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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2012-05-21 
Tid 14.00 – 18.20, ajournering kl 15.23-15.43 

§ 
46 

§ 
56 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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

S Torbjörn Lidberg R X X     

M Olle Lindström R X  t.o.m § 51   

S Eivy Blomdahl R X X     

M Johan Johansson  R X X     

S Christer Carlsson R Jäv X     

V Bosse Strömbäck R X Jäv     

M Rigmor Åström R X X Jäv § 48   

S Britt-Marie Loggert Andrén R X X Jäv § 48   

S Lars Nilsson R X X     

M Göran Ahlman R X X     

S Anna-Karin Nylund R X X     

V Inger Vestman Arvesen R X X     

M Åke Eltoft  -       

S Jan-Olov Bäcklund R X X     

M Bo Hultin R X X     

S Ann-Christin Pretty R Jäv X     

NS Kenneth Backgård R X X     

S Leif Pettersson R X X     

M Daniel Rönnbäck R X X     

S Lena Nilsson R X X     

V Rasmus Joneland R X X Jäv § 48   

MP Catarina Ask R Avstår X     

M Eva Smedetun R Jäv X     

S Tomas Lund -       

M Hans Holmqvist R X X     

S Lennart Synnergren R X  t.o.m § 55   

KD Anders Pettersson R X X     

FP Hendrik Andersson   R X X     

C Roger Bohman -       

S Birgitta Rensfeldt R X X     

M Helena Nordvall R X X     
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2012-05-21 
Tid 14.00 – 18.20, ajournering kl 15.23-15.43 

§ 
46 

§ 
56 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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

S Inger Billenman  R X X     

V Gunnel Notelid R X X Jäv § 48   

M Göran Höglund R Jäv      

SD Lars Röjne R X X     

S Glenn Blom R X X     

M Bo Lindström R X X     

S Inger Mattsson R X X     

NS Anders Sundström R Jäv X     

M Egon Palo R Jäv X     

S Urban Sundbom R X X     

S Britt-Inger Hedström R X X     

V Inga-Lill Engström Öhman R X X     

M Hans Nilsson R X X     

S Ingemar Karlsson R Jäv X     

M Johan Sellin -       

S Anna Ek Oja R X X     

M Peter Berkfors R X X     

S Inge Andersson -       
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2012-05-21 
Tid 14.00 – 18.20, ajournering kl 15.23-15.43 

§ 
46 

§ 
56 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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

S Béatrice Öman R X X     

S Kent Nyberg -       

S Per Vestin -       

S Christina Vesterlund R X X     

S Harry Hannu -       

S Susanne Westlund E Jäv X R § 48, §§ 56-58    

S Åsa Lindström -       

S Andreas Nicolaou -       

S Caroline van Latestein E X  R § 46    

S Arne Pettersson E X  R § 46    

S Elena Olovsson -       

M Bo Elmgren -     

M Lars-Gunnar Holmqvist -       

M Lennart Carlsson R X X     

M Lars Lundström R X X     

M Knut Larsson E Jäv X R fr.o.m § 52   

M Åke Carlsson -       

M Vivian Boström -       

M Eberth Gustafson E X  R § 46, § 48   

V Bo Englund -       

V Pirkko Martinkauppi -       

V Bo Engström E  X R § 48, § 56   

NS Göran Hedberg E X  R § 46    

NS Erika Sjöö -       

MP Mats Nordström E       

MP Agneta Granström -     

KD Maria Selin Fjellström  -     

KD Gunnar Halin E Jäv     

FP Jan Larsson  -       

FP Åsa Lundgren -       

C Eva-Britt Larsson R  X X     

C Lili-Marie Lundström E       

SD Patric Johansson E       
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 43 Spontan frågestund 

  

Fråga 1  
  
Frågeställare: Bosse Strömbäck (V)  
Frågan besvaras av: Johan Johansson (M)  
Ämne: Köp av Snabelhuset. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 44 Delgivningar 

  
1. Utbildningsnämnden; Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige –  

Förutsättningar för och konsekvenser av att alla gymnasieprogram ska kunna 
erbjuda behörighet för fortsatta studier (2012/121). 

2. Återtagande av medborgarförslag; Staffan Eklund - Buller från skjutbanor 
(2009/131). 

3. Länsstyrelsen; Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Mariann Jornevald (NS) 
(2012/176); Ersättare: Erika Sjöö (NS) 

4. Länsstyrelsen; Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Catrin Wärne 
(M) (2012/120); Ledamot: Hans Nilsson (M) samt ersättare: Eberth Gustafson 
(M)  

5. Utbildningsnämnden; yttrande över kommunrevisorernas granskning om nya 
förutsättningar inom skolverksamheten (2011/801). 

6. North Waste Infrastructure; Lägesrapporter 2011-04-04--2012-04-18 
(2009/844). 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 45 Interpellationssvar till Anders Pettersson (KD) om Bliss-

projektet 
 KS 2012/61 

På kommunfullmäktiges sammanträde 2012-02-20 ställde Anders Pettersson (KD) 
följande interpellation till socialnämndens ordförande Christer Carlsson (S) 

”Näringslivsförvaltningen har under föregående år, på delegation beslutat gå in som 
medfinansiär till projektet "Bliss" som bedrivs vid Sunderbyns folkhögskola. Pro-
jektet är 3-årigt och startades upp i februari 2011. 

Bliss är ett kommunikationsspråk för människor med tal skador. En del i projektet 
är att ge Blissanvändare möjlighet att själva utveckla sitt språk. Ett annat mål för 
projektet är att starta ett kompetenscenter för Bliss som i en framtid ska kunna dri-
vas som ett socialt företag. 

Enligt uppgift deltar inte någon "Blissanvändare" från Boden i projektet. 

Av den anledningen ställer jag följande frågor: 

1. Har näringslivsförvaltningens beslut om medfinansieringförankrats med social-
förvaltningens handikappomsorg och i så fall hur? 

2. Hur stort är Bodens kommuns ekonomiska åtagande för det 3-åriga projektet? 

3. Av vilken anledning deltar inte någon från Boden i projektet? 

4. Avser du vidta några åtgärder med anledning av att det/ör närvarande inte är 
någon från Boden som deltar i projektet?” 

Christer Carlsson (S) lämnar följande svar:  

”Näringslivsförvaltningens beslut om medfinansiering i projektet ”Bliss” har inte 
förankrats med socialförvaltningens handikappomsorg. Däremot har frågan om 
medfinansiering varit aktuell hos socialförvaltningen . Vid det tillfället inventerades 
vilket intresse aktuella kunder och deras företrädare hade för projektet.  Eftersom 
varken kund eller företrädare var intresserad av projektet avsatte socialförvaltning-
en inga medel för medfinansiering. Socialförvaltningen fick genom Susanne Blom-
dahl, Sunderby folkhögskola veta under hösten 2011 att Bodens kommun är medfi-
nansiär i projekt.  

Eftersom socialförvaltningen inte är medfinansiär är fråga nr 2 svår att svara på.  

Som tidigare nämnts har aktuella kunder och deras företrädare tillfrågats om intres-
set för projektet. Kunder och företrädare och Birgitta Åkeblom, enhetschef vid dag-
verksamheten har också varit på informationsträffar om projektet på Sunderby 
folkhögskola. Trots det har ingen kund eller företrädare visat sitt intresse. De tycker 
att de får behovet tillgodosett på dagverksamheten.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 45 Interpellationssvar till Anders Pettersson (KD) om Bliss-

projektet, forts  
 KS 2012/61 

Innehållet i daglig verksamhet styrs utifrån kundernas behov och önskemål. I dags-
läget finns som tidigare nämnts inget intresse för deltagande i projektet vilket gör 
att ingen åtgärd kommer att vidtas”. 

Christer Carlsson (S) meddelade även på kommunfullmäktiges sammanträde att so-
cialnämnden kommer att bjuda in Bliss-projektet för att få mer information och sät-
ta sig in i vad verksamheten går ut på. 

Anders Pettersson (KD) tackar för det lämnade svaret. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att till nästa möte 18 juni bjuda in Bliss-projektet för 
en information. 
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§ 46 Revisionsberättelse 2011 

 KS 2012/31 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunens styrelser och nämnder an-
svarsfrihet för år 2011 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige drog ur ärendet om ansvarfrihet för styrelser och nämnder 
2012-04-10, § 32, då kommunfullmäktige presidium och partiernas gruppledare 
skulle ges tillfälle för samråd innan ansvarsfrihet beviljas eller vägras. Samrådet har 
skett och ärendet ska åter behandlas. 

Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämn-
der och i kommunens företag. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, 
kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 
att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.  

Revisorerna bedömer sammantaget, med några synpunkter, att styrelser och nämn-
der i Bodens kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsen-
ligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i 
allt väsentligt vara rättvisande. Styrelsernas och nämndernas interna kontroll be-
döms, med några synpunkter, ha varit tillräcklig. 

Revisorerna bedömer att resultatet i årsredovisningen i huvudsak inte är förenligt 
med de finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige uppställt. 
Vad gäller verksamhetsperspektivet härrör sig senast kända statistik från 2010. Re-
visorerna kan därför inte bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med 
det mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige uppställt. 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder 
ansvarsfrihet samt att årsredovisning för 2011 fastställs. 

Yrkanden  

Eivy Blomdahl (S) föreslår att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommu-
nens styrelser och nämnder ansvarsfrihet för år 2011. 

Johan Johansson (M), Kenneth Backgård (NS) och Olle Lindström (M) föreslår att 
socialdemokraterna och vänsterpartiets ledamöter i socialnämnden Christer Carls-
son (S), Bo Englund (V), Susanne Westlund (S), Ingemar Karlsson (S), Lena Jone-
land (V) och Kent Eriksson (V) brustit i styrning, ledning och kontroll och inte ska 
beviljas ansvarsfrihet för år 2011, i övrigt bifall till Eivy Blomdahls (S) förslag. 

Ajournering mellan kl 15.23-15.43 
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§ 46 Revisionsberättelse 2011 

 KS 2012/31 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta om övriga styrelser och 
nämnders ansvarsfrihet för år 2011 och behandla socialnämnden för sig. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunens sty-
relser och nämnder, förutom socialnämnden, ansvarsfrihet för år 2011. 

Kenneth Backgård (NS) deltar inte i beslutet vad gäller kommunstyrelsen. 

Christer Carlsson (S), Egon Palo (M), Susanne Westlund (S), Göran Höglund (M), 
Ingemar Karlsson (S), Eva Smedetun (M), Anders Sundström (NS), Gunnar Halin 
(KD), Ann-Christin Pretty (S) och Knut Larsson (M) anmäler jäv och deltar inte i 
beslutet vad gäller socialnämnden. 

Ordförande ställer Eivy Blomdahls (S) förslag om att hela socialnämnden ska bevil-
jas ansvarfrihet mot Johan Johanssons (M) m.fl förslag om att majoritets ledamöter 
inte ska beviljas ansvarfrihet men nämnden i övrigt. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Eivy Blomdahls (S) för-
slag. 

Votering begärs och ska genomföras. 

Den som röstar på att Eivy Blomdahl (S) förslag röstar Ja, den som röstar på Johan 
Johanssons (M) m.fl förslag röstar Nej. 

Av 45 avgivna röster röstade 25 Ja och 20 Nej. Hur var och en har röstat framgår av 
bifogad omröstningslista. 

 

 

För kännedom 
Kommunrevisionen 
Samtliga styrelser och nämnder 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-05-21 

Sid 

8 (23) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 47 Årsredovisning 2011 

 KS 2012/31 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen för 2011. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2011. Kon-
cernens resultat för 2011 uppgick till 26 590 tkr och kommunens resultat till 8 136 
tkr. Kommunens resultat enligt balanskrav, d v s efter justering av vinster vid avytt-
ring av tillgångar, uppgår till 5 401 tkr. Resultatet enligt balanskravet föreslås av-
sättas till en stabiliseringsfond. 

Samtliga nämnder/styrelser har lämnat verksamhetsberättelser. Kommunlednings-
förvaltningen har på uppdrag av budgetberedningen sammanfattat dessa till årsre-
dovisningen. Kommunstyrelsen har lämnat en gemensam verksamhetsberättelse för 
kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen samt räddnings- och bered-
skapsförvaltningen.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Kenneth Backgård (NS) föreslår att kommunfullmäktige lägger redovisningen med 
godkännande till handlingarna. 

 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
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§ 48 Ansvarsfrihet för styrelsen i Stiftelsen BodenBo för 2011 

 KS 2012/31, Ks § 58 

Beslut  

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen i Stiftelsen BodenBo ansvarsfrihet för 2011. 

Rigmor Åström (M), Knut Larsson (M), Rasmus Joneland (V), Britt-Marie Loggert 
Andrén (S) och Gunnel Notelid (V) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Stiftelsen BodenBos stadgar, § 20, ska kommunfullmäktige ta ställning till 
frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna har granskat årsredovisningen och bokföring-
en samt styrelsens förvaltning. Revisorerna föreslår i revisionsberättelsen att styrel-
seledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Stiftelsen Bodenbo 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 
Kommunrevisorerna 
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§ 49 Medborgarförslag; Pensionärs- och ledsagarservice 

 KS 2011/672, Ks § 59 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget då det strider mot lagen om vissa 
kommunala befogenheter. 

Beskrivning av ärendet 

Hjördis Lindström föreslår i ett medborgarförslag att kommunen inrättar en pensio-
närsservice med utvidgade arbetsuppgifter. Som exempel på sådana uppgifter anges 
ledsagning och andra personliga ärenden för gruppen synskadade som inte omfattas 
av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Avgiften för bruka-
ren ska vara låg, mellan 25 till 75 kronor i timmen, enligt förslagsställaren. 

Socialnämnden föreslår 2012-02-29, § 41, att kommunfullmäktige avslå medbor-
garförslaget då det strider mot lagen. Kommunernas möjlighet att erbjuda service-
tjänster regleras i lagen om vissa kommunala befogenheter. Det är inget tvång för 
kommunerna att införa servicetjänster, men om dessa införs får kommunerna inte 
erbjuda tjänsterna till medborgare under 67 år. 

Kommunerna bestämmer själv vid vilken ålder (67 år eller äldre), vilka tjänster och 
i vilken omfattning servicetjänster ska erbjudas. Bodens kommun har valt att erbju-
da tjänster åt alla som är 70 år eller äldre och bor i eget boende. Syftet med de 
tjänster som erbjuds är att förebygga fall och ohälsa, exempel på det är sandning 
och lättare snöröjning, montering av rullgardiner mm. Tjänster under 30 minuter är 
kostnadsfri, för längre tjänster är kostnaden 75 kronor per påbörjad timme. 

Förutom åldersgränsen finns det en annan begränsning vad gäller kommunernas 
möjlighet att erbjuda servicetjänster och det är risken att konkurrera med privat fö-
retagsamhet. 

Socialnämnden säger också att det för närvarande pågår ett arbete inom socialför-
valtningen att organisera upp den kommande arbetsmarknadsenheten och i den 
verksamheten kan fler servicetjänster, som även beskrivs i medborgarförslaget, in-
rymmas. Fortfarande sätter dock lagstiftningen gränser för vilka tjänster och i vil-
ken omfattning dessa kan erbjudas. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom: Hjördis Lindström och Socialnämnden  
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§ 50 Medborgarförslag; ID-handlingar inom hemtjänsten 

 KS 2011/673, Ks § 60 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. 

2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att granska och följa upp an-
vändandet av ID-handlingar med foto, som ska bäras synligt av hemtjänstens 
personal. 

Beskrivning av ärendet 

Hjördis Lindström föreslår i ett medborgarförslag att kommunen tar fram identi-
tetshandlingar för hemtjänstens personal. Identitetshandlingen ska vara försedd med 
foto och en taktil symbol som är lätt att känna igen även för den som inte kan blind-
skrift. 

Socialnämnden föreslår 2012-02-29, § 42, att medborgarförslaget kan anses besva-
rat i och med att kommunens hemtjänstpersonal redan idag har identitetshandlingar 
med foto. Socialnämnden säger också att om personer med hemtjänstinsatser ut-
trycker behov av annan utformning av personalens identitetshandlingar löses det 
från fall till fall. 

Yrkanden 

Hendrik Andersson (FP) föreslår att socialnämnden får i uppdrag att granska och 
följa upp användandet av ID-handlingar med foto, som ska bäras synligt av hem-
tjänstens personal. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag med Hendrik Andersson (FP) tilläggsyrkande. 

 

För kännedom 
Hjördis Lindström 
Socialnämnden  
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§ 51 Nya regler för hantering av över- och underskott 

 KS 2012/137, Ks § 61 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till nya regler för hantering av över- och 
underskott att gälla fr.o.m. räkenskapsåret 2012.  

2. Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen (ekonomikontoret) att upp-
datera riktlinjerna för ekonomistyrning drift och ekonomistyrning materiella 
tillgångar med reglerna för hantering av över- och underskott. 

Beskrivning av ärendet 

Dagens regelverk för hantering av över- och underskott på driften innebär att i prin-
cip alla över- och underskott (med vissa undantag) ska överföras till kommande års 
budget. Beslut om det tas i samband med årsbokslutet i kommunfullmäktige april. 
Det innebär att när beslutet tas har en fjärdedel av året redan gått och tiden för an-
passning av verksamheten blir väldigt kort vilket också är också en av förklaringar-
na till att regelverket under ett antal år inte har använts. Man kan idag konstatera att 
respekten för kommunens över- och underskottshanteringen är låg och med den 
även en viktig del av kommunens ekonomistyrning.  

Det finns ett behov av att hitta ett nytt regelverk som stimulerar till ett långsiktigt 
ekonomiskt ansvarstagande, ger möjlighet till påverkbarhet samt ökar förtroendet 
för att ekonomistyrningen är hållbar och konsekvent över tid. Ekonomikontoret har 
i diskussioner inom kommunen fört fram nedanstående modell för över- och under-
skottshantering att gälla fr.o.m. räkenskapsåret 2012.  

Syftet med regelverket är att skapa möjlighet till utjämning av det ekonomiska re-
sultatet mellan olika år och att därigenom kunna fördela resultatvariationer över ti-
den.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 

 

För genomförande  För kännedom 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret)  Samtliga styrelser och nämnder 
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2012-05-21 

Sid 

13 (23) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 52 Delägarskap i Invest in Norrbotten AB 

 KS 2012/207, Ks § 62 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att ingå delägarskap i Invest in Norrbotten från 
och med 1 juli 2012 och teckna 3,4 % av aktierna i bolaget för en köpeskilling 
av 6800 kronor. Köpet av aktierna finansieras genom likvida medel. 

2. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning och aktieägaravtal för Invest in 
Norrbotten AB. 

3. Kommunfullmäktige förbinder sig att årligen tillföra ett aktieägartillskott i form 
av driftsbidrag, för år 2013 uppgående till 125 000 kronor. Beloppets storlek för 
de kommande åren behandlas och fastställs årligen vid ägarsamråd. Finansie-
ringen av det årliga driftsbidraget beaktas vid arbetet med den kommande stra-
tegiska planen. 

4. Kommunfullmäktige utser Bo Strömbäck (V) till stämmoombud och Torbjörn 
Lidberg (S) till ersättare stämmoombud vid bolagsstämman, till och med 2014-
12-31.  

Sammanfattning 

Verksamheten inom Invest in Norrbotten föreslås att från och med 1 juli 2012 
övergå i ett aktiebolag ägt av Norrbottens läns landsting och Norrbottens kommu-
ner. Verksamheten har tidigare drivits i projektform av Norrbottens läns landsting 
och tolv av länets kommuner och avslutas 2012-06-30. 

Invest in Norrbotten exporterar kunskap och kännedom om Norrbottens affärsmöj-
ligheter och importerar etablerare och investerare till länet. Bolaget ska ägas av 
Norrbottens läns landsting och kommuner i Norrbotten. Bolaget identifierar och ut-
vecklar portföljen av Norrbottniska affärsmöjligheter till internationell attraktivitet.  

Den tänkta fördelningen av aktier ser ut enligt följande: 
Norrbottens läns landsting 76 % 
Kommuner/kommunala bolag 24 % 

För Bodens kommun  3,4 % 

Aktieägaravtalet löper till och med 31 december 2017. 

Kostnad för Bodens kommun: 
Inköp av aktier     6 800 kr 
Årligt aktieägartillskott, för 2013 125 000 kr 
Årligt aktieägartillskott för kommande år Beloppet fastställs årligen vid
  ägarsamråd. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 52 Delägarskap i Invest in Norrbotten AB, forts 

 KS 2012/207, Ks § 62 

 
Köpet av aktierna finansieras genom likvida medel. Finansieringen för det årliga 
aktieägartillskottet beaktas vid arbetet med den kommande strategiska planen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Daniel Rönnbäck (M) föreslår att sista stycket i beslutspunkt 3 får följande lydelse 
”Finansieringen av det årliga driftsbidraget ska finansieras inom ramen för den nya 
sammanslagna nämnden för kultur, fritid och näringsliv”. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Daniel Rönnbäck (M) förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Invest in Norrbotten AB 
Bosse Strömbäck (V) 
Torbjörn Lidberg (S) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 53 Delägarskap i BD Pop AB 

 KS 2011/734, Ks § 63 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen blir delägare i BD Pop AB med en 
ägarandel på 5 % och köper 200 aktier till ett nominellt värde av 100 kr per ak-
tie, totalt 20 000 kr, att finansieras via likvida medel.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att det årliga aktieägartillskottet till BD Pop AB 
ska fastställas till 6 kr per invånare. Ägartillskottet finansieras inom ramen för 
den nya sammanslagna nämnden för kultur och fritid och näringsliv (c:a 
165 000 kr baserat på 2011 års befolkning). 

3. Kommunfullmäktige beslutar att den nya sammanslagna nämnden för kultur 
och fritid och näringsliv blir bolagets lokala samarbetspartner. 

4. Kommunfullmäktige utser Beatrice Öman (S) till stämmoombud och Malin 
Karvonen (V) till ersättare stämmoombud vid bolagsstämman, till och med 
2014-12-31. 

Beskrivning av ärendet 

Landstinget Norrbotten erbjuder länets kommuner att bli delägare i bolaget BD Pop 
AB och ta del av bolagets verksamhet. I sin dagliga verksamhet ska bolaget arbeta 
direkt med de artister och talanger som söker kontakt eller stöd från bolaget. Ge-
nom samarbete med kommunen kan verksamheten också komma fler till del. Bola-
get har ambitionen att samverka med musikföreningar, musikskolan, våra ung-
domsgårdar, musikstudios och givetvis kultur- och fritidsförvaltningenlnäringslivs-
förvaltningen. 

Delägarskapet följer samma princip som även gäller för andra gemensamt ägda bo-
lag, att ägarna tillskjuter ett ägartillskott som behandlas och fastställs årligen vid 
ägarsamråd. För bolaget ska ägartillskottet inte understiga 6 kronor per invånare. 

Både kultur- och fritidsnämnden 2011-12-06, § 65, och näringslivsstyrelsen 2012-
03-23, § 18, ställer sig positiva till delägarskapet. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen blir delägare i BD Pop AB 
med en ägarandel på 5 % och köper 200 aktier till ett nominellt värde av 100 kr per 
aktie, totalt 20 000 kr, att finansieras via likvida medel. Det årliga aktieägartillskot-
tet till BD Pop AB fastställs till 6 kr per invånare. Ägartillskottet finansieras inom 
ramen för den nya sammanslagna nämnden för kultur och fritid och näringsliv (c:a 
165 000 kr baserat på 2011 års befolkning). Den nya sammanslagna nämnden för 
kultur och fritid och näringsliv bör bli bolagets lokala samarbetspartner. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 53 Delägarskap i BD Pop AB 

 KS 2011/734, Ks § 63 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Norrbottens Läns Landsting 
Kultur- och fritidsnämnden  
Näringslivsstyrelsen 
Beatrice Öman (S) 
Malin Karvonen (V) 
 

 

  



Kommunfullmäktige  Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 54 Aktieägartillskott till Kollektivtrafikmyndigheten 

 KS 2010/815, Ks § 64 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att från kommunfullmäktiges pott för oförutsedda 
utgifter anvisa 95 tkr till ks-kommunledningsförvaltningens driftram för aktie-
ägartillskott till kollektivtrafikmyndigheten för 2012. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ur likvida medel anvisa 611 tkr för aktieägar-
tillskott till kollektivtrafikmyndigheten för 2012. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att utöka ks-kommunledningsförvaltningens drift-
ram med 115,36 tkr för aktieägartillskott till kollektivtrafikmyndigheten från 
och med 2013. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-19, § 169, att godkänna förbundsordning 
med tillhörande samarbetsavtal och bilagor för kommunalförbundet Norrbottens 
Läns kollektivtrafikmyndighet samt att överlåta kommunens aktier i Länstrafiken 
Norrbotten AB till kollektivtrafikmyndigheten till nominellt värde. Bodens kom-
muns aktieinnehav i Länstrafiken Norrbotten AB är per den 31 december 2011 bok-
förda till nominellt värde, d v s 557 tkr. 

Kollektivtrafikmyndigheten övertar kommunens aktier i Länstrafiken i Norrbotten 
AB genom att kommunen ger ett ägartillskott som motsvarar kommunens nominel-
la andel i Länstrafiken, d v s 557 tkr. Kollektivtrafikmyndigheten använder ägartill-
skottet för att förvärva aktierna av kommunen. 

Kollektivtrafikmyndigheten kommer att förvärva Länstrafikens aktier i Norrtåg AB 
för 500 tkr, varav kommunens svarar för 3,57 % eller 18 tkr.  

Kollektivtrafikmyndigheten kommer att förvärva aktier i Transitio AB i två steg, 
dels ett aktieförvärv från Länstrafiken i Norrbotten AB och dels från Stockholms 
Läns Landsting för 100 tkr respektive 900 tkr. Av detta svarar kommunen för 3,57 
% eller 36 tkr.  

Kollektivtrafikmyndighetens direktion har i februari 2012 fastställt budget och 
verksamhetsplan för 2012. Driftkostnaderna för 2012 beräknas uppgå till 2 330 tkr 
och för investeringar till 330 tkr. Av detta svarar kommunen för 3,57 % eller 95 tkr. 
Behovet av budget för drift och investeringar för 2013-2014 bedöms ligga på mot-
svarande nivå som 2012. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 54 Aktieägartillskott till Kollektivtrafikmyndigheten, forts 

 KS 2010/815, Ks § 64 

Kollektivtrafikmyndigheten har redovisat följande behov av ägartillskott för 2012-
2014: 

 

Totalt varav Totalt varav Totalt varav
Boden Boden Boden

Förvärv av bolag
Länstrafiken 10 000 557
Transito AB 1 000 36
Norrtåg AB 500 18

Drift 2 330 83 2 330 83 2 330 83
Investeringar 330 12 330 12 330 12
Summa 14 160 706 2 660 95 2 660 95

2012 2013 2014

 

Av aktieägartillskottet på totalt 611 tkr för 2012 kommer kommunen att få tillbaka 
557 tkr. Den del av aktieägartillskottet som avser drift och investeringar, d v s 95 
tkr, kommer att belasta kommunens driftbudget. Resterande del, d v s tillskottet för 
förvärven av aktier, redovisas som finansiell anläggningstillgång i kommunens ba-
lansräkning. Kommunens andel i bolaget kommer att uppgå till 1/28. I bolaget som 
kollektivtrafikmyndigheten kommer att förvärva för 10 mkr finns ett eget kapital på 
30 mkr varför det inte finns något behov av en nedskrivning. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Kommunförbundet Norrbotten 
Norrbottens Läns Landsting 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 55 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 

 KS 2012/40, Ks § 65 

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 14 elever. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (kansli och informationskontoret)  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 56 Förvärv av fastigheten Mullvaden 6, Snabelhuset 

 KS 2012/162, Ks § 66 

Beslut 

Ärendet återemitteras genom en minoritetsåterremiss med följande motivering: 
”Uppdraget från kommunfullmäktige i strategiska planen löd: Utred förutsättning-
arna för och konsekvenserna av ett förvärv av Snabelhuset för att vidareutveckla 
kommunens ungdomssatsningar. Det uppdraget bör redovisas för kommunfullmäk-
tige före ett ev. förvärv. En sådan utredning måste belysa behovet av ett förvärv, nu 
när det visar sig att det finns tomma kommunala lokaler i området. Det ska även be-
lysa om det finns ett behov av externa lokaler, och är då Mullvaden 6 eller 7 bäst 
lämpade för verksamhetens behov och kommunens ekonomi. Hur finansieras ett 
förvärv och hur påverkar det andra ungdoms- samt kultursatsningar. Kultur- och fri-
tidsnämnden bör vara en remissinstans då de har verksamhets- och ekonomiskt an-
svar. Avtalet måste skrivas om när det gäller tillträdesdag och då det inte harmoni-
serar med kommunfullmäktiges hantering”. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt antagen Strategisk plan och budget 2012-2014 åligger det kommunstyrelsen 
att utreda förutsättningar för och konsekvenserna av ett förvärv av Mullvaden 6 kal-
lat ”Snabelhuset” för att vidareutveckla kommunens ungdomssatsning.  

”Snabelhuset” ägs och förvaltas av Kulturfastigheter i Boden AB. Paraplyorganisa-
tionen Qultur- och Mediaföreningen (ideell förening) sköter de aktiva grupperna i 
fastigheten och fungerar även som medlemsorganisation för enskilda.  

Ungdomsgårdsprojekt drivs med olika aktiviteter som bland annat är café, biljard, 
TV-spel, bordtennis samt att ”Snabelhuset” inhyser repetitionslokaler för lokala 
musikband.   

Kommunens verksamhetsbidrag är 250 000 kr per år och bidraget används till hyra 
för de olika aktiviteterna som pågår i ”Snabelhuset”. 

Ändamålet/avsikten med förvärvet av ”Snabelhuset” är att tillgodose och trygga 
Bodens ungdomars behov av repetitionslokaler och mötesplatser. I första hand är 
avsikten att säkerställa befintlig verksamhet på fastigheten men i framtiden finns 
möjlighet att utveckla verksamheten.  

En statusbesiktning av fastigheten har utförts av fastighetskontoret och den visar på 
ett reparationsbehov.  

Uppskattad årlig driftskostnad är ca 365 000 kr/år varav energikostnaden är ca 
140 000 kr och fortlöpande byggnadsunderhåll bedöms uppgå till ca 65 000 kr. 
Tillskjutande av medel för eventuella reparationer och investeringar får avvakta be-
slut om hur byggnaden ska användas i framtiden och får behandlas i kommande 
budgetprocess. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 56 Förvärv av fastigheten Mullvaden 6, Snabelhuset, forts 

 KS 2012/162, Ks § 66 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheten Mullvaden 6 (Snabelhuset) av 
Kulturfastigheter i Boden AB, för 950 000 kronor. Kommunfullmäktige godkänner 
i övrigt villkoren i bifogat villkorat köpekontrakt och uppdrar åt kommunstyrelsens 
ordförande att underteckna nödvändiga handlingar. 

Yrkanden 

Beatrice Öman (S), Rasmus Joneland (V), Torbjörn Lidberg (S) och Anna-Karin 
Nylund (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls. 

Johan Johansson (M), Catarina Ask (MP), Anders Pettersson (KD) och Hendrik 
Andersson (FP) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen: 
”Uppdraget från kommunfullmäktige i strategiska planen löd: Utred förutsättning-
arna för och konsekvenserna av ett förvärv av Snabelhuset för att vidareutveckla 
kommunens ungdomssatsningar. Det uppdraget bör redovisas för kommunfullmäk-
tige före ett ev. förvärv. En sådan utredning måste belysa behovet av ett förvärv, nu 
när det visar sig att det finns tomma kommunala lokaler i området. Det ska även be-
lysa om det finns ett behov av externa lokaler, och är då Mullvaden 6 eller 7 bäst 
lämpade för verksamhetens behov och kommunens ekonomi. Hur finansieras ett 
förvärv och hur påverkar det andra ungdoms- samt kultursatsningar. Kultur- och fri-
tidsnämnden bör vara en remissinstans då de har verksamhets- och ekonomiskt an-
svar. Avtalet måste skrivas om när det gäller tillträdesdag och då det inte harmoni-
serar med kommunfullmäktiges hantering”. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare (återremiss) och finner 
att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs och ska genomföras.  

Den som röstar på att ärendet ska avgöras idag röstar Ja. Den som röstar på att 
ärendet ska avgöras senare (återremiss) röstar Nej. 

Av 49 avgivna röster röstade 27 Ja och 22 Nej.  

Hur var och en har röstat framgår av närvaro- och omröstningslistan. 

Då minst en tredjedel av ledamöterna röstat Nej så återemitteras ärendet genom en 
minoritetsåterremiss. 
 
_______________ 
För kännedom; Kommunledningen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 57 Kenneth Samuelsson (C) med avsägelse av sitt uppdrag 

som ersättare i socialnämnden   
 KS 2012/205 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

2. Ann-Charlotte Norberg (C) väljs som ersättare i socialnämnden för återstående 
del av mandatperioden 2011-2014 

Beskrivning av ärendet 

Kenneth Samuelsson (C) har lämnat in en avsägelse av sitt förtroendeuppdrag som 
ersättare i socialnämnden.  

Centerpartiet har lämnat in följande nominering: 

Ersättare    

Ann-Charlotte Norberg (C)  Flarken 16 961 91 BODEN  

 
 

För kännedom 
Kenneth Samuelsson (C) 
Ann-Charlotte Norberg (C) 
Socialnämnden 
Personalkontoret 
Kansliet 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 58 Medborgarförslag  

  

a) Trafiksituationen på rakan i Heden (Bredåkersvägen) (2012/211) 

Förslag: Trafiksituationen på rakan i Heden (Bredåkersvägen) behöver ses över. 
Här kör bilarna alldeles för fort. Där 50-zonen övergår till 70 gasas det på rejält och 
det märks framförallt under racingsäsongen när bilarna och motorcyklarna är på 
väg till Hedenbasen. Vägen är flitigt använd som promenadstråk men ibland är det 
med livet som insats. Det finns även en dagmamma som måste använda vägen för 
att ta sig till bussen med barnen och många hästar som rider längs med eller korsar 
vägen.  
Inlämnat av: Tonje Eriksen  
Kommunfullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta 
i ärendet.  

b) Återinför pendlingsbidraget till LTU (2012/231) 

Förslag: Vi som är bodensare och studerar vid LTU vill att kommunen återinför 
pendlingsbidraget till LTU. Många av oss blev bestörta när vi skulle fylla på buss-
kortet med nya resor efter nyår. Plötsligt fick vi veta att pendlingsbidraget inte läng-
re fanns för oss som bor i Boden. Däremot finns bidrag för studerande bosatta i 
grannkommunerna, t.ex. Piteå och Älvsbyn. Vi har svårt att förstå varför vi som bor 
i Boden värderas lägre. Alternativen är att flytta till Luleå eller samåka i bil, vilket 
inte är bra för miljön. 
Inlämnat av: Erik Sundberg  
Kommunfullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta 
i ärendet. 

c) Utökat förbud mot fyrverkerier (2012/236) 

Förslag: Utöka förbudet att använda fyrverkerier att även gälla kommunens egna 
fyrverkerier på nyårsafton och valborgsmässoafton. Boden kommun skall vara ett 
föredöme angående fyrverkerier och smällare. Dessutom kan det inte vara försvar-
bart att bränna upp skattepengar i dessa fyrverkerier. 
Inlämnat av: Åke Lidberg  
Kommunfullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta 
i ärendet.  

 

För kännedom 
Respektive förslagsställare 
Kommunstyrelsen  
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