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NÄRVARO- OCH  
OMRÖSTNINGSLISTA 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
OMRÖSTNINGAR                  

Datum  
2009-09-14 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-18.10 

R=röstber 
E=ersättare 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
112 

§ 
 

§ 
 

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

m Olle Lindström R t.o.m § 111 16.35    

s Eivy Blomdahl R  X   

m Åke Eltoft R    X   

s Torbjörn Lidberg R  X   

v Bo Strömbäck R    X   

m Bo Hultin R    X   

s Anna-Lena Vestin -     

ns Kenneth Backgård R    X   

v Gunnel Notelid R    X   

m Åsa Wikström R    X   

s Leif Pettersson R    X   

m Rigmor Åström R    X   

s Inger Mattsson R    X   

ns Anders Sundström R    X   

m Göran Ahlman -       

s Christer Carlsson R  X   

v Inger Vestman Arvesen -       

c Åke Schylander -       

m Johan Johansson R    X   

s Anna-Karin Nylund R  X   

kd Anders Pettersson R  X   

m Bo Lindström R    X   

s Lars Nilsson R    X   

v Rasmus Joneland R    X   

m Bo Elmgren R    X   

s Stefan Norberg -       

mp Catarina Ask R    X   

ns Mariann Jornevald -       
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14.00-18.10 

R=röstber 
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§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
112 

§ 
 

§ 
 

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

m Helena Nordvall R    X   

fp Carola Larsson R    X   

s Jan-Olov Bäcklund R  X   

v Birger Juntti R    X   

m Eva Smedetun R    X   

s Christina Vesterlund -       

m Egon Palo R    X   

s Hans Rolfs R  X   

m Johan Sellin -       

s Inger Billenman R t.o.m § 111 16.50    

v Linda Gabrielsson -       

ns Göran Hedberg R    X   

c Roger Bohman R    X   

m Lars-Gunnar Holmqvist R    X   

s Patrik Degerman -     

kd Maria Selin-Fjellström R    X   

m Hans Holmqvist R    X   

s Lena Nilsson R    X   

v Bo Westin R t.o.m § 111 18.00    

m Vivi-Anne Hedberg Svensson R t.o.m § 111 16.35    

s Erland Johansson -       
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NÄRVARO- OCH  
OMRÖSTNINGSLISTA  

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
OMRÖSTNINGAR              

Datum  
2009-09-14 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-18.10 

R=röstber 
E=ersättare 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
112 

§ 
 

§ 
 

ERSÄTTARE  Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

m Göran Höglund R    X   

m Lars Lundström -       

m Maria Vikström Nordmark -       

m Jan Flygare R    X   

m Jan-Ola Moberg -       

m Lennart Carlsson E R fr.o.m § 112 16.35 X   

m Knut Larsson E R fr.o.m § 112 16.35 X   

m Hans Nilsson E       

s Tomas Lund R  X   

s Sophie Vestin -       

s Andreas Nicolao R    X   

s Urban Sundbom R  X   

s Lennart Synnergren R    X   

s Allan Ågren R  X   

s Jan Nilsson -       

s Glenn Blom E R fr.o.m § 112 16.50 X   

v Kent Eriksson -       

v Lena Joneland R    X   

v Katarina Palm  R t.o.m § 112 16.35    

v Bo Engström E R fr.o.m § 113 16.35 X   

ns Erika Sjöö R    X   

ns Gösta Eriksson E       

c Eva Larsson R    X   

c Maria Lindström -       

kd Britt-Marie Carlsson E       

kd Per-Olof Planting E     

mp Agneta Granström -       

mp Mats Nordström  E       

fp Jan Larsson E       

fp Henryk Nowakowski E       

 



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-09-14 

Sid 
2 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 102 Delgivningar 
  

- Kommunrevisorerna; Granskning av Musikskolan. Rapporten finns på reviso-
rernas hemsida www.boden.se Ex på sökord: kommunrevision, granskningar 
2009 (2009/570). 



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-09-14 

Sid 
3 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 103 Spontan frågestund 
  

 
Fråga 1  
  
Frågeställare: Torbjörn Lidberg (S) 
Frågan besvaras av: Olle Lindström (M) 
Ämne: Om ny lokal för motorklubben Rockabilly Cruisers 

 



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-09-14 

Sid 
4 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 104 Revisorerna informerar 
  

Revisorernas ordförande Britt-Inger Olsson informerade att revisorerna avslutat en 
granskning av Musikskolan, och att revisorerna under hösten kommer att ha hea-
rings med kommunens nämnder. 



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-09-14 

Sid 
5 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 105 Interpellation från Erland Johansson (S) om svininfluensan 
 KS 2009/495 

På dagens sammanträde ställer Erland Johansson (S) följande interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Olle Lindström (M): 

”Det framstår som allt säkrare att den s k svininfluensan (virustyp A-H1N1) kom-
mer att drabba samhällsorganisationen hårt. Olika scenarier som räknats fram visar 
på risk för upp till 5 miljoner smittade i Sverige. Om detta blir verklighet kommer 
fabriker, skolor, kontor, nöjesställen o s v att stå ödsliga. Sjukvårdens resurser an-
strängs till det yttersta. 

 Socialstyrelsen har, tillsammans med bl a Smittskyddsinstitutet, presenterat en re-
viderad strategi som bygger på att begränsa de skadliga effekterna av pandemin i 
Sverige. Två av de faktorer man trycker på är dels att organisationen och logistiken 
måste fungera, dels att så många som möjligt verkligen vaccinerar sig även om man 
inte hör till någon riskgrupp. 

Tillgången till läkemedel kommer att säkras. För att behandlingen ska vara effektiv 
krävs två doser till ett pris av ca 100-150 kr/st. Regeringen har meddelat att staten 
inte kommer att gå in med några extra pengar för vaccination, utan knuffar denna 
fråga i knät på redan hårt pressade kommuner och landsting. Från olika håll signale-
ras att det blir de enskilda medborgarna som kommer att få betala vaccinationen ur 
egen ficka. 

Den fråga som då oroar mig är huruvida alla verkligen kommer att kunna vaccinera 
sig? I en barnfamilj på marginalen är en vaccinationskostnad på kanske 1000-1500 
kr mycket kännbar. För en pensionär med begränsad ekonomi kan det också vara en 
svår påfrestning på ekonomin. 

Det skulle vara enkelt att säga att ”var och en får prioritera för sig”. Men i det här 
läget påverkas många fler av enskilda prioriteringar. I det här läget blir vaccinatio-
nen en fråga av samhällsintresse. Ekonomin får inte göra att någon avstår från lä-
kemedel. 

 Jag vill därför ställa följande frågor till kommunalrådet Olle Lindström (m): 

1. Hur förbereder sig Bodens kommun för svininfluensan? 

2. Vilka åtgärder vidtar kommunen för att minimera sjukdomsspridningen i Boden 
och göra det möjligt för så många som möjligt att vaccinera sig?” 



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-09-14 

Sid 
6 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 105 Interpellation från Erland Johansson (S) om svininfluensan 
forts. 

 KS 2009/495 

Svar på interpellationen 
Olle Lindström (M) lämnar följande svar. 

”Socialstyrelsens och Smittskyddsinstitutets rekommendation att alla bör vaccinera 
sig mot den s.k. svininfluensan beror ju på de skadliga effekter en pandemi skulle få 
på samhället i stort. Diskussioner har förts under försommaren mellan Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL, Länsstyrelsen och övriga myndigheter angående 
planeringen för vaccination och möjliga resurser. 

Redan under maj månad kallade Länsstyrelsen företrädare för kommunerna till ett 
informationsmöte. Den 17 och 21 juli hade Räddningschefen och Säkerhetssamord-
naren överläggning med mig i frågan. Den 3 aug. påbörjades planeringen och den 
13 aug. träffades en tjänstemannagrupp ledd av kommunchefen där organisation, 
kartläggning av samhällsviktig verksamhet, kostnader och information till verk-
samheterna diskuterades. 

En arbetsgrupp bildades beståendes av kommunchefen, säkerhetssamordnaren, per-
sonalchefen, kommunikatören, MAS-sköterska och enhetschef elevhälsan. Arbets-
gruppen träffas måndagar och fredagar. Kommunchefen informerar kommunled-
ningen och ett informationsbrev sänds till förvaltningscheferna. 

Kartläggningen av samällsviktig verksamhet är genomförd och insänd till Länssty-
relsen. Diskussion fortgår huruvida kommunen skall svara för våra anställdas vac-
cination och därmed kostnader. 

Sammanfattningsvis anser jag att vi har en bra beredskap för att möta den begyn-
nande pandemin. 

Svar fråga 1. Se ovan redogörelse. 

Svar fråga 2. 
- Information ges till allmänheten via webben. 
- Informatörer finns på varje förvaltning som kopplas via växeln.  
- Länkar på webben till allmänheten, krisinformation.se 020-222000.  
- Informationstillfällen till anställd personal.” 

Torbjörn Lidberg (S) tackar för svaret. 



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-09-14 

Sid 
7 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 106 Motion från Bosse Westin (V) om upprättande av ett lokalt 
TV-nät 

 KS 2008/1066, Au § 52, Ks § 107 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen, med hänvisning till att upprättandet av 

ett lokalt TV-nät är en fråga för marknadens aktörer. 

2. Frågan om ett lokalt TV-nät överlämnas till den pågående IT-utredningen. 

Bosse Westin (V) lämnar en skriftlig reservation mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Bosse Westin (V) föreslår i en motion att ett lokalt TV-nät ska upprättas och att 
ekonomiska förutsättningar genomlyses. Vidare påpekar motionären att en infra-
struktur måste vara uppbyggd så att den motsvarar de förväntningar som ställs av 
olika intressenter, som t.ex. entreprenörer, besöksnäringsindustrin, eventgrupper 
med flera. 

Näringslivsstyrelsen föreslår 2009-05-15 att motionen avslås. Styrelsen säger i sitt 
yttrande att det finns olika aktörer på markanden som arbetar med denna fråga och 
det givetvis ses som positivt att dessa tar initiativ till olika samverkanslösningar. 
Det finns olika tekniska lösningar för detta, något som bedöms vara en fråga för in-
tresserade aktörer på marknaden.  

Motionären föreslår vidare att Bodens Utveckling AB ska presentera omkringeffek-
ter som skulle kunna gynna näringslivet i motionen anda, samt att Boden Turism 
lämnar en bedömning av vad detta skulle innebära för besöksnäringen i Boden. 
Näringslivsstyrelsen har inte mandat att uppdra detta åt dessa fristående enheter, 
men avser att ta upp frågan med berörda instanser. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med fullmäktiges beslut.  

 

För kännedom 
Bosse Westin (V) 
Näringslivsstyrelsen 





Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-09-14 

Sid 
8 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 107 Motion från Gunnel Notelid (V) om jourdagis / jourdag-
mamma 

 KS 2008/413, Au § 53, Ks § 108 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige konstaterar att motionen delvis är tillgodosedd, genom 

barn- och utbildningsnämndens beslut att inrätta en kvällsöppen förskola vid 
Kyrkkläppens förskola. 

2. Kommunfullmäktige avslår motionen, såvitt avser jourdagis utöver den kvälls-
öppna förskolan som barn- och utbildningsnämnden beslutat om. 

Reservationer från Bosse Strömbäck (V), Gunnel Notelid (V), Lena Joneland (V), 
Rasmus Joneland (V), Birger Juntti (V), Katarina Palm (V), Bosse Westin (V) och 
Catarina Ask (MP). 

Beskrivning av ärendet 
Gunnel Notelid (V) föreslår i en motion att det startas ett jourdagis eller att det 
finns en jourdagmammaverksamhet som är öppet dygnet runt, även på helger. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår 2009-06-05 att motionen avslås. Nämnden 
har 2009-06-05, § 41, beslutat att inrätta en kvällsöppen förskola vid Kyrkkläppens 
förskola fr.o.m. 2009-09-01 för att erbjuda trygg omsorg för vårdnadshavare som 
arbetar kvällstid. 

De ekonomiska konsekvenserna av införandet av ett jourdagis- eller en jourdag-
mammaverksamhet som är öppet dygnet runt, även på helger, inryms inte i förvalt-
ningens ekonomiska ram. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med fullmäktiges beslut.  

Yrkanden 
Gunnel Notelid (V), Catarina Ask (MP) och Rasmus Joneland (V) föreslår bifall till 
motionen. 

Rigmor Åström (M) föreslår att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag. 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige beslutar en-
ligt kommunstyrelsens förslag. 

För kännedom Gunnel Notelid (v) 
Barn- och utbildningsnämnden  



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-09-14 

Sid 
9 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 108 Samverkansavtal för centrumbildning inom e-hälsa 
 KS 2009/422, Au § 54, Ks § 109 

Beslut 

1. Bodens kommun medverkar som part i centrumbildningen inom e-hälsa från 
2009-07-01 till 2012-06-30, under förutsättning att övriga föreslagna parter be-
slutar sig för att medverka. 

2. Kommunfullmäktige avsätter 500 000 kronor per år ur kommunfullmäktiges 
oförutsedda utgifter 2010 - 2012 för kommunens del av finansieringen under 
avtalsperioden. 

Beskrivning av ärendet 
Norrbottens Läns Landsting och Luleå tekniska universitet har under 2007-2008 
diskuterat möjligheten att inrätta en centrumbildning inom området telemedicin/e-
hälsa vid LTU. Ett förslag till samverkansavtal har upprättats, där grundläggande 
avtalsparter är Luleå tekniska universitet, Norrbottens läns landsting, Luleå kom-
mun, Bodens kommun samt Piteå kommun. Avtalet träder i kraft när det underteck-
nats av parterna och löper under en inledande period om 36 månader räknat från 
2009-07-01. Sägs inte avtalet upp minst 6 månader före avtalsperiodens utgång av 
någon avtalspart, förlängs avtalet med 12 månader åt gången. 

Bodens kommun har medverkat som en av parterna i centrumbildningen CDH , 
som bildades i juli år 2000. Den nu föreslagna centrumbildningen inom e-hälsa in-
nebär att flera tidigare verksamheter integreras i en gemensam organisation. Det in-
nebär att kunskap, erfarenhet, nätverk och resultat från den nuvarande CDH-
verksamheten infogas i den nya organisationen. 

Syftet med organisationen är att stärka möjligheterna för vårdtagare, vårdgivare, 
forskning och näringsliv i länet att utifrån sina utgångspunkter tjäna på en utvecklad 
e-hälsa. 

Finansiering av Centrets verksamhet sker dels genom avgifter, eget arbete eller lik-
nande och dels genom direkt projektfinansiering. Inför varje nytt verksamhets- och 
budgetår ska styrelsen för centrumbildningen ta ställning till verksamhetens om-
fattning och utarbeta en budget. Av budgeten ska framgå vad varje avtalsparts fi-
nansiella bidrag ska vara till den planerade verksamheten liksom vilka belopp ut-
över detta som förväntas finansiera verksamheten. 

Under avtalets första år ska de grundande avtalsparterna erlägga avgifter med totalt 
8 500 000 kronor varav Bodens kommuns del av finansieringen uppgår till 500 000 
kronor. Avgifterna ska erläggas fr o m 1 januari 2010. 

För kännedom Luleå tekniska Universitet, Norrbottens läns landsting, Piteå kom-
mun, Luleå kommun  



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-09-14 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 109 Alkohol- och drogpolitiskt program för Bodens kommun 
2009-2014 

 KS 2009/522, Au § 55, Ks § 110 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till alkohol- och drogpolitiskt program 

för Bodens kommun 2009-2014. 

2. Kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut 2000-04-25, § 87, om alko-
hol- och drogpolitiskt program. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att lämna ett förslag till ett 
reviderat alkohol- och drogpolitiskt program innan utgången av den nya pro-
gramperioden 2009-2014. 

Beskrivning av ärendet 
Alkohol- och drogsamordnaren vid kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett 
förslag till nytt alkohol- och drogpolitiskt program för Bodens kommun. Underlaget 
är bland annat hämtat från regeringens handlingsplan angående alkohol och narko-
tika för perioden 2006-2010 där man slår fast att det långsiktiga förebyggande arbe-
tet för att minska skador till följd av alkoholkonsumtion måste fortsätta. 

Ett alkohol- och drogpolitiskt program är hela kommunens dokument och det är ett 
ledningsdokument. Det är ett dokument som alla förvaltningar ska utgå ifrån när de 
ska planera sin verksamhet vad gäller alkohol och droger. Ett alkohol- och drogpo-
litiskt program står som en garant för ett långsiktigt och systematiskt förebyggande 
arbete. 

Det nya programmet gäller för perioden 2009-2014 och ersätter det program som 
antogs av fullmäktige 2000-04-25. Avsikten är att kommunstyrelsen ska lämna ett 
förslag till fullmäktige till ett nytt program efter programperiodens utgång 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår följande. 1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till 
alkohol- och drogpolitiskt program för Bodens kommun 2009-2014. 2. Kommun-
fullmäktige upphäver sitt tidigare beslut 2000-04-25, § 87, om alkohol- och drogpo-
litiskt program. 3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att lämna ett 
förslag till ett reviderat alkohol- och drogpolitiskt program efter utgången av den 
nya programperioden 2009-2014. 



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-09-14 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 109 Alkohol- och drogpolitiskt program för Bodens kommun 
2009-2014 

 KS 2009/522, Au § 55, Ks § 110 

Yrkanden  
Catarina Ask (MP) och Eivy Blomdahl (S) föreslår att fullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag, med ändringen att orden ”har att” i andra stycket i be-
skrivningen av ärendet byts mot ”ska”. 

Kenneth Backgård (NS) föreslår att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Egon Palo (M) föreslår att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, 
med ändringen att ordet ”efter” i beslutsats 3 byts mot ”innan”. 

Ordföranden frågar om fullmäktige kan ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag 
tillsammans med Catarina Asks (MP) och Egon Palos (M) förslag till ändringar och 
finner att så är fallet. 

 

För genomförande 
Samtliga styrelser och nämnder  
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 Sammanträdesdatum 
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Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 110 Motion från Leif Pettersson (S) om att göra Boden till Fair 
Trade City 

 KS 2008/75, Au § 56, Ks § 111 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen, med beaktande av kommunens ansträngda 
ekonomiska läge och de kostnader som en diplomering till Fair Trade City innebär. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (S), Eivy Blomdahl (S), Tomas Lund (S), Leif 
Pettersson (S), Inger Mattsson (S), Christer Carlsson (S), Anna-Karin Nylund (S), 
Lars Nilsson (S), Andreas Nicolaou  (S), Jan-Olov Bäcklund (S), Urban Sundbom 
(S), Hans Rolfs (S), Inger Billenman (S), Lennart Synnergren (S), Lena Nilsson (S), 
Allan Ågren (S), Bosse Strömbäck (V), Gunnel Notelid (V), Lena Joneland (V), 
Rasmus Joneland (V), Birger Juntti (V), Katarina Palm (V), Bosse Westin (V) och 
Catarina Ask (MP). 

Beskrivning av ärendet 
Leif Pettersson (S) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige tillkännager 
sin avsikt att Boden ska bli en Fair Trade kommun och att kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att till kommunfullmäktige återkomma med förslag på hur detta ska 
genomföras. 

Ekonomikontoret redogör i en skrivelse för vad Fair Trade City innebär. Vid tid-
punkten när motionen skrevs var ingen kommun i Norrbotten ansluten till Fair Tra-
de. För närvarande är Haparanda och Piteå anslutna till Fair Trade och totalt i Sve-
rige har 23 kommuner anslutit sig. 

Fair Trade City är en diplomering av kommuner som engagerar sig för etisk kon-
sumtion. Fair Trade City leds av en styrgrupp vars främsta uppgift är att sprida in-
formation om etisk konsumtion till kommunens invånare. Fair Trade City innebär 
att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informa-
tionsarbete samt ett utbud av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser. 
Diplomeringen till Fair Trade City önskar motivera till ständig vidareutveckling för 
etisk konsumtion, därför krävs en kontinuerlig förbättring av information och utbud 
av etiskt producerade produkter. 

Följande kriterier ligger till grund för diplomeringen: 

• Kommunen ska kunna erbjuda Rättvisemärkta produkter eller motsvarande 
inom kommunens avtal 

• I kommunen ska man sätta samman en styrgrupp representerad av aktörer från 
hela samhället, t ex näringsliv, handeln, frivilligorganisationer och politiker 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 110 Motion från Leif Pettersson (S) om att gör Boden till Fair 
Trade City, forts 

 KS 2008/75, Au § 56, Ks § 111 

• Beroende på kommunens invånarantal, ska dagligvaruhandeln kunna erbjuda ett 
visst sortiment av etiskt märkta produkter 

• Ett visst antal lokala arbetsplatser ska servera etiskt märkta produkter 

Styrgruppens främsta uppdrag är att arbeta aktivt med lokalt informationsarbete om 
etisk handel. 

Sveriges kommuner och landsting har utrett möjligheterna för etisk märkning vid 
offentlig upphandling och gör bedömningen att det går att ställa etiska krav om man 
gör det på ett korrekt och genomtänkt sätt. EU parlamentet har antagit en resolution 
som uppmanar europeiska myndigheter att kräva rättvismärkta produkter i sina 
upphandlingar, vilket borde innebära att EG-domstolen som är den högsta juridiska 
instansen inte har någon annan uppfattning. 

Länsrätten i Östergötlands län avslog, hösten 2008, ett överklagande gällande Lin-
köpings kommuns ansats att bli diplomerad som Fair Trade City. Länsrättens dom 
fastslår att kommunens beslut att engagera sig som Fair Trade City är förenligt med 
kommunallagen. I domskälen noteras dessutom att det är tillåtet att ta sociala hän-
syn vid offentlig upphandling. 

Juridiskt är det möjligt för en kommun att upphandla etiskt märkta produkter om 
man gör ett på ett korrekt och genomtänkt sätt. Troligtvis är dock prisbilden på des-
sa produkter högre vid en jämförelse med motsvarande icke etiskt märkta produk-
ter, vilket torde innebära att kommunens kostnader skulle öka om kommunen i sina 
upphandlingar ställer krav på etiskt märkta produkter. 

Sammanfattningsvis konstaterar ekonomikontoret att det är juridiskt möjligt för en 
kommun att ställa etiska krav vid upphandlingar och att kommunens kostnader tro-
ligtvis ökar om sådana krav ställs. Det är dock en politisk ambitionsfråga om kom-
munen väljer att arbeta för att bli diplomerad som Fair Trade City. 

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

 

§ 110 Motion från Leif Pettersson (S) om att gör Boden till Fair 
Trade City, forts 

 KS 2008/75, Au § 56, Ks § 111 

Yrkanden 
Leif Pettersson (S), Catarina Ask (MP), Bosse Strömbäck (V), Rasmus Joneland 
(V) och Bosse Westin (V) föreslår bifall till motionen.   

Bo Hultin (M), Johan Johansson (M) och Carola Larsson (FP) föreslår att fullmäk-
tige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige beslutar en-
ligt kommunstyrelsens förslag. 

 

För kännedom 
Leif Pettersson (S) 
Kommunstyrelsen (klf – ekonomikontoret)  
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§ 111 Införande av lagen om valfrihetssystem, LOV 
 KS 2009/382, Au § 57, Ks § 112 

Beslut 
Ärendet återremitteras för att förstudien ska redovisas till socialnämnden samt att 
en konsekvensanalys ska göras inför införandet av LOV. 

Beskrivning av ärendet 
Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla för de kommuner och 
landsting som vill konkurrenspröva verksamheter genom att överlåta valet av utfö-
rare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. 

Socialnämnden har 2009-05-25, § 124, yttrat att den inte ser några hinder att införa 
ett valfrihetssystem inom hemtjänsten inom lagen om valfrihetssystem. 

Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt lagen om of-
fentlig upphandling (LOU). Lagen om valfrihet kan bland annat tillämpas på om-
sorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning 
samt på hälso- och sjukvårdstjänster. 

Kommuner eller landsting kan välja att införa ett valfrihetssystem enligt LOV. I så 
fall måste den upphandlande myndigheten annonsera löpande på Kammarkollegiets 
webbplats för valfrihetssystem. Såväl privata företag som ideella organisationer kan 
ansöka om att bli godkända som leverantörer. 

Förutsättningarna för valfrihetssystemet regleras genom avtal. Alla leverantörer 
som ansökt om att få vara med i ett valfrihetssystem och som uppfyller de fastställ-
da kraven godkänns, varefter kontrakt tecknas. Lagen bygger på att det inte är nå-
gon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den enskilde ges i stället möjlighet att 
välja den leverantör som hon eller han uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. 
Kommunen eller landstinget ansvarar för att brukaren eller patienten får informa-
tion om samtliga leverantörer som hon eller han kan välja emellan.  

För personer som inte vill eller kan välja ska det finnas ett ickevalsalternativ, det 
kan till exempel gälla nyinflyttade kommunmedborgare. Hur utföraren av ickevals-
alternativet ska utses kan göras på olika sätt:  

Med hänsyn till de frågetecken som finns kring de olika alternativen för att utse 
ickevalsleverantör och vilka konsekvenser som det medför för socialförvaltningen 
är alternativet egen regi att föredra.  

En av grundpelarna i ett valfrihetssystem är den enskildes rätt att byta leverantör av 
tjänsten om hon eller han så önskar. Om någon begränsning i hur många gånger den 
enskilde ska kunna byta leverantör ska införas bör därför utredas.   
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§ 111 Införande av lagen om valfrihetssystem, LOV, forts 
 KS 2009/382, Au § 57, Ks § 112 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår följande beslut. 1. Kommunfullmäktige ger socialnämn-
den i uppdrag att under 2010 införa valfrihetssystem i hemtjänsten enligt Lagen om 
valfrihet. 2. Socialnämnden ska vara utförare vid ickevalsalternativ. 

Yrkanden 
Åsa Wikström (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Pettersson (KD) föreslår att 
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Catarina Ask (MP), Torbjörn Lidberg (S), Christer Carlsson (S), Bosse Strömbäck 
(V) och Rasmus Joneland (V) föreslår att ärendet ska återremitteras. Motivet är att 
förstudien ska redovisas till socialnämnden samt att en konsekvensanalys ska göras 
inför införandet av LOV. 

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
ärendet ska återremitteras (minoritetsåterremiss). 

 

För genomförande 
Socialnämnden  



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-09-14 

Sid 
17 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 112 Förvärv av aktier i Arenabolaget i Boden AB 
 KS 2009/546, Au § 58, Ks § 123 

Beslut  
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt Bodens Kommunföretag AB att förvärva 

minst 91 % av aktierna i Arenabolaget i Boden AB. 

2. Fullmäktige godkänner den reviderade bolagsordningen för Arenabolaget i 
Boden AB. 

3. Kommunens företagspolicy kompletteras med Arenabolaget i Boden AB. 

4. Kommunfullmäktige fastställa de föreslagna ägardirektiven för Arenabolaget 
i Boden AB. 

5. Kommunens aktieförvärv ska ses som tillfälligt och inriktningen är att detta 
ska avyttras till privata entreprenörer. 

Beskrivning av ärendet 

Arenabolaget i Boden AB ägs till 51 % av Norrbottens travsällskap och till 49 % av 
BBK Fotboll. Bolaget hyr Arena Boden och ansvarar för driften av densamma. An-
läggningen hyrs sedan ut till kommunen, som betalar en hyra som motsvarar den 
hyra som bolaget erlägger till ägaren av arenan, AEVS Timjan AB, samt 93 % av 
de intäkter som kommunen får in vid sin uthyrning av fotbollsplan och sporthall. 
För att ekonomin ska vara i balans krävs dock ytterligare intäkter med ca 2,4 mkr, 
fördelat på arenanamnet 1 mkr och arrangemang 1,4 mkr. Aktiekapitalet uppgår för 
närvarande till 100 tkr.  

Arenabolaget har stora svårigheter att klara sina ekonomiska åtaganden. En kon-
trollbalansräkning har upprättats per 2009-07-31, se bilaga 1. Av denna framgår att 
det egna kapitalet är negativt, -785 762 kronor, d v s aktiekapitalet är helt förbrukat. 
Aktiekapitalet måste återställas inom 8 månader annars hamnar bolaget i likvida-
tion. För att säkerställa bolagets ekonomi föreslår styrelsen att Norr-bottens trav-
sällskap förvärvar samtliga aktier i bolaget och genom en nyemission erbjuder 
kommunen, genom sitt bolag Bodens Kommunföretag AB, att förvärva aktier upp 
till ett innehav motsvarande 91 % av aktiekapitalet. 

Förslag 
Bodens Kommunföretag AB föreslås förvärva minst 91 % av aktiekapitalet, som ef-
ter nyemissionen uppgår till 2 mkr. Resterande aktier kommer att innehas av Trav-
sällskapet. Målsättningen är att Bodens Kommunföretags aktieinnehav på sikt ska 
kunna minimeras. 

Utökningen av aktiekapitalet är inte tillräckligt, utan det krävs att bolaget arbetar 
för att väsentligt öka intäkterna under resten av året.  
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§ 112 Förvärv av aktier i Arenabolaget i Boden AB, forts 
 KS 2009/546, Au § 58, Ks § 123 

I kommunallagen finns regler som syftar till att kommunfullmäktige och kommun-
styrelsen ges inflytande och kontroll över verksamheten i ett kommunalt bolag. In-
nan en kommun lämnar över verksamhet till ett aktiebolag, där kommunen direkt 
eller indirekt innehar samtliga aktier, ska kommunfullmäktige  

• fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,  

• utse samtliga styrelseledamöter, 

• utse minst en lekmannarevisor samt  

• se till att fullmäktige får godkänna sådana beslut i verksamheten som är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

Om kommunen, som i det här fallet, är delägare i ett bolag gäller att fullmäktige ser 
till att bolaget blir bunden av ovanstående villkor i en omfattning som är rimlig med 
hänsyn till andelsförhållande, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. 

Förslag till ny bolagsordning framgår av bilaga 2, innefattande bland annat det 
kommunala ändamålet med verksamheten, se § 4. Bolagsordningen reglerar också 
kommunstyrelsens rätt till information och fullmäktiges möjlighet att få ta ställning 
innan beslut av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. I företagspoli-
cyn, som i bilaga 3 kompletterats med Arenabolaget, regleras ytterligare fullmäkti-
ges och kommunstyrelsens inflytande och kontroll över verksamheten samt vilka 
konkreta frågor som kräver fullmäktiges godkännande.  

Styrelseledamöterna föreslås utses av bolagsstämman. I likhet med för övriga 
kommunala bolag är lekmannarevisorerna desamma som kommunens valda reviso-
rer.  

I bilaga 4 finns förslag på ägardirektiv för bolaget. 

Viktigt är att bolaget mycket aktivt arbetar för att öka sina intäkter, för att undvika 
behov av framtida tillskott i form av koncernbidrag och/eller aktieägartillskott. I 
koncernen finns i princip ett bolag som generar vinst och alltså kan lämna koncern-
bidrag. Med nuvarande låga ränteläge finns ett utrymme i jämförelse med vid kon-
cernbildningen kalkylerad nivå. Ett utrymme som dock successivt kommer att för-
svinna om räntorna ökar igen. Första räkenskapsår för att erhålla koncernbidrag är 
dessutom år 2010, eftersom bolaget måste ingå i koncernen vid räkenskapsårets in-
gång. Eventuell förlust som uppstår 2009 kan alltså inte täckas av ett koncernbi-
drag. 
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§ 112 Förvärv av aktier i Arenabolaget i Boden AB, forts 
 KS 2009/546, Au § 58, Ks § 123 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med de fyra första 
punkterna kommunfullmäktiges beslut. 

Yrkanden 
Kenneth Backgård (NS), Bosse Strömbäck (V), Bosse Westin (V) föreslår att full-
mäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: Kommu-
nens aktieförvärv ska ses som tillfälligt och inriktningen är att detta ska avyttras till 
privata entreprenörer. 

Torbjörn Lidberg (S), Eivy Blomdahl (S), Hans Rolfs (S) föreslår att förslaget om 
att kommunen går in som majoritetsägare i Arenabolaget avslås, och att driften av 
anläggningen övertas av kultur- och fritidsförvaltningen för den händelse att Are-
nabolaget avvecklas. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag med Kenneth Backgårds (NS) tillägg 
och Torbjörn Lidbergs (S) yrkande mot varandra och finner att fullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag med Kenneth Backgårds (NS) tillägg. 

Omröstning begärs och ska genomföras.  

Den som röstar på kommunstyrelsens förslag med Kenneth Backgårds (NS) tillägg, 
röstar Ja. Den som röstar på att Torbjörn Lidbergs (S) ska avslås, röstar Nej. 

Av 48 avgivna röster har 32 röstat Ja och 16 röstat Nej. Hur var och en röstat fram-
går av bifogad närvaro- och omröstningslista.   

 

För genomförande 
Bodens kommunföretag AB  
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§ 113 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 
 KS 2009/70, Ks § 113 

 

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.  

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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§ 114 Val av ersättare i socialnämnden för återstående del av 
mandatperioden 2007-2010 

  

Beslut 
Nedanstående person väljs till ersättare i socialnämnden för återstående del av man-
datperioden 2007-2010 

Ersättare  

Manuela Fredriksson (M)  Fabriksgatan 7 961 31 BODEN  
 

 

För kännedom 
Manuela Fredriksson 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen (klf – personalkontoret och kansliet) 



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-09-14 

Sid 
22 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 115 Jan-Iver Ask (MP) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 
miljö- och byggnämnden 

 KS 2009/576 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Jan-Iver Ask (MP) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i miljö- och byggnämn-
den. 

 

För kännedom 
Jan-Iver Ask 
Miljö- och byggnämnden 
Kommunstyrelsen (klf – personalkontoret och kansliet) 
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§ 116 Val av ny ersättare i miljö- och byggnämnden efter Jan-Iver 
Ask (MP) för återstående del av mandatperioden 2007-2010 

 KS 2009/576 

Beslut 
Nedanstående person väljs till ersättare i miljö- och byggnämnden för återstående 
del av mandatperioden 2007-2010 

Ersättare  

Ida Ask (MP)  Trumvägen 5 961 46 BODEN 
 

 

För kännedom 
Ida Ask 
Miljö- och byggnämnden 
Kommunstyrelsen (klf – personalkontoret och kansliet) 
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§ 117 Motioner 
  

Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motioner till kommunstyrelsen: 

1. Motion från Catarina Ask (MP) om löneutbetalningsdag för feriearbetande ung-
domar (2009/357). 

2. Motion från Torbjörn Lidberg (S) och Glen Blom (S) om skyttebanor vid Röd-
berget (2009/526). 
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§ 118 Medborgarförslag  
  

a) Begravningsplats för fyrbenta vänner (2009/415) 
Förslag: Bodens kommun bör tillsammans med Överluleå församling anlägga en 
begravningsplats för våra fyrbenta vänner. En lämplig plats är skogen ovanför 
Skogskyrkogården.  
Inlämnat av: Christer Lundin 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

b) Begränsa entimmesparkeringen i hörnet Kungsgatan - Hellgrensga-
tan till dagtid (2009/431) 
Förslag: Parkeringsbegränsning till en timme i hörnet Kungsgatan – Hellgrensgatan 
bör bibehållas dagtid, men begränsas till sedvanlig dagtid vardagar. Vardagar under 
arbetstid är det stor omsättning på parkeringsplaster på området. På sen eftermid-
dag, kvällar och helger är parkeringsplatserna nästan tomma.  
Inlämnat av: Kenneth Widäng 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

c) Ge busspendlare till Luleå bidrag (2009/550) 
Förslag: Bodens kommun bör lämna ett bidrag till busspendlare som arbetar till ex-
empel i Luleå. Förslaget är att kommunen ska lämna 50 % bidrag på 40-kort mot 
uppvisande av kvitto. Anledningen är att cirka 40 personer tvingats bli ofrivilliga 
pendlare sedan deras arbetsplats, Försäkingskassan, flyttades till Luleå under 2008. 
Av dessa drygt 40 personer har redan en handfull flyttat till Luleå och fler är på 
väg.   
Inlämnat av: Aino Lifbom 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet 
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