
Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-12-17 

Sid 

1 (25) 

 
 

Plats och tid  Fullmäktigesalen kl 14.00 – 16.40, ajournering, 15.00-15.15, 16.15-16.25 
  
Beslutande Enligt bilagd närvarolista 

Ersättare Enligt bilagd närvarolista 

Övriga Kommunjurist Daniel Bergh, kommunsekreterare Carola Fridh och 
alkoholhandläggare Astrid Isaksson 

Utses att justera Lennart Synnergren och Helena Nordvall 
 
Justeringens plats och tid Kansli och informationskontoret 2012-12-21 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Carola Fridh 

§§ 132 – 146, 151 

     
   Ordförande 
Eivy Blomdahl (S) 

 

     
  Justerare 
Lennart Synnergren

  
Helena Nordvall 

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

  
Organ Kommunfullmäktige  
  
Sammanträdesdatum 2012-12-17   
    
Anslagsdatum 2012-12-21 Anslaget tas ned 2013-01-13 
    
Förvaringsplats för  
protokollet 

Kansli och informationskontoret  

    
 Underskrift 
Carola Fridh 
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 Sammanträdesdatum 
2012-12-17 

Sid 

1 (5) 

 
 

Plats och tid  Fullmäktigesalen kl 14.00 – 16.40 
  
Beslutande Enligt bilagd närvarolista 

Ersättare Enligt bilagd närvarolista 

Övriga Kommunjurist Daniel Bergh, kommunsekreterare Carola Fridh och 
jurist Astrid Isaksson 

Utses att justera Lennart Synnergren och Helena Nordvall 
 
Justeringens plats och tid Kansli och informationskontoret 2012-12-17 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Carola Fridh

§§ 147 – 150  

     
   Ordförande 
Eivy Blomdahl

 

     
  Justerare 
Lennart Synnergren

  
Helena Nordvall 

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2012-12-17   
    
Anslagsdatum 2012-12-17 Anslaget tas ned 2013-01-09 
    
Förvaringsplats för  
protokollet 

Kansli och informationskontoret  

    
 Underskrift 
Carola Fridh

 



NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2012-12-17 
Tid 14.00 – 16.40 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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

S Torbjörn Lidberg R       

M Olle Lindström R     

S Eivy Blomdahl R       

M Johan Johansson  R     

S Christer Carlsson R       

V Bosse Strömbäck R       

M Rigmor Åström R     

S Britt-Marie Loggert Andrén R       

S Lars Nilsson R       

M Göran Ahlman R      

S Anna-Karin Nylund R      

V Inger Vestman Arvesen R       

M Åke Eltoft  R      

S Jan-Olov Bäcklund R       

M Bo Hultin R      

S Ann-Christin Pretty R      

NS Kenneth Backgård R       

S Leif Pettersson R       

M Daniel Rönnbäck R      

S Lena Nilsson R      

V Rasmus Joneland -      

MP Catarina Ask R      

M Eva Smedetun R      

S Tomas Lund R       

M Hans Holmqvist R       

S Lennart Synnergren R       

KD Anders Pettersson R      

FP Hendrik Andersson   R      

C Roger Bohman R       

S Birgitta Rensfeldt R       

M Helena Nordvall R      
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2012-12-17 
Tid 14.00 – 16.40 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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

S Inger Billenman  R       

V Gunnel Notelid R       

M Göran Höglund R      

SD Lars Röjne R      

S Glenn Blom R      

M Bo Lindström R       

S Inger Mattsson R       

NS Anders Sundström R       

M Egon Palo R      

S Urban Sundbom R       

S Britt-Inger Hedström R       

V Inga-Lill Engström Öhman R      

M Hans Nilsson R      

S Ingemar Karlsson R       

M Johan Sellin R       

S Anna Ek Oja R       

M Peter Berkfors R       

S Inge Andersson R       
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2012-12-17 
Tid 14.00 – 16.40 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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

S Béatrice Öman E       

S Kent Nyberg -       

S Per Vestin -       

S Christina Vesterlund E       

S Harry Hannu -       

S Åsa Lindström E       

S Andreas Nicolaou E       

S Arne Pettersson E       

S Elena Olovsson E     

S Kurt Pettersson E       

S Berith Ekervén -       

M Bo Elmgren -     

M Lars-Gunnar Holmqvist -       

M Lennart Carlsson E     

M Lars Lundström -       

M Knut Larsson E      

M Åke Carlsson -      

M Vivian Boström E      

M Eberth Gustafson E      

V Bo Englund R      

V Bo Engström  E       

V Britt-Inger Aspemalm Olsson E       

NS Göran Hedberg -      

NS Erika Sjöö E      

MP Mats Nordström E       

MP Agneta Granström -     

KD Maria Selin Fjellström  -     

KD Gunnar Halin E     

FP Jan Larsson  -       

FP Åsa Lundgren -       

C Eva-Britt Larsson E      

C Lili-Marie Lundström E       

SD VAKANT        

 3 (3)



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-12-17 

Sid 

2 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 132 Spontan frågestund 

  

Fråga 1  
  
Frågeställare: Kenneth Backgård (NS)  
Frågan besvaras av: Torbjörn Lidberg (S)  
Ämne: Miljö- och byggnämnden hantering av bygglovsärendet i 

Pagla 
 

Fråga 2  
  
Frågeställare: Anders Pettersson (KD)  
Frågan besvaras av: Anna-Karin Nylund (S)  
Ämne: Tekniska förvaltningens planer att flytta färdtjänsthandläg-

garna ut till Ässjan 
 

Fråga 3  
  
Frågeställare: Bo Hultin (M)  
Frågan besvaras av: Lars Nilsson (S)  
Ämne: Vilket ansvar har kommunen för de boendes hälsa ute i Pagla 

 

Fråga 4  
  
Frågeställare: Hendrik Andersson (FP)  
Frågan besvaras av: Torbjörn Lidberg (S)  
Ämne: IT-uppkopplingen ute i skolorna fortfarande dålig. 

 

Fråga 5  
  
Frågeställare: Olle Lindström (M) 
Frågan besvaras av: Torbjörn Lidberg (S) 
Ämne: Miljö- och byggnämnden hantering av bygglovsärendet i 

Pagla 
 

Fråga 6  
  
Frågeställare: Johan Johansson (M)  
Frågan besvaras av: Torbjörn Lidberg (S)  
Ämne: Kommunens ansvar för de boendes hälsa i Pagla 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 133 Revisorerna informerar 

  

Stellan Lundberg (M), ordförande i kommunrevisionen, informerar lite om de 
granskningar som de med hjälp av PWC genomfört. 

 Missbruksvården, socialnämnden bedriver i flera avseenden ändamålsenlig 
verksamhet 

 Granskning av Räddningstjänstens verksamhet, med tonvikt på den operativa 
delen, drivs ändamålsenligt i de flesta avseenden. 

Den årliga hearingen med kommunens alla styrelser och nämnder pågår. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 134 Delgivningar 

  
1. Nämndernas och bolagens verksamhetsplaner 2013-2015 (2012/592).  

2. Revisorerna; Granskning av ekonomisk styrkning och kontroll av 2012 års be-
sparingsarbete (2012/549).  

3. Länsstyrelsen; Britt-Inger Aspemalm-Olsson (V) är ny ersättare i kommunfull-
mäktige efter Pirkko-Liisa Martinkauppi (V) (2012/496). 

4. Socialnämnden; Rättelse av nyckeltal i Delårsrapporten aug 2012 (2012/513). 

5. Bodens Närradioförening; Uppsägelse av avtalet om radiosändning av kommun-
fullmäktiges sammanträden (2002/170).  
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 Sammanträdesdatum 
2012-12-17 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 135 Motion om undantag för tomgångskörning 

 KS 2011/698, Ks § 146 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 

Daniel Rönnbäck (M) föreslår i en motion 2011-11-07, att ett undantag gällande 
förbudet mot tomgångskörning införs för registrerade yrkestrafikfordon under peri-
oden 1/10 till och med 31/3. I Bodens kommun finns ett förbud mot tomgångskör-
ning i tätorten. Förbudet kom till med för att minska den negativa miljöpåverkan. 
En konsekvens av detta är att arbetsmiljön har försämrats för många av yrkeschauf-
förerna. Under kalla perioder stänger taxibilar av sina bilar i väntan på kunder. Det 
är ett bekymmer både för de yrkesverksamma men även för de skolungdomar som 
åker taxi till och från skolan. Även miljön påverkas negativt av detta när bilar gör 
många kallstarter. Miljöpåverkan hos dagens bilar är betydligt mindre på tomgång 
än vid upprepade start och stop med kall motor. Motionären anser att man i en för-
längning bör se över och undersöka om förbudet mot tomgångskörning helt bör tas 
bort för bilar med katalysator. 

Miljö- och byggnämnden avslog motionen 2012-02-14, § 7, och anser att kommun-
fullmäktiges beslut från 2004-04-26, § 68, om förbudet mot tomgångskörning i mer 
än 1 minut i hela kommunen ska fortsätta gälla. Om miljömålen i Bodens kommun 
ska uppfyllas kan miljö- och byggnämnden inte godta att tomgångskörningen ökar i 
kommunen. 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet genom minoritetsåterremiss 2012-04-
10, § 24 för att utredas mer noggrant. 

Miljö- och byggnämnden har 2012-10-16, § 80, behandlat motionen igen och före-
slår att motionen avslås. Nämnden anser fortfarande inte att det finns skäl att frångå 
kommunens beslut om tomgångskörning i max 1 minut för registrerade yrkestrafik-
fordon under perioden l oktober till och med 31 mars. Samma regler ska gälla för 
alla fordon i Bodens kommun. För att bidra till att miljömålen uppfylls både lokalt i 
Bodens kommun, regionalt i Norrbottens län och nationellt i Sverige kan nämnden 
inte godta att tomgångskörningen från yrkestrafikfordon tillåts öka. 

Miljö- och byggnämndens ståndpunkt baseras på de uppgifter som lämnats av Tra-
fikverkets bränsleexpert Olle Hådell som anser att kommunen ska behålla tom-
gångsförbudet för alla fordon. Enligt Hådell är det välkänt i motorkretsar att avgas-
reningen på en buss fungerar allt sämre ju långsammare trafiken är. Belastningen 
blir för låg och tomgångsinslaget blir högt. Körning i tät trafik i t ex New York ger 
större utsläpp än körning i europeiska förhållanden med högre medelfart och färre 
stopp. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 135 Motion om undantag för tomgångskörning, forts 

 KS 2011/698, Ks § 146 

Nämnden konstaterar att en avslagen förbränningsmotor inte släpper ut koldioxid 
eller några andra luftföroreningar, den förbrukar inte några fossila bränslen och ger 
inte upphov till störningar från buller. En avslagen förbränningsmotor ger inte upp-
hov till ökade mängder luftföroreningar under kalla vinterdagar när det råder inver-
sion. Luftutsläppen ökar när en motor går på tomgång eftersom katalysatorn då kyls 
ner. Katalysatorer och partikelfilter fungerar bara över en viss temperatur. Detta 
gäller speciellt dieselmotorer.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Daniel Rönnbäck (M) och Lars Nilsson (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsen förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag. 

 
 

För kännedom 
Daniel Rönnbäck (M) 
Miljö- och byggnämnden   
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 136 Översyn av verksamheten med bostadsanpassningsbidrag 

 KS 2012/500, Ks § 147 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att verksamheten med bostadsanpassningsbidrag 
flyttas från kommunledningsförvaltningen till socialförvaltningen från och med 
2013-01-01.  

2. Kommunfullmäktige överför, från och med 2013, 6 169 tkr från ks-
kommunledningsförvaltningens driftram till socialnämndens driftram på grund 
av ändrat ansvar för bostadsanpassningsverksamheten.  

3. Miljö- och byggnämnden reglemente ändras på så sätt att under § 1 om nämn-
dens uppgifter tas punkten om bostadsanpassningsbidraget bort. 

4. Socialnämnden reglemente kompletteras med att nämndens uppgift numera 
även innehåller bostadsanpassningsbidrag. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår 2012-10-03 att verksamheten med bostadsan-
passningsbidrag flyttas från kommunledningsförvaltningen till socialförvaltningen 
från och med 2013-01-01. 

I samband med att samhällsbyggnadskontoret bildades fördes en diskussion om var 
funktionen bostadsanpassning skulle höra organisatoriskt. Faktorer som talade för 
att flytta verksamheten från kommunledningsförvaltningen till socialförvaltningen 
var bland annat ökad brukarnytta och effektivitet. 

I aktuell utredning föreslås att verksamheten med bostadsanpassningsbidrag flyttas 
till socialförvaltningen från och med 2013-01-01 samt att 6 169 000 kronor överförs 
från ks-kommunledningsförvaltningens driftram till socialförvaltningens driftram 
avseende ändrat ansvar för bostadsanpassningsverksamheten. 

Samhällsbyggnadskontoret kommer fortsättningsvis att bistå socialförvaltningen 
med teknisk kompetens i handläggningen. 

Socialnämnden tillstyrker 2012-10-24, § 238 förslaget. I utredningen framkommer 
ett flertal aspekter som talar för att socialnämnden ansvarar för bostadsanpassning-
en, bland annat kan nämnas bättre nyttjande av kompetens och erfarenheter inom 
bland annat hjälpmedelsförsörjning och behov av hemtjänst och andra insatser. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 
§ 136 Översyn av verksamheten med bostadsanpassningsbidrag 

 KS 2012/500, Ks § 147 

Yrkanden 

Bo Englund (V) och Anders Pettersson (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslu-
tar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret och ekonomikontoret) 
Socialnämnden   
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 137 Ändring av riktlinjer för alkoholservering 

 KS 2012/278, Ks § 148 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer ändringarna i riktlinjerna för alkoholservering. 

Beskrivning av ärendet 

Kansli och informationskontoret föreslår att riktlinjerna rörande punkterna ser-
veringstider samt servering av spritdrycker vid tillfällig alkoholservering till all-
mänheten ändras. Dessa ändringar görs för att kommunen vid enstaka tillfällen då 
det arrangeras speciella arrangemang ska kunna vara mer tillmötesgående och med-
ge en längre serveringstid samt kunna medge servering av spritdrycker.  

Gammal lydelse 

 Senare serveringstider än klockan 01.00 medges inte. 

 Servering av spritdrycker medges inte, undantag kan göras för tillställningar där 
det anses som tradition, exempelvis snaps till julbord 

Ny lydelse 

 Senare serveringstider än klockan 01.00 medges med återhållsamhet. Kommu-
nen kan vid arrangemang där det förväntas en större publiktillströmning, det vill 
säga när det är någon aktivitet som är utöver den normala verksamheten, bevilja 
senare serveringstid än 01.00. Detta handlar dock endast om några enstaka till-
fällen/år och endast fredag och dag före röd dag samt max till 03.00. 

 Punkten angående spritdrycker upphävs. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (kansli och informationskontoret)  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 138 Ändring av tillsynsavgiften för folköl 

 KS 2012/593, Ks § 149 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer tillsynsavgiften för folköl till 1 000 kr per år.  

2. Tillsynsavgiften gäller från och med 2013-01-01. 

3. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad taxa fastställda av  
KF 2001-10-08, § 117. 

Beskrivning av ärendet 

Kansli och informationskontoret föreslår 2012-11-15 att taxan för tillsyn av folköl 
enligt alkohollagen ändras från 600 kr till 1 000 kr per år. Enligt alkohollagen får 
kommunen ta ut avgift för tillsynen av den som bedriver anmälningspliktig detalj-
handel med eller servering av folköl. I dagsläget finns det 30 anmälda försäljnings-
ställen av folköl i Boden.  

Tillsynsavgiften bör tas ut lika för samtliga försäljningsställen. I princip är kostna-
derna förhållandevis lika oavsett om butiken har en hög eller låg omsättning. Ut-
över de direkta tillsynsbesöken tillkommer kostnader för administrativt arbete så-
som registerhållning samt framtagande och uppdatering av informationsmaterial. 
En kommunal taxa måste beslutas som ger kostnadstäckning för arbetet.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (kansli och informationskontoret)  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 139 Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård samt hjälpmedel 

i ordinärt boende 
 KS 2012/488, Ks § 150 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för den kommunala hälso- och sjuk-
vården samt hjälpmedel i ordinärt boende fastställs enligt socialnämndens för-
slag 2012-10-24, § 240, förutom den ändring som följer av punkten 2. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för hembesök av distrikts-
/sjuksköterska, sjukvårdande behandling samt utebliven tidsbeställt hembesök 
för sjukvårdande behandling fastställs till 125 kronor. 

3. Avgiften ska gälla från och med 2013-02-01 

4. I kommunens avgift för omvårdnad i särskilt boende ingår avgift för hälso- och 
sjukvård samt hjälpmedel. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden föreslår 2012-10-24, § 240 att kommunfullmäktige fastställer före-
slagna avgifter för den kommunala hälso- och sjukvården samt hjälpmedel i ordi-
närt boende från 1 februari 2013, samt att i kommunens beslutade avgift för om-
vårdnad i särskilt boende ingår avgift för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel.  

Kommunförbundet Norrbotten har tagit fram ett underlag för fastställande avgifter 
får den hälso- och sjukvård i ordinärt boende som blir ett kommunalt ansvar från 1 
februari 2013. 

Avsikten med Kommunförbundets förslag är att få kostnadsneutralitet för den en-
skilde patienten jämfört med nuvarande avgiftsuttag i landstinget. Det innebär att 
förslaget till avgifter för kommunerna är desamma som landstingets avgifter. 
Landstinget tog beslut om nya avgifter på sitt möte 21-22 november 2012. 

Avgiftsuttaget ska också utgöra grunden får att på länsnivå få intäkter ungefär mot-
svarande landstingets intäkter för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel får den del 
av verksamheten som övergår till kommunerna - 2,5 mkr i 2012 års nivå. På kom-
munnivå kan skillnader mellan beräknade och faktiska intäkter skilja sig åt på 
grund av människors olika betalningsförmåga kopplat till den begränsning som 
maxtaxan innebär. 

Likställighetsprincipen i Kommunallagen förutsätter att alla medborgare i kommu-
nen behandlas lika. Ingen avgift för hälso- och sjukvård och hjälpmedel preciseras 
för de personer som bor i särskilt boende. Därför är det nödvändigt att även ta ett 
beslut som innebär att omvårdnadsavgiften i särskilt boende också omfattar avgifter 
för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 139 Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård samt hjälpmedel 

i ordinärt boende, forts 
 KS 2012/488, Ks § 150 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Norrbottens Läns Landsting 
Kommunförbundet Norrbotten  
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§ 140 Upplåning 2013 

 KS 2012/589, Ks § 151 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att 
omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande de lån om 60 miljoner kronor 
som förfaller till betalning under år 2013. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att 
nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2013 med maximalt 
30 miljoner kronor. 

Beskrivning av ärendet 

Under 2012 har kommunens likviditet varit ansträngd. Ett lån på 20 miljoner kronor 
som förföll till betalning i januari 2012 har därför förlängts och ytterligare nyupplå-
ning motsvarande 40 miljoner kronor skedde i juni för att förstärka likviditeten och 
upprätthålla betalningsberedskapen. Ytterligare förstärkning av kommunens likvidi-
tet sker under hösten genom en återbetalning av tidigare inbetalda försäkringspre-
mier på 32,8 miljoner kronor från AFA försäkringar. Likviditetssituationen för Bo-
dens kommun har därför tillfälligt förbättrats.  

Kommunen har dock inför 2013 fortsatta bekymmer med underskott i verksamhe-
terna, framförallt inom socialförvaltningens områden, liksom stora investeringsbe-
hov. De åtgärder i nämndernas verksamheter som nu genomförs ger heller inte full 
ekonomisk effekt under 2013. De utestående lån som förfaller till betalning under 
2013 behöver därför förlängas och det går heller inte att utesluta att det därutöver 
kan uppstå ett nyupplåningsbehov. Ekonomikontoret föreslår därför att de befintliga 
lånen på 60 miljoner kronor kan förlängas och att det därutöver beslutas om en ram 
för nyupplåning motsvarande maximalt 30 miljoner kronor för 2013. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret)  



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-12-17 

Sid 

14 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 141 Detaljplan för del av Boden 48:14 med flera, Kyrkkläppen 

 KS 2012/344, Ks § 152 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

 
Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättad ett förslag till detaljplan för området 
Kyrkkläppen. Planen syftar till att utöka byggrätter samt ändra delar av nuvarande 
vatten- och markanvändningar. Bland annat ger planen möjlighet att bygga frilufts-
teater och ordna ett friluftsbad. I detaljplanen föreslås att delar av strandskyddet i 
planområdet upphävs. 

Under samrådet lämnades synpunkter från Länsstyrelsen. Synpunkterna har blivit 
behandlade i det fortsatta arbetet. Skanova meddelade att de inte hade något emot 
föreslagen plan. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret)  



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-12-17 

Sid 

15 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 142 Riktlinjer för hälsa och friskvård 

 KS 2012/377, Ks § 153 

Beslut  

Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad policy för hälsa i arbetslivet fast-
ställda av KF 2002-06-17, § 86 

Beskrivning av ärendet 

I kommunens strategiska plan fick kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn 
av riktlinjerna för friskvård, detta för att förbättra personalens möjligheter till frisk-
vård. 

Personalkontoret har, 2012-09-24, lämnat ett förslag till riktlinjer för hälsa och 
friskvård och föreslår att dessa fastställs samt att tidigare beslutad policy för hälsa i 
arbetslivet från 2002 upphävs. 

Tidigare riktlinjer har beslutats av kommunfullmäktige. Förslaget till kommunsty-
relsen är därför utformat som att styrelsen antar de nya riktlinjerna för hälsa och 
friskvård, under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad 
policy för hälsa i arbetslivet.  

Kommunstyrelsen fastställde 2012-12-10, § 153, riktlinjer för hälsa och friskvård. 
Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver tidigare beslu-
tad policy för hälsa i arbetslivet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 

 

 

 

 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-12-17 

Sid 

16 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 143 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 

 KS 2012/40, Ks § 154 

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 17 elever. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (kansli och informationskontoret)  

 

 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-12-17 

Sid 

17 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 144 Tekniska förvaltningen, taxor och avgifter 2013 

 KS 2012/599, Ks § 155 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer tekniska förvaltningens taxor och avgifter för 2013. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska utskottet har lämnat förslag till taxor och avgifter för 2013.  

För avgiften för fordonsgas föreslår man en höjning från 8,75 till 10 kr per Nm3  
inklusive moms och för externa kostpriser föreslår man en höjning. Övriga taxor 
och avgifter är oförändrade. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen)  

 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-12-17 

Sid 

18 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 145 Ändringar av ekonomiska förmåner för förtroendevalda 

 KS 2010/787, Ks § 156 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återkalla ärendet från dagordningen för att senare 
återupptas när en arvodeskommitté berett ärendet.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens beredning lämnar ett förslag till ändringar av ersättningarna till 
förtroendevalda. Syftet med förslagen är att den politiska organisationen ska bära 
en del av kommunens besparingar. 

Arvodena till ordföranden och vice ordföranden i fullmäktige och nämnder anges i 
procent av inkomstbasbeloppet. Inför 2012 beslutades att 2011 års inkomstbasbe-
lopp skulle tillämpas under 2012. Det nu liggande förslaget innebär att samtliga be-
lopp ska multipliceras med faktorn 0,96, det vill säga en sänkning av arvodena med 
fyra procent jämfört vad som följer av bestämmelserna. Besparingen för kommunen 
är 179 000 kronor jämfört med om inget beslut hade fattats. 

Vidare föreslås en sänkning av grundarvodet för partiernas gruppledare från 10 000 
kronor till 7 000 kronor per månad. Gruppledarna för därutöver 1 000 kronor per 
månad för varje mandat som partiet har i fullmäktige. Det parti som innehar posten 
som kommunstyrelsens ordförande har enligt reglerna inte rätt till gruppledarvoden 
enligt reglerna. Besparingen för kommunen med den här delen av förslaget är 394 
000 kronor. 

Slutligen föreslås en ändring av den lägsta avståndsgränsen för att förtroendevalda 
ska få reseersättning till och från sammanträden. Gränsen ändras från två kilometer 
till sex kilometer, vilket innebär att gränsen blir samma som gäller för när kommu-
nen måste ersätta resekostnaden för gymnasieelevers resor till och från skolan. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar av reglerna för ekonomiska  
förmåner för förtroendevalda 

 Beloppen för månadsarvoderade enligt 2 och 4 §§ i bestämmelserna ska 
multipliceras med faktorn 0,96. 

 Grundarvoden för partiernas gruppledare enligt 3 § ändras från 10 000 kro-
nor till 7 000 kronor per månad. 

 Den lägsta avståndsgränsen för att få ersättning för resor till och från sam-
manträden enligt 10 § ändras från 2 kilometer till 6 kilometer. 

2. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2013. 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-12-17 

Sid 

19 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 145 Ändringar av ekonomiska förmåner för förtroendevalda 

 KS 2010/787, Ks § 156 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag, med ändringen att punkten om gruppledararvoden får följande ly-
delse: ”Gruppledararvodena ändras till 825 kr/mandat som respektive parti har i 
kommunfullmäktige samt ett fast belopp till varje parti på 9 000 kr”. 

Johan Johansson (M) föreslår att ärendet återremitteras för en parlamentarisk be-
redning. 

Ajournering genomförs mellan kl 16.15-16.25 

Yrkanden efter ajourneringen 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att kommunfullmäktige återkallar ärendet från dag-
ordningen för att senare återupptas när en arvodeskommitté berett ärendet. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Torbjörn Lidbergs (S) 
förslag. 

 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-12-17 

Sid 

20 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 146 Ändring i stöd till politiska partier 

 KS 2012/630, Ks § 157 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återkalla ärendet från dagordningen för att senare 
återupptas när en arvodeskommitté berett ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde 2010-12-20, § 119, nivåerna för kommunens stöd 
till de politiska partierna. Enligt beslutet betalas ett mandatstöd på 98 % och ett stu-
diestöd på 19,5 % av föregående års prisbasbelopp för varje ledamot i kommun-
fullmäktige. Dessutom betalas årligen ett hyresbidrag ut enligt följande: 

1-3 ledamöter i kommunfullmäktige = 2,47 prisbasbelopp för föregående år 
4-10 ledamöter i kommunfullmäktige = 3,10 prisbasbelopp för föregående år 
11 eller fler ledamöter i kommunfullmäktige = 3,68 prisbasbelopp för föregående 
år. 

Det svåra ekonomiska läget för kommunen betyder besparingar i alla verksamheter. 
En sänkning av stödet till politiska partier med 142 tkr, motsvarande 4 %, föreslogs 
i planeringsberedningen våren 2012 som en av flera åtgärder för att nå en ekonomi i 
balans. 

Den totala budgeten för stöd till politiska partier 2013 uppgår, efter föreslagen revi-
dering, till 3 503 tkr. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Mandatstödet sänks från 98 % av föregående års prisbasbelopp för varje leda-
mot i kommunfullmäktige till 92 %. 

2. Studiestödet sänks från 19,5 % av föregående års prisbasbelopp för varje leda-
mot i kommunfullmäktige till 18,9 %. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att kommunfullmäktige återkallar ärendet från dag-
ordningen för att senare återupptas när en arvodeskommitté berett ärendet 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Torbjörn Lidbergs (S) 
förslag. 

 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-12-17 

Sid 

21 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 147 Malin Karvonen (V) med avsägelse av sitt uppdrag som er-
sättare i socialnämnden samt val av ny ersättare för åter-
stående del av mandatperioden 2011-2014 

 KS 2012/618, Vb § 10 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

2. Anna Karlsson (V) väljs som ersättare i socialnämnden för återstående del av 
mandatperioden 2011-2014. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Malin Karvonen har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden.  

Vänsterpartiet har lämnat följande nominering: 

 Ersättare  

 Anna Karlsson (V) Gränsvägen 35 961 37 BODEN  

 

 

För kännedom 
Malin Karvonen (V) 
Anna Karlsson (V) 
Socialnämnden 
Personalkontoret 
Kansliet  



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-12-17 

Sid 

22 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 148 Val av ny ledamot och ersättare i Utbildningsnämnden för 

återstående del av mandatperioden 2011-2014 
 Vb § 11 

Beslut 

1. Robert Brännström (V) väljs som ledamot i Utbildningsnämnden för återståen-
de del av mandatperioden 2011-2014. 

2. Malin Karvonen (V) väljs som ny ersättare efter Robert Brännström (V) i Ut-
bildningsnämnden för återstående del av mandatperioden 2011-2014. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Bo Westin (V) har avlidit och en ny ledamot i Utbildningsnämnden ska utses.  

Vänsterpartiet har lämnat följande nomineringar: 

 Ledamot  

 Robert Brännström (V) Drottninggatan 12 961 35 BODEN  

 

 Ersättare  

 Malin Karvonen (V) Allégatan 46 B 961 67 BODEN  

 

 
 

För kännedom 
Robert Brännström (V) 
Malin Karvonen (V) 
Utbildningsnämnden 
Personalkontoret 
Kansliet 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-12-17 

Sid 

23 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 149 Christer Carlsson (S) med avsägelse av sitt uppdrag som 

ledamot/ordförande i socialnämnden samt val av ny leda-
mot/ordförande för återstående del av mandatperioden 
2011-2014 

 KS 2012/606, Vb § 12 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

2. Inge Andersson (S) väljs som ny ledamot/ordförande i socialnämnden för åter-
stående del av mandatperioden 2011-2014. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Christer Carlsson (S) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som leda-
mot/ordförande i socialnämnden. 

Socialdemokraterna har lämnat följande nominering: 

Ledamot / ordförande 

 Inge Andersson (S) Gunnarsbynvägen 367 955 95 NIEMISEL 

 

 

För kännedom 
Christer Carlsson (S) 
Inge Andersson (S) 
Socialnämnden 
Personalkontoret 
Kansliet 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-12-17 

Sid 

24 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 150 Ann Carlberg (MP) med avsägelse av sitt uppdrag som er-

sättare i utbildningsnämnden  
 KS 2012/634, Vb § 13 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservation från Catarina Ask (MP). 

Beskrivning av ärendet 

Ann Carlberg (MP) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i ut-
bildningsnämnden. 

Yrkanden 

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Catarina Ask (MP) föreslår kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och att Mats 
Nordström (MP) förordnas som ny ersättare.  

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige be-
slutar enligt valberedningens förslag. 

 

För kännedom 
Ann Carlberg (MP) 
Utbildningsnämnden 
Personalkontoret 
Kansliet 

 

 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-12-17 

Sid 

25 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 151 Motioner 

  

Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motioner till kommunstyrelsen: 

1. Motion från Olle Lindström (M) och Rigmor Åström (M) om en översyn av 
tjänstemannaorganisationen, ta fram en personalförsörjningsplan (2012/635). 
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