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§ 25 Delgivningar 
  

- Obesvarade motioner april 2009 (2009/226). 

- Obesvarade medborgarförslag april 2009, ärenden där beslutet ska fattas av 
kommunfullmäktige (2009/225). 
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§ 26 Spontan frågestund 
  

 
Fråga 1  
  
Frågeställare: Bosse Westin (V)    
Frågan besvaras av: Olle Lindström (M)    
Ämne: Om hur Hembygdsföreningen kan få ekonomiska förut-

sättningar att ordna ett midsommarfirande 
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§ 27 Revisorerna informerar 
  

Revisorernas ordförande Britt-Inger Olsson informerade om revisorernas bedöm-
ningar i revisionsberättelsen för år 2008. 
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§ 28 Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Pi-
teå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01 – 2013-06-30 

 KS 2009/91, Ks § 31, Au § 16 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtalet. 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår 2009-01-29, § 7, att kommunfullmäktige 
ska godkänna ett samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och 
Älvsbyns kommuner 2009-07-01 – 2013-06-30. Syftet med avtalet är att skapa 
samverkan för gymnasieskolan mellan kommunerna för att bidra till en långsiktig 
hållbar utveckling i respektive kommun och för 4-kanten som helhet. 

Elevunderlaget i gymnasieskolan minskar kraftigt under de kommande åren och 
detta förutsätter samlade resurser för att kunna möta elevernas utbildningsbehov 
och arbetsgivarens behov av arbetskraft. Samverkan ska bidra till ett kvalitativt och 
kvantitativ utbildningsutbud för eleverna. 

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

 

För genomförande 
Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 29 Motion från Tomas Lund (S) och Torbjörn Lidberg (S) om 
skidpark i och lokalbuss till Pagla  

 KS 2008/948, Ks § 32, Au § 17, Tu § 2 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer från Eivy Blomdahl (S), Torbjörn Lidberg (S), Anna-Lena Vestin 
(S), Christina Vesterlund (S), Inger Mattsson (S), Christer Carlsson (S), Anna-
Karin Nylund (S), Lars Nilsson (S), Tomas Lund (S), Jan-Olov Bäcklund (S), And-
reas Nicolaou (S), Hans Rolfs (S), Inger Billenman (S), Patrik Degerman (S), Lena 
Nilsson (S) och Erland Johansson (S). 

Beskrivning av ärendet 
Tomas Lund (S) och Torbjörn Lidberg (S) föreslår i en motion till fullmäktige att 
Bodens kommun ska bygga en skidpark/funpark i en av Paglas skidbackar och att 
lokalbussen lägger sin tur via Pagla under skidsäsongen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår 2009-02-10, § 3, att motionen avslås vad gäller 
frågan om skidpark/funpark. Av nämndens yttrande framgår att Storklintens Alpina 
Skidklubb är ansvarig för Paglas skidbackar. Föreningen sköter liften och bedriver 
skidträning/skidskola i backen.  Delar av en skidpark finns redan genom att förvalt-
ningen på initiativ av föreningen anlagt rails och hopp i backen. Utrymmet i backen 
är begränsat. Om ytterligare aktiviteter ska anläggas i backen så måste detta ske i 
dialog mellan föreningen och kultur- och fritidsförvaltningen, så att bl.a. säkerheten 
kan garanteras. Nämnden är således inte negativ till fler aktiviteter i backen, men 
om detta är möjligt får utredas tillsammans med föreningen Storklintens Alpina. 

Tekniska utskottet föreslår 2009-02-19, § 2, att förslaget om busstur via Pagla un-
der skidsäsongen avslås. Utskottet säger att Bodens lokaltrafik har som syfte att 
förse kommuninvånarna med reguljära förbindelser mellan bostadsområden och or-
ter för att underlätta skolresor, arbetsresor och i viss mån fritidsresor. Lokaltrafiken 
trafikeras av bussar med låggolvsutförande för att främja resenärer med bland annat 
rörelsehinder. Dessa bussar är inte lämpliga att trafikera Paglaområdet då de har 
begränsad möjlighet att ta sig fram samt har mycket små ytor för bagage som väs-
kor och skidor. För att den önskade linjesträckningen ska vara möjlig att genomföra 
bör speciella fordon hyras in för reguljär trafik till Pagla. Det är inte ekonomiskt 
rimligt med hänvisning till tekniska förvaltningens ekonomiska läge. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 
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§ 29 Motion från Tomas Lund (S) och Torbjörn Lidberg (S) om 
skidpark i och lokalbuss till Pagla  (forts) 

 KS 2008/948, Ks § 32, Au § 17, Tu § 2 

Yrkanden 
Tomas Lund (S) och Torbjörn Lidberg (S) föreslår att ärendet återremitteras för att 
ett samråd ska göras med Storklintens Alpina Skidklubb om förslaget om skidpark, 
samt att frågan om en skidtur till Pagla ska tas med i den förnyade upphandlingen 
av lokaltrafik i Boden. 

Göran Ahlman (M) föreslår att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag. 

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
ärendet ska göras idag.  

Ordföranden finner därefter att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrel-
sens förslag. 

 

För kännedom  
Kultur- och fritidsnämnden  
Kommunstyrelsen – Tekniska förvaltningen 
Torbjörn Lidberg (S)  
Tomas Lund (S)  
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§ 30 Motion från Torbjörn Lidberg (S) om utveckling och mark-
nadsföring av NordPoolen 

 KS 2008/995, Ks § 33, Au § 18 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen, med hänvisning till att kultur- och fritidsför-
valtningen redan tagit fram en vision och handlingsplan för Nordpoolens utveck-
ling. 

Reservationer från Eivy Blomdahl (S), Torbjörn Lidberg (S), Anna-Lena Vestin 
(S), Christina Vesterlund (S), Inger Mattsson (S), Christer Carlsson (S), Anna-
Karin Nylund (S), Lars Nilsson (S), Tomas Lund (S), Jan-Olov Bäcklund (S), And-
reas Nicolaou (S), Hans Rolfs (S), Inger Billenman (S), Patrik Degerman (S), Lena 
Nilsson (S) och Erland Johansson (S). 

Beskrivning av ärendet 
Torbjörn Lidberg (S) föreslår i en motion att kultur- och fritidsnämnden i samver-
kan med tekniska förvaltningen och näringslivsförvaltningen upprättar ett utveck-
lingsprogram för NordPoolen. Enligt motionen minskar besöksantalet kraftigt. 
Kommunen bör omgående initiera en översyn av badet och lägga upp en åtgärds-
plan. Denna plan bör innehålla till exempel underhållsbehov, driftöversyn, utveck-
ling av attraktioner, marknadsföring och prissättning.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår 2009-02-10, § 4, att motionen avslås. Enligt 
nämndens stämmer det inte att besökstalen kraftigt minskar. Problemet med eko-
nomin har att göra med den av fullmäktige beslutade årliga uppskrivningen av ba-
dets intäkter med 2 %, vilket innebär drygt 700 000 kronor på en treårig planperiod.  
 
Av nämndens yttrande framgår vidare att tekniska förvaltningen gör en årlig drifts-
översyn i badet, som ger ett underlag för ett planerat underhållsbehov. Nyligen har 
stora investeringar gjorts i badets ventilationsanläggning och kommande åtgärder är 
mycket riktat mot energibesparingsåtgärder. Kultur- och fritidsförvaltningen har 
också utarbetat en vision/handlingsplan för badets utveckling vilken presenterats 
för nämnden. Handlingsplanen visar hur förvaltningen ser på badet och dess framti-
da utveckling. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 
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§ 30 Motion från Torbjörn Lidberg (S) om utveckling och mark-
nadsföring av NordPoolen  (forts) 

 KS 2008/995, Ks § 33, Au § 18 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (S) och Hans Rolfs (S) föreslår bifall till motionen. 

Göran Ahlman (M) föreslår att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag. 

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

 

För kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden  
Torbjörn Lidberg (S)  
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§ 31 Motion från Bosse Westin (V) om en visionsgrupp för att 
utveckla besöksnäringen 

 KS 2008/1018, Ks § 34, Au § 19 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen, med hänvisning till att Boden Turism och 
näringslivsstyrelsen redan samarbetar med andra för att utveckla besöksnäringen i 
Boden.  

Reservation från Bosse Westin (V). 

Beskrivning av ärendet 
Bosse Westin (V) föreslår i en motion att kommunen ska tillsätta en visionsgrupp 
för att utveckla besöksnäringen i kommunen. Kommunen måste spänna bågen i låg-
konjunkturens tecken och surfa på framgångsvågen med besöksnäringen i främsta 
rummet genom att bilda en visionsgrupp bestående av sju personer. Av ledamöterna 
skulle tre personer komma från näringslivet och fyra från politiken. Gruppen skulle 
sammanträda var 14:e dag. Visionsgruppens huvudsakliga uppgift skulle bli att för-
söka hitta personer och idéer som framhåller betydelsen av ett utvecklingstänk 
inom besöksnäringen. 

Näringslivsstyrelsen föreslår att motionen avslås. Styrelsen säger i sitt yttrade att 
Boden Turism är en av besöksnäringens organisationer som gemensamt verkar för 
att utveckla Bodens besöksnäring. Det gäller främst marknadsföring, men även 
kompetens- och produktutveckling, nätverksuppbyggnad och intern informa-
tion/kunskapsspridning. Föreningen har medlemmar från olika branscher t ex turist-
anläggningar, aktivitetsföretag, handel, transportörer, resebyråer, restauranger m fl.  

Vidare deltar representanter för besöksnäringen vid bl a näringslivsförvaltningens 
månatliga nätverksträffar tillsammans med Svensk Handel, Företagarna, Arbets-
förmedlingen och Björknäsgymnasiet. Likaså finns en representant från besöksnär-
ingen med som adjungerad vid näringslivsstyrelsens styrelsemöten. Näringslivssty-
relsen anser att någon ytterligare grupp inte behövs. 

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



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-04-14 

Sid 
11 (31) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 31 Motion från Bosse Westin (V) om en visionsgrupp för att 
utveckla besöksnäringen  (forts) 

 KS 2008/1018, Ks § 34, Au § 19 

Yrkanden 
Bosse Westin (V) föreslår bifall till motionen. 

Åke Eltoft (M) föreslår att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

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

 

För kännedom 
Näringslivsstyrelsen 
Bosse Westin (V)  
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§ 32 Revidering av arkivreglemente 
 KS 2009/124, Ks § 35, Au § 20 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till arkivreglemente.  

2. Ett tillägg görs i företagspolicyn om att kommunens företag omfattas av arkiv-
reglementet. 

Beskrivning av ärendet 
Kansli och informationskontoret föreslår att kommunfullmäktige fastställer ett för-
slag till ett nytt arkivreglemente och gör ett tillägg i företagspolicyn att kommunens 
företag ska omfattas av arkivreglementet. Ekonomikontoret har samrått med kom-
munens företag om frågan. 

Det arkivreglemente som nu gäller för kommunen fastställdes av kommunfullmäk-
tige 1992-02-10. Sedan dess har en viss förändring i lagstiftningen skett. Landsar-
kivet inspekterade kommunarkivet under våren 2005. Resultatet av inspektionen 
var mycket bra, men det fanns vissa detaljer som behövde justeras i reglementet. 
Kommunarkivarien har tagit fram ett förslag till nytt arkivreglemente som beaktar 
landsarkivets synpunkter och det som i övrigt skett sedan 1992.  

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen – klf, kansli och informationskontoret (punkt 1) 
Kommunstyrelsen – ekonomikontoret (punkt 2) 
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§ 33 Motion från Lena Nilsson (S) och Anna-Karin Nylund (S) om 
familjedaghem 

 KS 2009/40, Ks § 36, Au § 21 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige konstaterar att dagbarnvårdarverksamhet redan erbjuds 

som ett alternativ till förskoleverksamhet. Dessa tjänster marknadsförs på sam-
ma sätt som förskoleverksamhet. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

Reservationer från Eivy Blomdahl (S), Torbjörn Lidberg (S), Anna-Lena Vestin 
(S), Christina Vesterlund (S), Inger Mattsson (S), Christer Carlsson (S), Anna-
Karin Nylund (S), Lars Nilsson (S), Tomas Lund (S), Jan-Olov Bäcklund (S), And-
reas Nicolaou (S), Hans Rolfs (S), Inger Billenman (S), Patrik Degerman (S), Lena 
Nilsson (S) och Erland Johansson (S). 

Beskrivning av ärendet 
Lena Nilsson (S) och Anna-Karin Nylund (S) föreslår i en motion att Bodens kom-
mun fortsätter att erbjuda plats hos dagbarnvårdare samt att dessa tjänster mark-
nadsförs på samma sätt som förskolans verksamhet. 

Barn- och utbildningsnämnden säger i sitt yttrande att barn- och utbildningsförvalt-
ningens ambition är att fortsätta erbjuda plats hos dagbarnvårdare. Förvaltningen 
fortsätter arbetet med att rekrytera dagbarnvårdare där så behövs. 

Marknadsföring av dagbarnvårdare sker på samma sätt som förskolans verksamhet. 
Information om familjdaghem finns i Riktlinjer och avgifter för förskoleverksamhet 
och skolbarnomsorg samt på kommunens hemsida. Där kan föräldrar både få in-
formation och ansöka om plats i familjdaghem. 

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



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-04-14 

Sid 
14 (31) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 33 Motion från Lena Nilsson (S) och Anna-Karin Nylund (S) om 
familjedaghem  (forts) 

 KS 2009/40, Ks § 36, Au § 21 

Yrkanden 
Anna-Karin Nylund (S) föreslår bifall till motionen. 

Rigmor Åström (M) och Anders Pettersson (KD) föreslår att fullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

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

 

För kännedom 
Barn- och utbildningsnämnden 
Lena Nilsson (S)  
Anna-Karin Nylund (S)  
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§ 34 Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning 2008 
 KS 2009/154, Ks § 37, Au § 22 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovis-
ning för år 2008. 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har 2009-02-26, § 14 upprättat en kvalitetsredovis-
ning för förskola, skolbarnomsorg, grundskola och gymnasieskola. Kvalitetsredo-
visningen, strategiska planen och bokslutet ligger till grund för årlig revidering av 
skolplanen. 

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

Yrkanden 
Bosse Strömbäck (V), Anna-Karin Nylund (S) och Rigmor Åström (M) föreslår att 
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

  

För kännedom 
Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 35 Begäran från kultur- och fritidsnämnden om tilläggsanslag 
till investeringsbudgeten 2009 

 KS 2009/108, Ks § 38, Au § 23 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår kultur- och fritidsnämndens begäran om tilläggsanslag. 
Kostnaderna för upprustningen av bibliotekslokalerna får täckas genom en omför-
delning av kultur- och fritidsnämndens befintliga investeringsbudget. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden begär 2009-02-10, § 14, att kommunfullmäktige bevil-
jar ett tilläggsanslag på 1 miljon kronor för upprustning av bibliotekslokalerna, plus 
att kapitaltjänstkostnaden ska täckas.  

Av nämndens beslut framgår att Sveafastigheter bygger en ny galleria i kvarteret 
Oxeln. Bodens Stadsbibliotek får också därigenom en ny och efterlängtad entré mot 
Gallerians övre plan. I samband härmed görs en nödvändig upprustning av biblio-
tekslokalen med nytt golv, ommålningar, ny belysning och nya moderna expone-
ringshyllor. Receptionsdisken byts ut samtidigt som det gamla möblemanget rustas. 
Arkitekthuset Monarken har tidigare gjort en grov kostnadsberäkning av de plane-
rade åtgärderna, som totalt uppgår till ca 2 miljoner kronor. Sveafastigheter avsätter 
1 miljon kronor till lokalupprustningen, varför kultur- och fritidsnämnden hos 
kommunfullmäktige begär ett tilläggsanslag om 1 miljon kronor till projektet.  

Ekonomikontoret säger i ett yttrande att kultur- och fritidsnämnden har en invester-
ingsbudget 2009 på 3 miljoner kronor. Vid behandlingen av tilläggsbudgeten för 
2009 föreslår budgetberedningen att kommunfullmäktige uppmanar nämn-
der/styrelser att vara återhållsamma med investeringar som höjer driftkostnaderna. 
Ekonomikontoret bedömer att en omfördelning av kultur- och fritidsnämndens in-
vesteringsbudget är möjlig.  

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

 

För kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden  
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§ 36 Revisionsberättelse för år 2008 
 KS 2009/231 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunens styrelser och nämnder an-
svarsfrihet för år 2008. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelser och 
nämnder och i kommunens företag. Granskningen har utförts enligt kommunalla-
gen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksam-
het. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövande.  

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelser och nämnder i Bodens kommun har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-
ställande sätt, att räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande, att styrelsernas och 
nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig, att kommunen utifrån sin egen 
norm inte uppnår god ekonomisk hushållning då resultatet inte uppgår till minst  
1,3 % av skatte- och utjämningsintäkterna, samt att samtliga verksamhetsmässiga 
mål för god ekonomisk hushållning avseende 2008 uppnås helt eller delvis. Reviso-
rerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelser och nämnder an-
svarsfrihet. 

Yrkanden 
Åke Eltoft (M) föreslår att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunens 
styrelser och nämnder ansvarsfrihet för år 2008. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Åke Eltofts (M) förslag. 

 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
Kommunrevisorerna 
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§ 37 Årsredovisning 2008 samt balanskravsresultat 
 KS 2009/76, Ks § 39, Bb § 5 

Beslut  
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen för 2008. 

Anders Pettersson (KD) lämnar ett särskilt yttrande. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2008. Kon-
cernens resultat för 2008 uppgick till 117 367 tkr och kommunens resultat till  
-18 379 tkr. Kommunens resultat, efter justering av vinster och förluster, ianspråk-
tagande av pensionsreserv samt del av 2007 års balanserade vinst för omstrukture-
ringsåtgärder, är +/-0. Ingen åtgärdsplan behöver upprättas.  

Samtliga nämnder/styrelser har lämnat verksamhetsberättelser som ingår i årsredo-
visningen. Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av budgetberedningen 
sammanfattat dessa till årsredovisningen. Kommunstyrelsen har lämnat en gemen-
sam verksamhetsberättelse för kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltning-
en samt räddnings- och beredskapsförvaltningen. Fullständig måluppfyllelse fram-
går av respektive verksamhetsberättelse. 

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

Yrkanden 
Olle Lindström (M), Rigmor Åström (M), Roger Bohman (C) och Kenneth Back-
gård (NS) föreslår att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

För kännedom  
Samtliga styrelser och nämnder  



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-04-14 

Sid 
19 (31) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 38 Tilläggsbudget 2009 Drift 
 KS 2009/89, Ks § 40, Bb § 6 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer följande tilläggsbudget för drift 2009: 

Ks-kommunledningsförvaltning -1 000
Ks-teknisk förvaltning -7 308
Ks-räddn o beredskapsförvaltning -630
Barn- och utbildningsnämnd -3 252
Socialnämnd -7 507
Miljö- och byggnämnd 0
Näringslivsstyrelse -1 630
Kultur- och fritidsnämnd -753
Överförmyndarnämnd 0
Summa, tkr -22 080  

Reservationer från Eivy Blomdahl (S), Torbjörn Lidberg (S), Anna-Lena Vestin 
(S), Christina Vesterlund (S), Inger Mattsson (S), Christer Carlsson (S), Anna-
Karin Nylund (S), Lars Nilsson (S), Tomas Lund (S), Jan-Olov Bäcklund (S), And-
reas Nicolaou (S), Hans Rolfs (S), Inger Billenman (S), Patrik Degerman (S), Lena 
Nilsson (S) och Erland Johansson (S). 

Beskrivning av ärendet 

Vid behandling av tilläggsbudget drift gäller som huvudregel att över- eller under-
skott ska tas med i sin helhet till kommande verksamhetsår. Justering sker för vissa 
poster. Summa tilläggsbudget får inte heller överstiga det ekonomiska utrymmet 
enligt god ekonomisk hushållning. Nämnder/styrelser har lämnat följande förslag 
till tilläggsbudget:  
 
Nämnd/styrelse Avvikelse Justering Förslag

2008
Kommunrevision 39 -39 0
Ks-kommunledningsförvaltning -8 417 8 417 0
Ks-teknisk förvaltning -12 501 5 496 -7 005
Ks-räddn o beredskapsförvaltning -559 559 0
Barn- och utbildningsnämnd -1 622 1 622 0
Socialnämnd -5 817 -5 817
Miljö- och byggnämnd -17 17 0
Näringslivsstyrelse -2 799 2 799 0
Kultur- och fritidsnämnd -645 645 0
Överförmyndarnämnd -64 64 0
Summa, tkr -32 402 19 580 -12 822  



Kommunfullmäktige Protokoll 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 38 Tilläggsbudget 2009 Drift (forts) 
 KS 2009/89, Ks § 40, Bb § 6 

Sedan fullmäktige fastställde den strategiska planen för 2009-2011 har de ekono-
miska förutsättningarna förändrats drastiskt. Nya prognoser avseende skatter och 
utjämning har försämrat det prognostiserade resultatet till -12 463 tkr. Med nämn-
dernas förslag till tilläggsbudget skulle resultatet endast bli 359 tkr.  

Utifrån nu kända förutsättningar ter det sig näst intill orimligt att uppnå målsätt-
ningen om ett budgeterat resultat på 2 % av skatter och utjämning, d v s 27 953 tkr. 
Nedanstående förslag till tilläggsbudget innebär att resultatet med hänsyn till nuva-
rande prognos över skatter och utjämning blir 9 617 tkr, vilket motsvarar 0,7 % av 
skatter och utjämning: 

Nämnd/styrelse Förslag från Enl regel- Förslag
nämnd verk

Ks-kommunledningsförvaltning* 3 594 -1 000
Ks-teknisk förvaltning -7 005 -12 501 -7 308
Ks-räddn o beredskapsförvaltning -559 -630
Barn- och utbildningsnämnd -1 622 -3 252
Socialnämnd -5 817 -5 534 -7 507
Miljö- och byggnämnd -17 0
Näringslivsstyrelsen -2 799 -1 630
Kultur- och fritidsnämnd -645 -753
Överförmyndarnämnd -64 0
Summa, tkr -12 822 -20 147 -22 080   

* Regelverk inklusive avyttring avtal Bodensia samt reverslån Stiftelsen BodenBo. 

Tilläggsbudgeten för kommunstyrelsens tekniska förvaltning föreslås justeras med 
anledning av underskotten inom kostavdelningen samt för höga vattenflöden och 
enskilda vägar. Näringslivsstyrelsens tilläggsbudget föreslås justeras med anledning 
av underskottet avseende industrifastigheter. Därutöver har tilläggsbudgeten för 
större nämnder/styrelser justerats för att förbättra resultatet.  

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

 

§ 38 Tilläggsbudget 2009 Drift (forts) 
 KS 2009/89, Ks § 40, Bb § 6 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag med ändringen att tilläggsbudgeten för barn- och utbildningsnämn-
den blir 0 kr och för socialnämnden 4 907 tkr.  

Bosse Strömbäck (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag med ändringen att tilläggsbudgeten för socialnämnden blir 4 907 tkr. 

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

Ordföranden ställer först Torbjörn Lidbergs (S) förslag om tilläggsbudget för barn- 
och utbildningsnämnden mot kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer från samtliga 16 ledamöter från (S). 

Ordföranden ställer sedan Torbjörn Lidbergs (S) och Bosse Strömbäcks (V) förslag 
om tilläggsbudget för socialnämnden mot kommunstyrelsens förslag och finner att 
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras.  

Den som röstar på kommunstyrelsens förslag, röstar Ja. Den som röstar på Torbjörn 
Lidbergs (S) och Bosse Strömbäcks (V) förslag, röstar Nej. 

Av 49 avgivna röster har 25 röstat Ja och 24 röstat Nej. Hur var och en röstat fram-
går av bifogad omröstningslista. 

Reservationer från samtliga 16 ledamöter från (S). 

 

För kännedom  
Samtliga styrelser och nämnder  
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Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 39 Tilläggsbudget 2009 Investeringar 
 KS 2009/89, Ks § 41, Bb § 7 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer följande tilläggsbudget för investeringar 2009:  

 

Ks-kommunledningsförvaltningen 75
Ks-tekniska förvaltningen 10 793
Ks-räddnings- o beredskapsförv 2 094
Barn- och utbildningsnämnd 591
Socialnämnd 4 014
Näringslivsstyrelsen 754
Kultur- och fritidsnämnd -299
Summa, tkr 18 022

2. Kommunfullmäktige uppmanar nämnder/styrelser att vara återhållsamma med 
investeringar som höjer driftkostnaderna. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ingen amortering på de långfristiga lånen eller 
avsättning till kapitalförvaltning genomförs under 2009. 

Beskrivning av ärendet 
Anslag till investering som inte använts på grund av att investeringen inte färdig-
ställts eller påbörjats kan tilläggsbudgeteras till nästa år. Nämnder och styrelser har 
lämnat följande förslag till tilläggsbudget avseende investeringar: 

Nämnd/styrelse Avvikelse Justering Förslag
2008

Ks-kommunledningsförvaltning 32 936 -32 861 75
Ks-tekniska förvaltning 5 898 4 895 10 793
Ks-räddnings- o beredskapsförv 2 094 0 2 094
Barn- och utbildningsnämnd 591 0 591
Socialnämnd 4 014 0 4 014
Näringslivsstyrelse 754 0 754
Kultur- och fritidsnämnd -299 0 -299
Summa, tkr 45 988 -27 966 18 022  

För 2009 uppgår budgeterad investeringsvolym till 99 680 tkr som med hänsyn till 
nämnder/styrelsers förslag till tilläggsbudget blir 117 702 tkr. Den höga invester-
ingsvolymen, förändrade ekonomiska förutsättningar samt förslag till tilläggsbudget 
medför att kommunens likvida medel beräknas minska med ca 60 mkr under 2009. 
Det medför att det inte finns något utrymme för amortering på de långfristiga lånen 
eller för avsättning till kapitalförvaltning. Den planerade amorteringen 2009 på 14 
mkr har dessutom redan genomförts under 2008. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
§ 39 Tilläggsbudget 2009 Investeringar  (forts) 

 KS 2009/89, Ks § 41, Bb § 7 

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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Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 40 Beachvolleybollplaner på Kvarnängen 
 KS 2009/74, Ks § 42, Bb § 8 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte anvisa några medel för byggandet av en be-
achvolleybollplan på Kvarnängen i tilläggsbudgeten för 2009. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2008-12-15, § 186, beslutat att ytterligare en plan för be-
achvolleyboll ska byggas på Kvarnängen samt att frågan om finansiering skjuts till 
kommande behandling av tilläggsbudgeten. 

Det ansträngda ekonomiska läget samt att nämnderna/styrelserna uppmanats att 
vara återhållsamma med investeringar som höjer driftkostnaden medför att förut-
sättningarna för att bygga en beachvolleybollplan har förändrats. 

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

Yrkanden 
Lars Nilsson (S) föreslår att fullmäktige ska anvisa medel för byggandet av en be-
achvolleybollplan på Kvarnängen i tilläggsbudgeten för 2009. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lars Nilsson (S) yrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen – Tekniska förvaltningen  
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Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 41 Kultur- och fritidsnämndens begäran om utökad ram 
 KS 2008/955, Ks § 43, Bb § 10 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden erhåller inte utökad ram för 2009-2011. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har 2008-11-13, § 71, beslutat att begära utökad bud-
getram för ej finansierad verksamhet. Nämnden begär 1 717 tkr 2009, 2 028 tkr 
2010 samt 2 121 tkr 2011 för ökade kapitalkostnader samt för driften av försvars-
museet 

På bokslutsberedningen informerade företrädare för kultur- och fritidsnämnden 
samt förvaltningen att förutsättningarna har förbättrats. Sänkta räntenivåer minskar 
hyreskostnaden för Boden Arena och därmed finns förutsättningar att klara en bud-
get i balans för 2009. Förutsättningarna för kommande år beror däremot helt och 
hållet på hur räntorna kommer att förändras. 

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

 

För kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden  



Kommunfullmäktige Protokoll 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 42 Omfördelning av driftramar till följd av förändrade IT-
debiteringar 

 KS 2009/166, Ks § 44, Bb § 9 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till följd av förändrade IT-debiteringar göra föl-
jande omfördelning av nämnder/styrelsers driftramar från och med 2009:  

Kommunrevisionen -13
Ks-kommunledningsförvaltningen -1 357
Ks-tekniska förvaltningen -404
Ks-räddnings- o beredskapsförv -68
Barn- och utbildningsnämnd 4 482
Socialnämnd -2 341
Näringslivsstyrelsen -70
Kultur- och fritidsnämnd -229
Summa, tkr 0  

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningens IT-kontor har lämnat ett förslag till omfördelning 
av nämnder/styrelsers driftramar till följd av förändrade IT-debiteringar. 

Debiteringen av IT-avgifterna förändras med anledning av att kommunens IT-
organisation ändrats. Tidigare omfattade den centrala IT-organisationen, IT-
kontoret, endast den administrativa verksamheten. Under 2007 fick IT-kontoret an-
svar för all drift och service inom kommunen, d v s även samtliga elevdatorer och 
till viss del även skolornas administrativa datorer. I och med denna förändring öka-
de ansvarsområdet till det dubbla. När nu IT-avgifterna ska fördelas på samtliga da-
torer i kommunen sker även en omfördelning av kostnaden. Förslaget till omfördel-
ning av nämnder/styrelsers driftramar ska vara kostnadsneutralt för samtliga nämn-
der/styrelser förutom tekniska förvaltningens resultatenheter. 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen – kommunledningsförvaltningen, ekonomikontoret 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 



Kommunfullmäktige Protokoll 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 43 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 
 KS 2009/70, Ks § 45 

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 tolv elever. 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen – klf, kansli och informationskontoret 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 44 Maria Bandh (S) med avsägelse av sitt uppdrag som leda-
mot i kommunfullmäktige   

 KS 2009/173 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Maria Bandh (S) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ledamot i kom-
munfullmäktige. 

 
För kännedom 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
Maria Bandh (S)  
Kansliet och personalkontoret 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 45 Medborgarförslag  
  

a) Ta fram en policy om buller från skjutbanor (2009/131) 
Förslag: Bodens kommun ska ta fram en policy om buller från skjutbanor, liknande 
den som finns i Simrishamns kommun. I Simrishamn kan enstaka byggnader på 
landsbygden uppföras och förtätning av redan uppförda byggnader ske, trots över-
skridande av gränsvärden. Kommunen måste även i samarbete med Försvaret 
genomföra bullermätningar på manuellt sätt, så att verkliga värden kommer fram. 
Inlämnat av: Staffan Eklund 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

b) Ändra miljö- och byggnämndens delegationsordning (2009/132) 
Förslag: Miljö- och byggnämndens delegationsordning bör ändras så att negativa 
beslut inte kan fattas på delegation. Nämnden måste också skapa rutiner så att jävs-
situationer undviks. 
Inlämnat av: Staffan Eklund 
Beslut: Fullmäktige överlåter till miljö- och byggnämnden att besluta i ärendet. 

c) Skänk fullmäktiges arvoden till välgörande ändamål (2009/142) 
Förslag: Kommunfullmäktige ska besluta att ledamöterna i fullmäktige vid nästa 
sammanträde inte får något arvode. Arvodena ska i stället gå till någon hjälporgani-
sation, till exempel Röda Korset. Denna solidariska handling kan sedan göras till en 
utmaning till andra kommuners fullmäktige. 
Inlämnat av: Göran Söderberg 
Beslut: Fullmäktige beslutar i ärendet. 

d) Låt fasadmålningen på Färgaregatan återuppstå på en annan plats 
(2009/185) 
Förslag: En av Bodens vackra fasadmålningar på Färgaregatan försvinner in i den 
nya Gallerian Enter. Kommunen bör låta fasadmålningen återuppstå på en annan 
vägg inom centrala Boden, till exempel inne i Gallerian, på Kungsgatan 1 eller på 
en byggnad som kommunen äger. 
Inlämnat av: Harriet Lundström 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kultur- och fritidsnämnden att besluta i ärendet. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 45 Medborgarförslag (forts) 
  

e) Stäng Kungsgatan för biltrafik när Gallerian öppnar (2009/194) 
Förslag: Den avstängning som gjordes av Kungsgatan i samband med byggnationen 
av Folkets hus och Gallerian ska inte öppna igen. Bodensarna har andra bilfärdvä-
gar. Bodensarna skulle vinna ett inbjudande galleri- och köpcentraområde, en bilfri 
stadskärna och miljövänlig innerstad. De företagare som har servering kan erbjudas 
trevliga uteserveringar. 
Inlämnat av: Maria N Vennberg 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet 

 

För kännedom 
Respektive förslagsställare 
Kommunstyrelsen (ärende a och e) 
Miljö- och byggnämnden (ärende b) 
Kultur- och fritidsnämnden (ärende d) 



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-04-14 

Sid 
31 (31) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 46 Interpellationer 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att följande interpellation får ställas: 

1. Lena Nilsson (S) om vad som görs för att öka möjligheterna till insyn och de-
batt för de folkvalda politikerna (2009/229). 
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