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NÄRVARO OCH VOTERINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
VOTERINGAR                  

Datum  
2009-03-02 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-15.00 

R=röstber 
E=ersättare 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

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

m Olle Lindström R       

s Eivy Blomdahl -     

m Åke Eltoft R       

s Torbjörn Lidberg R     

v Bo Strömbäck R       

m Bo Hultin R       

s Anna-Lena Vestin -     

ns Kenneth Backgård R       

v Gunnel Notelid R       

m Åsa Wikström R       

s Leif Pettersson R       

m Rigmor Åström R       

s Inger Mattsson R       

ns Anders Sundström R       

m Göran Ahlman R       

s Christer Carlsson R     

v Inger Vestman Arvesen R       

c Åke Schylander -       

m Johan Johansson R       

s Anna-Karin Nylund R     

kd Anders Pettersson R     

m Bo Lindström R       

s Lars Nilsson R       

v Rasmus Joneland R       

m Bo Elmgren R       

s Stefan Norberg -       

mp Catarina Ask R       

ns Mariann Jornevald R       
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NÄRVARO OCH VOTERINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
VOTERINGAR                  

Datum  
2009-03-02 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-15.00 

R=röstber 
E=ersättare 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

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

m Helena Nordvall R       

fp Carola Larsson R       

s Jan-Olov Bäcklund R     

v Birger Juntti R       

m Eva Smedetun R       

s Maria Bandh R       

m Egon Palo R       

s Hans Rolfs R     

m Johan Sellin -       

s Inger Billenman R       

v Linda Gabrielsson R       

ns Göran Hedberg R       

c Roger Bohman R       

m Lars-Gunnar Holmqvist R       

s Patrik Degerman -     

kd Maria Selin-Fjellström -       

m Hans Holmqvist -       

s Lena Nilsson R       

v Bo Westin R       

m Vivi-Anne Hedberg Svensson R       

s Erland Johansson R       
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NÄRVARO OCH VOTERINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
VOTERINGAR                  

Datum  
2009-03-02 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-15.00 

R=röstber 
E=ersättare 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

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

m Göran Höglund R       

m Lars Lundström -       

m Maria Vikström Nordmark -       

m Jan Flygare R       

m Jan-Ola Moberg -       

m Lennart Carlsson E       

m Knut Larsson -       

m Hans Nilsson -       

s Christina Vesterlund R     

s Tomas Lund -       

s Sophie Vestin -     

s Andreas Nicolao R     

s Urban Sundbom R       

s Lennart Synnergren -     

s Allan Ågren R       

s Jan Nilsson E       

v Kent Eriksson -       

v Lena Joneland -       

v Katarina Palm  E       

v Bo Engström E       

ns Erika Sjöö E       

ns Gösta Eriksson E       

c Eva Larsson R       

c Maria Lindström -       

kd Britt-Marie Carlsson R       

kd Per-Olof Planting E     

mp Agneta Granström -       

mp Mats Nordström  E       

fp Jan Larsson -       

fp Henryk Nowakowski E       

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-03-02 

Sid 
2 (14) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 13 Besök från bergmästaren Jan-Olof Hedström 
  

Jan-Olof Hedström, bergmästare vid myndigheten Bergsstaten, lämnade informa-
tion till kommunfullmäktige om vilka myndighetsprövningar som görs innan en ny 
gruva får starta. Han informerade också om de undersökningstillstånd som finns 
inom Bodens kommun.



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-03-02 

Sid 
3 (14) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 14 Delgivningar 
  

1. Socialnämnden; Rapport om ej verkställda beslut per 2008-12-31 (2008/656). 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-03-02 

Sid 
4 (14) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 15 Spontan frågestund 
  

 
Fråga 1  
  
Frågeställare: Anna-Karin Nylund (S)   
Frågan besvaras av: Rigmor Åström (M)   
Ämne: Om antalet barn per förskoleavdelning 

 
 

 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-03-02 

Sid 
5 (14) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 16 Revisorerna informerar 
  

Revisorernas ordförande Britt-Inger Olsson informerade om att kommunen sedan 
årsskiftet har ett nytt revisorsbiträde. Hon informerade även om pågående och 
kommande granskningar. 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-03-02 

Sid 
6 (14) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 17 Ändringar av kommunfullmäktiges arbetsordning 
 KS 2009/74, Ks § 17, Au § 9 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer det förslag som lämnats av kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2009-02-09, § 9, till nya lydelser av 28 a § om medborgarförslag 
och 36 § om valberedning. 

2. Fullmäktige fastställer kansliets förslag 2009-02-23 till ny lydelse av 35 § om 
beredningen av fullmäktiges ansvarsprövning.  

Beskrivning av ärendet 
Arbetsutskottet lämnade 2009-02-09, § 9, ett förslag till ändringar i kommunfull-
mäktiges arbetsordning. Ändringarna gäller medborgarförslag, beredningen av 
fullmäktiges ansvarsprövning och valberedningen. 

Ändringen av bestämmelsen om medborgarförslag är en följd av att reglerna i 
kommunallagen om medborgarförslag ändrades den 1 juli 2007, på så sätt att kom-
munfullmäktige numera kan överlåta rätten att besluta i medborgarförslag till en 
nämnd. I förslaget finns inskrivet den ordning som har tillämpats i Bodens kommun 
sedan 2007, nämligen att presidiet lämnar ett förslag till fullmäktige om till vilken 
nämnd ett ärende ska överlåtas. I övrigt följer förslaget det som föreslås i Sveriges 
kommuner och landstings cirkulär 07:42 om förenklad handläggning av medborgar-
förslag. Som en bilaga till den här skrivelsen finns en redovisning av viss statistik 
om medborgarförslag. 

Sedan den 1 januari 2007 gäller delvis nya regler i kommunallagen om fullmäktiges 
ansvarsprövning. Förändringarna innebär bland annat att fullmäktige ska motivera 
sina beslut om ansvarsfrihet eller anmärkning mot en nämnd eller en förtroende-
vald. Arbetsutskottet föreslår att presidiet ska bereda frågan om ansvarsprövning 
och att personliga ersättare ska utses till presidiet. Kansliet lämnar 2009-02-23 ett 
nytt förslag, enligt vilket fullmäktiges ordförande bereder frågan, i samråd med öv-
riga ledamöter i presidiet och med samtliga partiers gruppledare i fullmäktige. 

Slutligen föreslås en ändring i paragrafen om valberedningen, så att valberedningen 
inte längre ska sammanträda i samband med fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
Det här är en anpassning till vad som sedan tidigare gäller i många andra kommu-
ner, inte minst i Norrbottens län. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 
 
För genomförande Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen - kansliet) 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-03-02 

Sid 
7 (14) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 18 Medfinansiering av Strategiskt Folkhälsoarbete i Norrbotten
 KS 2009/47, Ks § 18, Au § 10 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Bodens kommun ska delta i projektet ”Strate-

giskt folkhälsoarbete i Norrbotten”. 

2. Kommunfullmäktige anvisar 44 382 kronor från kommunfullmäktiges konto för 
oförutsedda utgifter.  

3. Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens (kommunledningsförvaltning-
en) driftram med 44 382 kronor för år 2010. 

Beskrivning av ärendet 
Norrbottens läns landsting antog tillsammans med samtliga kommuner i Norrbotten 
en folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten under år 2007. En politisk länsgrupp, 
Norrbottens folkhälsopolitiska råd (NFR), tillsattes för att stödja arbetet med för-
verkligandet av strategins ambitioner. 

Nu startar ett projekt som löper över två år med en total kostnad på 1 600 000 kr. i 
detta ingår 100 000 kr per år till NFR:s förfogande för omkostnader i samband med 
planerade aktiviteter. Kostnaderna föreslås delas lika mellan landstinget och Kom-
munförbundet Norrbotten. 

Kommunförbundet Norrbotten rekommenderar nu samtliga Norrbottens kommuner 
att medfinansiera projektet ”Strategiskt folkhälsoarbete i Norrbotten” med samman-
lagt 800 000 kr för 2009-2010.  

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen - ekonomikontoret) 

För kännedom 
Kommunförbundet Norrbotten 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-03-02 

Sid 
8 (14) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 19 Ändring av Riktlinjer för investeringar 
 KS 2009/83, Ks § 19, Au § 11 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till ändring av kommunens riktlinjer för 
investeringar, med följande justering. Stycket om igångsättningstillstånd kvarstår, 
med ändringen att igångsättningstillstånd krävs vid investeringar överstigande 2 
miljoner kronor. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt nuvarande "Riktlinjer för investeringar" krävs igångsättningstillstånd vid in-
vesteringar överstigande 500 tkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott har delegation 
att besluta om igångsättningstillstånd. Det huvudsakliga motivet för igångsättnings-
tillstånd har varit att under löpande år kunna göra omprioriteringar bland invester-
ingarna. Motivet är inte längre lika stort eftersom kommunstyrelsen tar beslut om 
huvuddelen av kommunens investeringar i december månad och bara någon månad 
senare beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott om igångsättningstillstånd för mot-
svarande investeringar. Det har dessutom varit vissa problem med senarelagda in-
vesteringar på grund av att det inte är några arbetsutskott under sommarmånaderna. 
Riktlinjer för investeringar föreslås revideras så att det inte längre krävs ingångsätt-
ningstillstånd för investeringar.  

I övrigt föreslås riktlinjerna anpassas efter nuvarande tillämpning. 

Arbetsutskottet föreslår 2009-02-09, § 11, att kommunfullmäktige förslaget till änd-
ring av kommunens riktlinjer för investeringar. 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen - ekonomikontoret) 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-03-02 

Sid 
9 (14) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 20 Motion från Carola Larsson (fp) om att också skicka kom-
munens handlingar via e-post 

 KS 2008/843, Ks § 20, Au § 12 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen på så sätt att kommunstyrelsen får i uppdrag 
att genomföra ett försök med att tillhandahålla sammanträdeshandlingar även digi-
talt under 2009.  

Beskrivning av ärendet 
Carola Larsson (fp) föreslår i en motion att Bodens kommun utreder i vilka fall man 
skicka kopia av handlingar till exempelvis nämnd eller fullmäktige via e-post ock-
så. Efter utredningens resultat ska man börja skicka kopia på handlingar via e-post 
och göra det möjligt frivilligt avböja papperskopior utskickade via vanlig post. 

Kansliet föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen på så sätt att kommun-
styrelsen får i uppdrag att genomföra ett försök med att tillhandahålla sammanträ-
deshandlingar digitalt under 2009. Försöket kan ske antingen med skicken inför 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, eller i samverkan med någon av de 
andra nämnderna. En inriktning på försöket kan vara att några ledamöter i kom-
munstyrelsen eller fullmäktige frivilligt väljer att avstå en del av utskicken i pap-
persform, och i stället tar del av underlaget via Internet. 

Delvis är förslaget redan uppfyllt, eftersom handlingarna inför kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige läggs ut på kommunens webbplats. Den ledamot som vill 
tacka nej till papperskick kan redan nu höra av sig till kansliet. I några av kommu-
nens andra nämnder har man gjort försök med att skicka handlingar via e-post. 

Samtidigt är det en viktig demokratifråga att de förtroendevalda har tillgång till ett 
fullständigt beslutsunderlag. Underlaget kan behövas i pappersform exempelvis vid 
partigruppmöten. En helt papperslös hantering är knappast möjlig, åtminstone inte 
på kortare sikt. 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen - kansliet) 

För kännedom 
Carola Larsson (FP) 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-03-02 

Sid 
10 (14) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 21 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 
 KS 2009/70, Ks § 21 

Beslut 
Skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till respektive 
kommun. 

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

Kansli och informationskontoret föreslår att skolhälsovårdsjournaler enligt upprät-
tat underlag får avhändigas till respektive kommun. Av underlaget framgår att 
ärendet gäller journaler för fyra elever. 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf – kansli och informationskontoret) 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-03-02 

Sid 
11 (14) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 22 Detaljplan för Boden 4:88 m fl. Koloni- och odlingslotter på 
Killingholmen 

 KS 2008/254, Ks § 22 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen.  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för koloni- och 
odlingslottsområdet på Killingholmen.  

Odlingslottsområdet på Killingholmen har funnits sedan mitten av 1990-talet. En 
förening är bildad för området, Killingholmens koloniträdgårdsförening. Förening-
en har hos kommunen väckt frågan om att tillåta byggandet av kolonistugor i områ-
det. Kommunen har tillmötesgått föreningen och upprättat detta detaljplaneförslag. 
Byggrätterna för stugorna har föreslagits på lotter som är 300 kvm. I detaljplanen 
har bestämmelser föreslagits som reglerar storlek, byggnadshöjder och utseende. 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen - samhällsbyggnadskontoret) 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-03-02 

Sid 
12 (14) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 23 Kommunalt val: Upphävande av undantag för revisor att 
delta i revideringen av kommunstyrelsen 

 KS 2009/133 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner att beslutet i detta ärende fattas utan föregåen-

de valberedning.  

2. Kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut 2007-04-10, § 86, att undanta 
revisorn Michael Sundberg från revideringen av kommunstyrelsen. Detta beslut 
gäller från och med 2009 års revision. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-10 att undanta revisorn Michael Sundberg 
(v) från revideringen av kommunstyrelsen. Bakgrunden till beslutet var att Michael 
Sundberg då innehade tjänsten som ställföreträdande räddningschef. Eftersom han i 
sin tjänst var redovisningsskyldig till kommunen var han inte valbar som revisor för 
den verksamhet som omfattades av redovisningsskyldigheten. 

Revisorerna har till kansliet påtalat att Michael Sundberg inte längre är ställföreträ-
dande räddningschef, och att det därför inte längre finns skäl att han till att han ska 
undantas från revideringen av kommunstyrelsen. Presidiet föreslår att kommun-
fullmäktige upphäver sitt tidigare beslut i den del som avser Michael Sundberg. 

 

För kännedom 
Revisorerna 
Michael Sundberg 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-03-02 

Sid 
13 (14) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 24 Medborgarförslag  
  

a) Förbjud all fordonstrafik längs gågatan (2009/62) 
Förslag: Kommunen bör förbjuda all fordonstrafik längs gågatan, med undantag för 
rullstolsburna med elrullstolar, brevtransporter och godstrafik till butiker. Längs 
gågatan i Boden förekommer, främst sommartid, en ibland vettlös cykeltrafik. Till 
hösten när Gallerian öppnas kommer förhoppningsvis fler människor att röra sig i 
centrum. Följaktligen bör okynnestransporter med cykel stoppas. 
Inlämnat av: Åke Nyman 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

b) Erbjud rökavvänjning och nikotintuggummin till kommunanställda 
(2009/68) 
Förslag: Samtliga medarbetare i Bodens kommun som så önskar ska erbjudas en 
kostnadsfri rökavvänjningskurs. Medarbetarna ska också erbjudas rökavvänjnings-
läkemedel under pågående kurs och tre månader efter avslutad kurs.  
Inlämnat av: Bosse Englund 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

c) Gör Torpgärdsskolan till en år 3-9-skola (2009/73) 
Förslag: Torpgärdsskolan bör göras till en 3-9-skola. Det kan göras om man behål-
ler Gärdesskolan som en F-2-skola. Torpgärdsskolan är nu föremål för en ombygg-
nation till en F-5-skola. Man kan i stället satsa dessa pengar på att göra en år 3-9-
skola och på så sätt få två väl fungerande skolor. 
Inlämnat av: Maria Karlsson och Eva Nilsson 
Beslut: Fullmäktige överlåter till barn- och utbildningsnämnden att besluta i ären-
det. 

d) Gatubelysning och gång- och cykelväg i Unbyn (2009/96) 
Förslag: Bodens kommun ska göra Unbyn till en ännu tryggare och trevligare by att 
bo i genom att sätta upp gatubelysning på sträckan ”gamla byavägen” och slingan 
genom det nybyggda området samt på Boden/Luleå-vägen. Kommunen bör också 
bygga en 1,20 meter bred gång- och cykelväg separerad från vägen med en hög 
trottoarkant på sträckan mellan Svedjan och Näset, cirka två kilometer.   
Inlämnat av: Ulrica Adolfsson med flera 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-03-02 

Sid 
14 (14) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 24 Medborgarförslag (forts) 
  

e) Inför välkomstbonus för att stimulera inflyttningen (2009/121) 
Förslag: Bodens kommun bör utreda och genomföra ett välkomstbonussystem lik-
nande det i Arjeplog för att stimulera inflyttningen till kommunen. I Arjeplog får 
nyinflyttade och nyfödda en skattefri bonus på 25 000 kronor, som får användas för 
att handla i Arjeplog. 
Inlämnat av: Harriet Lundström 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet 

 

För kännedom 
Respektive förslagsställare 
Kommunstyrelsen (ärende a, b, d och e) 
Barn- och utbildningsnämnden (ärende c) 
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