27) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 4 Delgivningar 

  
1. Kommunrevisorerna; Nya förutsättningar inom skolverksamheten (2011/801). 

2. Utbildningsnämnden; Lokal och strukturutredning för grundskolan (2011/808). 

3. Kommunrevisorerna; Årlig granskning av kommunstyrelsen (2012/48). 

4. Kommunrevisorerna; Årlig granskning av utbildningsnämnden (2011/759). 

5. Socialnämnden; Ej verkställda beslut och insatser, SoL och LSS 2011-12-31, 
(2011/318). 

 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-02-20 

Sid 

6 (27) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 5 Interpellationssvar till Roger Bohman (C) om vägbidraget 

till enskilda vägar 
 KS 2012/60 

På dagens sammanträde lämnar Roger Bohman (C) följande interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Lidberg (S): 

”Beslutet i kommunstyrelsen att slopa bidraget till samfällda enskilda vägar har be-
rört och upprört väldigt många kommuninvånare. Ingen information, muntlig eller 
skriftlig har gått ut till berörda föreningar, varken före eller efter beslutet. Kom-
munstyrelsens protokoll nämner inte ett ord om vad som beslutats utan hänvisar till 
tekniska utskottets beslut, vilket inte finns tillgängligt på kommunens hemsida. 

När information saknas så vidtar ryktesspridning. Ett sådant rykte är att beslutet 
gäller retroaktivt för 2011. Vägbidrag till samfällda enskilda vägar betalas ut i ef-
terskott, såväl från Trafikverket som från kommunen. Det kommunala bidraget har 
varje år utbetalats i februari påföljande år. 

Styrelserna i kommunens 66 vägsamfälligheter sitter nu och gör bokslut för 2011 
och en budget för 2012. På grund av osäkerheten om vad som gäller för 2011 så vet 
man inte i föreningarna hur det ekonomiska läget i den egna föreningen är. Alla 
borde förstå att det är en orimlig situation som vägföreningarna försatts i. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till kommunstyrelsens 
ordförande: 

 Kommer kommunen att betala ut vägbidraget till samfällda vägar för år 2011 nu 
i februari, eller kommer kommunen att bryta mot Kommunallagen och låta be-
slutet ha retroaktiv verkan?” 

Torbjörn Lidberg (S) lämnar följande svar: 

”Roger Bohman (C) tar i en interpellation upp frågan om bidrag till enskilda vägar. 
Han frågar om kommunen kommer att betala ut vägbidraget till samfällda vägar för 
2011 nu i februari, eller om kommunen kommer att bryta mot kommunallagen och 
låta beslutet ha retroaktiv verkan.  

Innan jag svarar på Roger Bohmans fråga vill jag göra några förtydliganden om bi-
dragen till enskilda vägar. 

En kommun kan på frivillig grund betala ut stöd i form av bidrag till enskild väg-
hållning. Kommunfullmäktige i Bodens kommun har fastställt kriterier för kom-
munalt bidrag till dels enskilda utfartsvägar, dels enskilda statsbidragsvägar.. Det är 
viktigt att vi i debatten skiljer mellan de två vägtyperna och inte bara talar om sam-
fällda vägar.  



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-02-20 

Sid 

7 (27) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 5 Interpellationssvar till Roger Bohman (C) om vägbidraget 

till enskilda vägar, forts 
 KS 2012/60 

Det finns inget beslut fattat om de enskilda utfartsvägarna. Kommunfullmäktige har 
i december 2011 återremitterat ett ärende om att ändra kriterierna för de enskilda 
utfartsvägarna. Det ärendet finns inte på dagordningen på dagens sammanträde, så 
jag föreslår därför att vi tar den debatten när det ärendet återkommer. 

Jag uppfattar Roger Bohmans interpellation som att han menar de enskilda statsbi-
dragsvägarna. Ansvaret för väghållningen av dessa enskilda vägar ligger på fastig-
hetsägarna eller sammanslutningar av fastighetsägarna, i form av samfällighetsfö-
reningar. Väghållarna har möjlighet att få statligt driftbidrag från Trafikverket, som 
täcker en del av kostnaderna för väghållningen. Bodens kommun har dessutom fri-
villigt valt att lämna ytterligare bidrag utöver det statliga bidraget. Det kommunala 
bidraget beviljas i mån av tilldelade medel, vilket tydligt framgår av de riktlinjer 
som fullmäktige har fastställt för bidraget 1999. 

Bodens kommun och inte minst tekniska förvaltningen befinner sig i en ansträngd 
ekonomisk situation, där vi tvungna att göra svåra prioriteringar. Kommunstyrelsen 
har därför i samband med beslutet om verksamhetsplan för tekniska förvaltningen 
2012-2014 bestämt att inte budgetera medel till de enskilda statsbidragsvägarna un-
der 2012.  

Svaret på Roger Bohmans fråga är alltså att tekniska förvaltningen inte har några 
budgeterade medel i år för enskilda statsbidragsvägar och att någon utbetalning där-
för inte kommer att ske under februari 2012.  

Det är riktigt att såväl Trafikverkets som kommunens bidrag till de enskilda statsbi-
dragsvägarna betalas i efterskott, i den meningen att det bidrag som betalas ut under 
2012 avser den väghållning som gjorts under 2011. Med detta betyder inte att 
kommunstyrelsens beslut har retroaktiv verkan. Beslutet i kommunstyrelsen gäller 
förvaltningarnas budget under 2012 och besparingen gäller utbetalningar som sker 
under 2012. Möjligheten till ett kommunalt bidrag har under alla år gällt i mån av 
tilldelade medel. Nu finns inga medel i tekniska förvaltningens budget, varför bi-
draget i år inte kommer att betalas ut. 

Kommunledningens bedömning är att kommunstyrelsens beslut är förenligt med 
kommunallagen. Beslutet är dock överklagat och nu föremål för prövning i förvalt-
ningsrätten. Vi får när det gäller de juridiska delarna avvakta vad förvaltningsrätten 
kommer fram till.” 

 

Roger Bohman (C) tackar för det lämnade svaret. 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-02-20 

Sid 

8 (27) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 6 Motion från Egon Palo (M) och Eva Smedetun (M) om inte-

grerad äldreomsorg 
 KS 2011/699, Ks § 3 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att socialnämnden redan har initierat en inte-
grering av äldreomsorgen. Kommunfullmäktige överlämnar till socialnämnden 
att fortsätta detta arbete. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

Reservationer 

Olle Lindström (M), Johan Johansson (M), Göran Ahlman (M), Hans Nilsson (M), 
Bo Hultin (M), Daniel Rönnbäck (M), Eva Smedetun (M), Hans Holmqvist (M), 
Helena Nordvall (M), Göran Höglund (M), Bo Lindström (M), Egon Palo (M), 
Lars-Gunnar Holmqvist (M), Lennart Carlsson (M), Peter Berkfors (M), Kenneth 
Backgård (NS), Göran Hedberg (NS), Anders Pettersson (KD), Hendrik Andersson 
(FP) och Roger Bohman (C). 

Beskrivning av ärendet 

Egon Palo (M) och Eva Smedetun (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ger socialförvaltningen i uppdrag att snarast utreda möjligheterna till integrering av 
äldreboende med ordinärt boende inom ett lämpligt geografiskt område samt upp-
rättar en konsekvensbeskrivning av integreringen. Motionärerna föreslår också att 
kommunfullmäktige ger socialnämnden bemyndigande att fatta beslut om genomfö-
rande av integrering i enlighet med motionens intentioner med återkoppling till 
kommunfullmäktige.  

Socialnämnden säger i sitt yttrande 2011-12-13, § 259, att Norrbottens läns lands-
tings styrelse och Kommunförbundet Norrbottens styrelse var för sig gett i uppdrag 
att utreda en överföring av hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Utred-
ningen ska vara klar för politiska beslut i juni 2012 med sikte på överföring av 
hemsjukvården 1 januari 2013. 

I samband med ett eventuellt införande av kommunal hemsjukvård står socialför-
valtningen inför en förändring med ett utökat ansvar gällande hälso- och sjukvård 
som även innefattar ordinärtboende. Denna eventuella förändring kan ses som ett 
led i en integrerad äldreomsorg där hälso- och sjukvårdsresurser samordna och nytt-
ja för hela äldreomsorgen, vilket talar för att integrera även övrig personal inom or-
dinärt boende med resterande äldreomsorg. 

Motionärerna lyfter fram viktiga samverkanseffekter som bör belysas närmare i det 
kommande arbetet, exempelvis möjlighet att minska antalet delade turer, öka anta-
let heltider, minska antalet luckor i schemaplaneringen samt skapa en mer stimule-
rande och omväxlande arbetssituation för personalen.  



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-02-20 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 6 Motion från Egon Palo (M) och Eva Smedetun (M) om inte-

grerad äldreomsorg, forts 
 KS 2011/699, Ks § 3 

Kommunledningsförvaltningen säger i sitt yttrande 2012-01-23 att de bedömer att  
intentionerna med motionens förslag huvudsakligen är tillgodosedda genom det ar-
bete som pågår hos socialnämnden. Kommunledningsförvaltningen anser också att 
det inte är motiverat att fullmäktige ska lämna ytterligare uppdrag om utredningar 
till socialnämnden. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige i stället överläm-
nar till socialnämnden att fortsätta det påbörjade arbetet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Egon Palo (M), Anders Pettersson (KD) och Göran Höglund (M) yrkar bifall till 
motionen. 

Christer Carlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

 

För kännedom 
Egon Palo (M) 
Eva Smedetun (M)  
Socialnämnden  

 

 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-02-20 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 7 Medborgarförslag om rabatterade priser på NordPoolen 

 KS 2011/674, Ks § 4 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget då det idag finns ett omfattande ut-
bud av högt rabatterade badkort samt att betalning via autogiro redan finns. 

Beskrivning av ärendet 

Hjördis Lindström föreslår i ett medborgarförslag att personer som lever på sjukbi-
drag, a-kassa eller försörjningsstöd ska kunna köpa badkort till samma kostnad som 
ålderspensionärer och att betalning ska kunna göras varje månad via autogiro. 

Kultur- och fritidsnämnden säger i sitt yttrande 2011-12-06, § 62, att de tycker det 
är viktigt att kommunmedborgarna erbjuds ett omfattande och varierat utbud av 
kultur- och fritidsaktiviteter och detta till mycket rimlig kostnad. Taxan vid Nord-
Poolen har ett omfattande utbud av högt rabatterade badkort för såväl familjer, vux-
na som barn/ungdom och ålderspensionärer. Korten innebär mycket fördelaktiga 
priser vid en av landets finaste badanläggningar. Detta möjliggörs genom en bety-
dande skattefinansierad subvention. För 2011 utgör den 10,4 mkr. 

Att utöka subventionen för badkort ytterligare för vissa grupper är inte möjligt för 
kultur- och fritidsnämnden utan kompensation till nämndens budgetram. Möjlighe-
ten att månadsbetala via autogiro finns redan. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Catarina Ask (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Beatrice Öman (S) och Kenneth Backgård (NS) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

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

 

För kännedom 
Hjördis Lindström 
Kultur- och fritidsnämnden  

 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-02-20 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 8 Medlemsavgift till Winternet ekonomiska förening 

 KS 2011/155, Ks § 5 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige anvisar 350 tkr ur kommunfullmäktiges konto för oförut-
sedda utgifter 2011 avseende finansiering av resterande avgift till Winternet 
ekonomiska förening för 2011. 

2. Kommunfullmäktige anvisar 750 tkr ur kommunfullmäktiges konto för oförut-
sedda utgifter 2012 avseende delfinansiering av avgift till Winternet ekonomis-
ka förening för 2012. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2006-01-30, § 27, att kommunen ska ingå i Winter-
net ekonomiska förening samt bidra med en årlig medlemsavgift på 1 000 tkr under 
2006-2008. Målet för Winternet är att bli ledande på nationell och internationell 
nivå inom områdena hälsa, friskvård och rehabiliteringskunskap. Verksamheten ska 
utgöra en egen forsknings- och utvecklingsplattform, bedriva utbildning och samti-
digt fungera som inkubator och samarbetspart för andra intressenter, såväl privata 
som offentliga, med det övergripande syftet att förbättra folkhälsan samt att minska 
ohälsan i arbete och idrott.  

Föreningen bildades med Bodens kommun, Norrbottens Läns Landsting och Norr-
bottens Handelskammare som medlemmar med möjlighet att senare ta in nya med-
lemmar. Enligt samverkansavtalet ska Norrbottens Läns Landsting och Bodens 
kommun betala 2 000 tkr respektive 1 000 tkr per år i avgift. Norrbottens handels-
kammare ska betala 25 tkr per år. Luleå kommun fanns med som finansiär i ett för-
sta skede. Avtalet förlängs med två år i taget om det inte sägs upp senast sex måna-
der före utgången av avtalsperioden. Avtalet är därmed förlängt till och med 2012 

Bodens kommuns avgift till föreningen har varit 1 000 tkr för 2006 samt 400 tkr re-
spektive 300 tkr för åren 2009 och 2010. Under åren 2007 och 2008 utgick ingen 
avgift.  

I januari 2011 delfakturerades kommunen på 400 tkr avseende avgiften för 2011. 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-11, § 17, att anvisa 100 tkr. Resterande fi-
nansierades av tidigare avsatta medel. Föreningen har nu rekvirerat ytterligare 350 
tkr för 2011 samt 750 tkr för 2012. 

I kommunfullmäktiges pott för oförutsedda utgifter för 2011 budgeterades 600 tkr 
för avgiften till Winternet ekonomiska förening. Av potten för 2011 återstår 1 798 
tkr. För 2012 är potten 9 367,7 tkr och i den ingår utrymme för avgift till Winternet 
ekonomiska förening. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 8 Medlemsavgift till Winternet ekonomiska förening, forts 

 KS 2011/155, Ks § 5 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

___________________ 
För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 
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 Sammanträdesdatum 
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Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 9 Revidering av Upphandlingspolicy  

 KS 2012/42, Ks § 6 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till upphandlingspolicy för Bodens 
kommunkoncern. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut 2005-03-29 § 36 

3. Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen (ekonomikontoret) att 
komplettera företagspolicyn med upphandlingspolicy, under rubriken övriga po-
licy. 

Beskrivning av ärendet 

Lagstiftningen för upphandling av varor, tjänster och entreprenader har förändrats, 
dels 2008-01-01 då lagen ombildades till två nya lagar, en för klassiska sektorn och 
en för försörjningssektorerna. Dels 2010-07-15 då lagstiftningen även kom att re-
glera bland annat direktupphandling och marknadsskadeavgift.  

Utifrån att den nya lagstiftningen skärpt upphandlingsreglerna och därigenom ställt 
högre krav på Bodens kommuns som en upphandlande myndighet har upphand-
lingsenheten uppdaterat upphandlingspolicyn som beslutades av kommunfullmäkti-
ge 2005-03-29. Den föreslagna upphandlingspolicyn ska gälla för Bodens kom-
munkoncern. 

Ett annat motiv till att uppdatera upphandlingspolicyn är resultatet av den revision 
gällande avtalshantering som genomfördes under våren 2011.  

I bilagan ”Riktlinjer för inköp och avrop” finns instruktioner hur Bodens kommuns 
inköp och avrop ska skötas både vad gäller upphandlade avtal och där inte avtal 
finns, så kallade direktupphandling. Direktupphandlingsvärdet regleras genom gäl-
lande lagstiftning vilket inneburit en förändring av kommunens direktupphand-
lingsgräns. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande  För kännedom 
Kommunstyrelsen (upphandlingsenheten) Samtliga styrelser och nämnder 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 10 Motion från Egon Palo (M) om ett råd mot drogmissbruk 

 KS 2011/455, Ks § 7 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige bedömer att motionens förslag om ett nytt råd får anses 
tillgodosett genom det nyinrättade Rådet för Trygghet och Hälsa. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

Beskrivning av ärendet 

Egon Palo (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige utreder möjligheterna 
till att inrätta ett råd med uppgift att förebygga och motverka drogmissbruk i Bo-
dens kommun.  

Kommunledningsförvaltningen delar motionärens uppfattning att det är viktigt att 
aktiva handlingar vidtas för att motverka drogmissbruket i Boden. 

I socialnämndens remissvar framgår tydligt kommunens förebyggande arbete. Ar-
betet sker på flera nivåer och i samverkan med andra aktörer. Det är ett omfattande 
arbete som sker löpande i ordinarie verksamheter. Under 2010 genomfördes en 
rådsutredning som kommunstyrelsen tog ställning till. Beslutet resulterade i att de-
mokratirådet avvecklades och att inriktningen för  Brottförebyggande rådet och 
Folkhälsorådet var att arbetet i råden skall vara samordnade och initierande. Att rå-
den inte inom sig ska vara operativa utan att arbetet skall styras till ordinarie verk-
samheter. Rapportering från råden ska ske till kommunstyrelsen. Under 2011 har 
rådsfrågan ytterligare bearbetats genom uppdrag att slå samman Folkhälsorådet och 
Brottsförebyggande rådet till ett gemensamt råd. Syftet är att ytterligare förstärka 
samordningen och kopplingen till ordinarieverksamheter samtidigt som avrapporte-
ring sker till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade om denna förändring 
och att det nya rådet, Rådet för trygghet och hälsa, ersätter tidigare Folkhälsoråd 
och Brottsförebyggande råd fr.o.m. 2012.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att motionens förslag om ett nytt råd får 
anses tillgodosett genom det nyinrättade Rådet för Trygghet och Hälsa. Motionen är 
därmed behandlad.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 
§ 10 Motion från Egon Palo (M) om ett råd mot drogmissbruk, 

forts 
 KS 2011/455, Ks § 7 

Yrkanden 

Egon Palo (M), Bosse Strömbäck (V), Catarina Ask (MP) och Anders Pettersson 
(KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

För kännedom 
Egon Palo (M) 
Nya Rådet för Trygghet och Hälsa 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 11 Motion från Johan Johansson (M) och Göran Ahlman (M) 

om driften av NordPoolen  
 KS 2011/347, Ks § 8 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen, med hänvisning till att kommunfullmäktige 
redan har lämnat ett uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att ta fram ett förslag 
till plan för utveckling av NordPoolen. 

Reservationer 

Olle Lindström (M), Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), Göran Ahlman 
(M), Hans Nilsson (M), Bo Hultin (M), Daniel Rönnbäck (M), Eva Smedetun (M), 
Hans Holmqvist (M), Helena Nordvall (M), Göran Höglund (M), Bo Lindström 
(M), Egon Palo (M), Lars-Gunnar Holmqvist (M), Lennart Carlsson (M), Peter 
Berkfors (M), Kenneth Backgård (NS), Göran Hedberg (NS), Anders Pettersson 
(KD), Hendrik Andersson (FP), Roger Bohman (C) och Lars Röjne (SD). 

Beskrivning av ärendet 

Johan Johansson (M) och Göran Ahlman (M) föreslår i en motion att kommunen 
utreder nya former för driften av NordPoolen som möjliggör en utveckling av an-
läggningen på ett för skattebetalarna förmånligt sätt. 

Kommunfullmäktige har i den strategiska planen för åren 2012-2014 gett kultur- 
och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till plan för utveckling av 
NordPoolen, innefattande både upprustning och nya attraktioner, inkluderande eko-
nomiska konsekvenser. 

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker i sitt yttrande 2011-09-06 § 38, motionen, 
som också i princip är ett av fullmäktige till nämnden beslutat uppdrag i den strate-
giska planen för år 2012-2014. 

Kommunledningsförvaltningen säger i sitt yttrande 2012-01-23 att förslaget i mo-
tionen inte helt överensstämmer med det uppdrag som lämnats till kultur- och fri-
tidsnämnden. Det finns i och för sig inget som hindrar att kultur- och fritidsnämn-
den beaktar möjligheten till nya driftsformer i den utredning som nämnden fått i 
uppdrag att göra. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att det i nuläget 
inte är nödvändigt att fullmäktige lämnar ytterligare utredningsuppdrag till kultur- 
och fritidsnämnden, utöver det som fullmäktige redan har lämnat i den strategiska 
planen. Motionen bör därför avslås.   
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 11 Motion från Johan Johansson (M) och Göran Ahlman (M) 

om driften av NordPoolen, forts 
 KS 2011/347, Ks § 8 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Johan Johansson (M) yrkar bifall till motionen. 

Torbjörn Lidberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

 

För kännedom 
Johan Johansson (M) 
Göran Ahlman (M) 
Kultur- och fritidsnämnden  
Kommunledningsförvaltningen  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 12 Begäran från kultur- och fritidsnämnden om pengar till ex-

tern konsult för utredning av NordPoolen 
 KS 2011/347, Ks § 9 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår kultur- och fritidsnämndens begäran om 160 000 kro-
nor för att anlita en extern konsult. Utredningen får finansieras inom kultur- och fri-
tidsnämndens befintliga budgetram. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har 2011-09-06, § 38, i samband med att den yttrat sig 
över en motion från Johan Johansson (M) och Göran Ahlman (M) även lämnat i en 
begäran om 160 000 kr av kommunfullmäktige för att en utomstående konsult till-
sammans med kultur- och fritidsförvaltningen ska se över den verksamhet som idag 
bedrivs på NordPoolen för att sedan kunna ge förslag på hur verksamheten ska kun-
na utvecklas för att möta framtidens besökare. 

Kommunfullmäktige har i den strategiska planen för åren 2012-2014 gett kultur- 
och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till plan för utveckling av 
NordPoolen, innefattande både upprustning och nya attraktioner, inkluderande eko-
nomiska konsekvenser. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår 2012-01-23 att utredningen ska finansieras 
inom kultur- och fritidsnämndens ram och att begäran om en anvisning på 160 000 
kronor bör avslås. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunledningsförvaltningen  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 13 Revidering av riktlinjer för styrning och uppföljning 

 KS 2010/137, Ks § 10 

Beslut  

Kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinjer för styrning och uppföljning. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde 2011-11-07, § 144, riktlinjer för styrning och upp-
följning. Efter dialog med förvaltningarna föreslår ekonomikontoret att riktlinjerna 
förändras vad gäller avsnittet Uppföljning.  

Förslaget innebär en återgång till att upprätta delårsrapporter två gånger per år, efter 
april och efter augusti. Delårsrapporterna ska förutom periodutfallet även innehålla 
en prognos för helåret. Delårsrapporten efter april ska vara förenklad och t ex inte 
innehålla koncernen.  

Vidare föreslår ekonomikontoret att förutom delårsrapporterna görs ytterligare två 
prognoser per år. Prognoser ska innehålla en prognos för helåret. Den första av pro-
gnoserna ingår som en del i nämndernas planeringsförutsättningar inför arbetet med 
strategiska planen och redovisas därför på planeringsberedningen. Tanken med rap-
porterna är att vara ett aktuellt underlag vid behandling, vilket kan innebära att rap-
porter lämnas ut vid kommunstyrelsens sammanträde och alltså inte följer sedvanlig 
beredning. För att uppnå en snabb rapportering får prognoserna även lämnas in före 
politiskt behandling i nämnd. Sedvanlig nämndsbehandling får då ske efterskott.  

Det pågår diskussioner om formerna för uppföljning, eventuellt kan månatliga upp-
följningsrapporter bli aktuella i framtiden. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 14 Återremitterat ärende om ändring av vissa månadsarvoden i 

bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendeval-
da   

 KS 2010/787, Ks § 11 

Beslut   

1. Kommunfullmäktige ändrar månadsarvodena för följande förtroendevalda: 

– Månadsarvodena för ordförandena i kultur- och fritidsnämnden, miljö- och 
byggnämnden och överförmyndarnämnden ändras från 15 % till 20 % av in-
komstbasbeloppet. 

– Månadsarvodet för kommunfullmäktiges ordförande höjs från 6 % till 8 %, 
samtidigt som fullmäktiges ordförandes rätt till sammanträdesarvode vid för-
rättningar av representativ karaktär avskaffas. 

– Månadsarvodena för andre vice ordförande i kommunstyrelsen och ord-
förande i Folkhälsorådet avskaffas. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att 2011 års inkomstbasbelopp ska tillämpas från 
den 1 mars till och med den 31 december 2012 vid beräkningen av månads-
arvoden för förtroendevalda. 

3. 4 § i bestämmelserna ändras på så sätt att ordföranden med 30 % och lägre må-
nadsarvode av inkomstbasbeloppet får rätt till förrättningsarvoden vid deltagan-
de i för uppdraget kompetenshöjande konferens eller kurs på annan ort. För att 
dessa förtroendevalda ska få förrättningsarvode krävs ett godkännande av re-
spektive nämnd. För fullmäktiges ordförande krävs godkännande av fullmäkti-
gepresidiet. 

4. Kommunfullmäktige ändrar med anledning av punkt 1 nämndernas driftramar 
enligt följande från och med 2012: 

– Ks-kommunledningsförvaltningen - 312 tkr 

– Miljö- och byggnämnden + 43 tkr 

– Överförmyndarnämnden + 43 tkr 

– Kultur- och fritidsnämnden + 43 tkr 

5. Samtliga förändringar träder i kraft den 1 mars 2012. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 14 Återremitterat ärende om ändring av vissa månadsarvoden i 

bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendeval-
da, forts 

 KS 2010/787, Ks § 11 

Anmälan om jäv 

Eivy Blomdahl (S), Lars Nilsson (S), Beatrice Öman (S) och Arne Pettersson (S) 
anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige återremitterade 2011-12-19, § 179, om ändring av vissa må-
nadsarvoden i bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda. I ären-
det föreslogs en justering av månadsarvodena för vissa förtroendevalda, att arvodet 
för kommunstyrelsens vice ordförande och ordföranden i Folkhälsorådet skulle av-
skaffas, samt att 2011 års inkomstbasbelopp skulle tillämpas för 2012 års månads-
arvoden. Dessutom föreslogs vissa justeringar av nämndernas driftramar för 2012, 
till följd av förslagen om ändrade arvoden. 

Motiveringen till återremissen var följande: ”Vad har hänt i de nämnder där ordfö-
randen föreslås få högre arvode som man inte visste för ett år sen. I vad ligger den 
ökade arbetsbördan och är det endast ordförande i dessa nämnder som har det job-
bigare? Har motsvarande ökning av arbetsbelastningen skett i andra nämnder eller 
inte och hur ser värderingsinstrumentet ur?”. Samt ”Vad blir följden 2013 av att 
man under 2012 tillämpar 2011 års inkomstbasbelopp?”. 

Som svar på återremissen kan sägas att det inte finns något egentligt värderingsin-
strument som grund för storleken på de förtroendevaldas arvoden. Arvodena grun-
dar sig i stället på en politisk bedömning av vilken ersättning som är skälig för olika 
uppdrag. Höjningen av de aktuella månadsarvodena motiveras med en politisk in-
riktning om ett ökat engagemang och politisk styrning av ordförandena i de nämn-
der som är aktuella i ärendet. Det har politiskt bedömts att det finns ett utrymme att 
höja vissa månadsarvoden, på grund av att man samtidigt föreslår andra förändring-
ar av arvodesreglerna. Den sammanlagda ekonomiska effekten av ändringarna är att 
kommunens kostnader minskar. 

Svaret på den sista frågan i återremissen är att det föreslagna beslutet inte har några 
följder för vilka arvoden som kommer att betalas ut under 2013. Om inte nytt beslut 
fattas, så kommer 2013 års inkomstbasbelopp att tillämpas under 2013, vilket 
kommer att innebära månadsarvodena höjs från den 1 januari 2013. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 14 Återremitterat ärende om ändring av vissa månadsarvoden i 

bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendeval-
da, forts 

 KS 2010/787, Ks § 11 

I samband med det här svaret på återremissen föreslås ytterligare en ändring gällan-
de ordföranden med 30 % och lägre månadsarvode av inkomstbasbeloppet. Det är 
frågan om ordförandena i kommunfullmäktige, kultur- och fritidsnämnden, miljö- 
och byggnämnden, överförmyndarnämnden, tekniska utskottet och valnämnden un-
der valår. Förslaget innebär att dessa ordföranden får rätt till förrättningsarvoden 
vid deltagande i konferens och kurs på annan ort. För att de ska få förrättnings-
arvode krävs ett godkännande av respektive nämnd. För fullmäktiges ordförande 
krävs godkännande av fullmäktigepresidiet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Johan Johansson (M), Göran Höglund (M), Hendrik Andersson (FP), Anders Pet-
tersson (KD) och Kenneth Backgård (NS) yrkar avslag på beslutspunkt 1 med un-
dantag av sista strecksatsen, bifall till beslutspunkt 2, avslag på beslutspunkt 3 samt 
bifall till beslutspunkt 4. 

Torbjörn Lidberg (S) yrkar bifall till att kommunstyrelsens förslag. 

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

Votering begärs och ska genomföras. Den som röstar på kommunstyrelsens förslag 
röstar Ja, de som röstar på Johan Johanssons (M) med fleras förslag röstar Nej. 

Av 45 givna röster röstade 25 ja och 20 Nej. Hur var och en har röstat framgår av 
bifogad närvaro- och omröstningslista (2 st ledamöter hade avvikit och 2 st avstod 
från att rösta). 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag. 

 

För genomförande   
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret och personalkontoret) 

För kännedom 
Berörda förtroendevalda och resp styrelse/nämnd 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 15 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 

 KS 2012/40, Ks § 12 

Beslut 

Skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till respektive 
kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens regler för hantering av skolhälsovårdsjournaler ska arkivmyn-
digheten besluta i varje enskilt fall. 

Kansli och informationskontoret föreslår att skolhälsovårdsjournaler enligt upprät-
tat underlag får avhändigas till respektive kommun. Underlaget omfattar 6 elever. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
kommunledningsförvaltningen (kansli och informationskontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 16 Carola Larsson (FP) med avsägelse av sina uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, 
ersättare i tekniska utskottet och ersättare i valberedningen

 KS 2012/59 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner samtliga avsägelser. 

2. Hendrik Andersson (FP) väljs som ersättare i kommunstyrelsen för återstående 
del av mandatperioden 2011-2014 

3. Hendrik Andersson (FP) väljs som ersättare i valberedningen för återstående del 
av mandatperioden 2011-2014 

Beskrivning av ärendet 

Carola Larsson (FP) har lämnat in en avsägelse av samtliga sina förtroendeuppdrag. 
Det gäller uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrel-
sen, ersättare i tekniska utskottet samt ersättare i valberedningen. 

Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen utser ny ersättare i tekniska utskottet. 

Folkpartiet har lämnat in följande nomineringar till uppdragen i kommunstyrelsen 
och valberedningen: 

Ersättare kommunstyrelsen  

Hendrik Andersson (FP)  Lövbacken 27 961 95 BODEN 

 

Ersättare valberedningen 

Hendrik Andersson (FP)  Lövbacken 27 961 95 BODEN 

 
 

För kännedom 
Carola Larsson (FP) 
Hendrik Andersson (FP)  
Länsstyrelsen 
Kommunstyrelsen (tekniska utskottet, personalkontoret och kansliet) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 17 Motioner 

  

Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motioner till kommunstyrelsen: 

1. Motion från Catarina Ask (MP) om att alla i Boden har rätt till ett värdigt liv 
(2012/89) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 18 Medborgarförslag  

  

a) Arbetslösas barn borde ha en heltidsplats på förskolan (2011/707) 

Förslag: Barn som har arbetslösa föräldrar erbjuds plats på förskola med 15 
tim/vecka. De får dock vistas heltid på förskolan de dagar föräldrarna har jobb. 
Barnen räknas ändå bara som ”halvt barn” dessa dagar. På grund detta är arbetsbe-
lastning för pedagoger i förskolan väldigt hög och förslaget är att alla barn med pla-
cering 15 timmar/vecka, som har arbetslösa föräldrar, ska inneha en heltidsplats på 
förskolan.  
Inlämnat av: Yvonne Ekebjär m.fl. på olika förskolor  
Beslut: Fullmäktige överlåter till utbildningsnämnden att besluta i ärendet.  

 

För kännedom 
Yvonne Ekebjär m.fl 
Utbildningsnämnden  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 19 Interpellationer  

  

Fullmäktige beslutade att följande interpellation får ställas: 

1. Interpellation från Anders Pettersson (KD) till socialnämndens ordförande 
Christer Carlsson (S) om ”Bliss-projektet” (2012/61) 
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