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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2011-04-11 
Tid 14.00 – 18.50 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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

S Torbjörn Lidberg R       

M Olle Lindström R     

S Eivy Blomdahl R       

M Johan Johansson  R     

S Christer Carlsson R       

V Bosse Strömbäck R       

M Rigmor Åström R     

S Britt-Marie Loggert Andrén R       

S Lars Nilsson R       

M Göran Ahlman R       

S Anna-Karin Nylund R       

V Inger Vestman Arvesen R       

M Åke Eltoft  R       

S Jan-Olov Bäcklund R       

M Bo Hultin R       

S Ann-Christin Pretty R     

NS Kenneth Backgård -       

S Leif Pettersson R       

M Daniel Rönnbäck R       

S Lena Nilsson R     

V Rasmus Joneland R     

MP Catarina Ask R       

M Eva Smedetun R       

S Tomas Lund R       

M Hans Holmqvist -       

S Maria Bandh R t.o.m § 19 16.00     

KD Anders Pettersson R Jäv § 27     

FP Carola Larsson  R       

C Roger Bohman R       

S Patrik Degerman -       

M Helena Nordvall R       
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2011-04-11 
Tid 14.00 – 18.50 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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

S Inger Billenman  R       

V Gunnel Notelid R       

M Göran Höglund R       

SD Lars Röjne R       

S Glenn Blom R     

M Bo Lindström -       

S Inger Mattsson R       

NS Anders Sundström R t.o.m § 26 17.45     

M Egon Palo R       

S Urban Sundbom R       

S Britt-Inger Hedström R t.o.m § 20 16.35     

V Inga-Lill Engström Öhman R     

M Catrin Wärne -       

S Ingemar Karlsson R       

M Johan Sellin R       

S Anna Ek Oja R       

M Peter Berkfors R       

S Inge Andersson R       
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2011-04-11 
Tid 14.00 – 18.50 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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

S Birgitta Rensfeldt R       

S Lennart Synnergren E R fr.o.m § 20     

S Béatrice Öman E R fr.o.m § 21     

S Kent Nyberg E       

S Per Vestin -       

S Christina Vesterlund E       

S Harry Hannu E       

S Susanne Westlund -       

S Lars-Eric Köhler -     

S Åsa Lindström E       

S Andreas Nicolaou E       

M Hans Nilsson R     

M Bo Elmgren -       

M Lars-Gunnar Holmqvist R     

M Lennart Carlsson R       

M Lars Lundström -       

M Knut Larsson E       

M Åke Carlsson E       

M Vivian Boström E       

V Bo Englund E       

V Pirkko Martinkauppi -       

V Bo Engström E       

NS Mariann Jornevald R t.o.m § 27 18.15     

NS Göran Hedberg E Till 16.50     

MP Mats Nordström E       

MP Agneta Granström -     

KD Maria Selin Fjellström  -     

KD Gunnar Halin E R § 27     

FP Hendrik Andersson E       

FP Jan Larsson -       

C Eva-Britt Larsson E       

C Lili-Marie Lundström E Till 18.15     

SD Patric Johansson -       
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 13 Information från Brottsförebyggande rådet 

  

Representanter från Brottsförebyggande rådet och polisen var inbjudna till dagens 
sammanträde för att informera om drogsituationen i Boden.  

Då ingen av föreläsarna dök upp tas informationen upp på något av vårens komman-
de sammanträden. 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-04-11 

Sid 

3 (34) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 14 Delgivningar 

  
1. Kommunrevisorerna; Årlig granskning av Socialnämnden (2011/58). 

2. Kommunrevisorerna; Årlig granskning av Kommunstyrelsen (2011/59). 

3. Socialförvaltningen; Ej verkställda beslut SoL per 2010-12-31 (2011/157). 

4. Socialförvaltningen; Ej verkställda insatser LSS per 2010-12-31 (2011/156). 

5. Obesvarade motioner april 2011 (2011/239). 

6. Obesvarade medborgarförslag april 2011 (2011/240).  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 15 Svar på interpellation från Johan Johansson (M) och sam-

arbetet med Luleå och väg 97 
 KS 2011/68 

 
På kommunfullmäktige sammanträde 2011-01-31 ställde Johan Johansson (M) föl-
jande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Lidberg (S):  

”Samarbetet mellan Boden och Luleå har under de senaste åren utvecklats och för-
djupats. Båda kommunerna har mycket på att vinna på ett samarbete då det gäller att 
locka till sig företagsetableringar samt nyinflyttande. Detta som en följd aven be-
folkning på närmare 100 000 innevånare med god kompetensnivå och det faktum att 
Boden-Luleå utgör en gemensam arbetsmarknad med goda jobbmöjligheter samt 
goda möjligheter till studier både för barn och vuxna. Även när det gäller kultur, id-
rott och andra fritidsaktivitet så kompletterar Boden-Luleå varandra väl. 

Den tidigare rivaliteten som kännetecknade dessa grannkommuner har till stor del 
suddats ut, vilket är ett mycket gott tecken på att samarbetet hittills varit framgångs-
rikt och att därmed kommuninnevånarna är villiga att fördjupa samarbetet framöver. 

Varje dag färdas tusentals Bodensare samt Lulebor längs väg 97 där nu den andra ut-
byggnadsetappen startat tack vare den förskottering som gjorts av båda kommunerna. 
Denna förskottering gör att vägarbetet kunnat tidigareläggas och att vi alla kommer 
att få en trafiksäkrare samt snabbare kommunikation mellan städerna. I samband med 
att etapp 2 förskotterades gav den tidigare Regnbågsalliansen beskedet till Trafikver-
ket att Bodens kommun var villiga att förskottera även etapp 3 mellan Sävastnäs-
Sunderbyn så att även den sträckan kunde tidigareläggas i förhållande till Trafikver-
kets plan. 

En förskottering är ett stort ekonomiskt åtagande och min fråga till Kommunstyrel-
sens ordförande Torbjörn Lidberg är nu hur den nya koalitionen som styr Bodens 
kommun ställer sig till detta? Kvarstår regnbågsalliansens besked till Trafikverket el-
ler kommer vi att få vänta några år extra på att väg 97 blir en trafiksäker och snabb 
pulsåder mellan städerna.” 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 15 Svar på interpellation från Johan Johansson (M) och sam-

arbetet med Luleå och väg 97, forts 
 KS 2011/68 

Torbjörn Lidberg (S) lämnade följande svar: 

”I den nya majoritetens inriktning ligger en samsyn att ha ett bra samarbete med alla 
kommuner i Norrbotten och självklart ett bra samarbete med alla fyrkantskommuner. 

En del i detta är regelbundna träffar mellan kommunerna på tjänstemannanivå, 
men även med kommunledningarna där vi dryftar olika utvecklingsprojekt mellan 
våra kommuner. 

När det gäller väg 97 så beslutade kommunstyrelsen 2009-10-05, § 134, att tillstyrka 
förslaget till ny Länstransportplan 2010-2021, samt det yttrande som arbetats fram 
som underlag. 

I yttrandet under stycket om medfinansiering står det:  
"En upprustning av väg 97 mellan Boden och Luleå är mycket angelägen av flera 
viktiga orsaker. Det är också viktigt att upprustningen kan påbörjas så snart som möj-
ligt. Därför är Bodens kommun positiv till att förskottera medel för att tidigarelägga 
de åtgärder som krävs för att höja trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 97 
mellan Boden och Luleå." 

Några andra beslut finns inte i dagsläget.” 

Johan Johansson (M) tackar för svaret. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 16 Interpellation från Roger Bohman (C) om drogsituationen i 

Bodens kommun  
 KS 2011/129 

På dagens sammanträde ställer Roger Bohman (C) följande interpellation till kom-
munstyrelsens ordförande Torbjörn Lidberg (S): 

”Det är viktigt att minska tillgången på narkotika och droger i samhället. Att minska 
antalet personer som prövar narkotika måste prioriteras. Det bästa är om ingen börjar 
knarka – därför behöver det förebyggande arbetet mot narkotika öka. Speciellt viktigt 
är det att barn och unga får kunskap om vad narkotikamissbruk innebär så att de ald-
rig böljar med droger. 

Dessvärre nås vi av rapporter att droganvändandet ökar kraftigt i Boden. För några år 
sedan så uppgav 0.6 % av våra niondeklassare att de provat narkotika, i senaste mät-
ningen var siffran 7.0 %. Det har aldrig varit lättare att få tag i narkotiska preparat än 
vad det är nu. På Internet kan man idag finna det mesta, även flera preparat som ännu 
inte hunnit bli narkotikaklassade. Dessa uppfattas ofta som "lagliga" och därmed 
mindre farliga av ungdomar. Handel med narkotika sker idag helt öppet i alla de mil-
jöer där ungdomar vistas. 

Ungdomarna talar öppet om att de gillar knark. Ändå reagerar inte vuxenvärlden, i 
vart fall inte tillräckligt. 

Centerpartiet anser att drogproblemet är ett samhällsproblem, kanske det största hot 
vi har att hantera. Därför krävs det ett samlat agerande från alla samhällssektorer. 
Alla vuxna måste reagera och agera när de ser att det förekommer droger där de vis-
tas. 

Mot bakgrund av vad jag skrivit ovan vill jag ställa följande fråga till kommunstyrel-
sens ordförande: 

 Vilka initiativ avser kommunstyrelsens ordförande att ta för att få till stånd ett 
samlat agerande mot det ökande narkotikaanvändandet i Boden?” 

Torbjörn Lidberg (S) lämnade följande svar: 

”Roger Bohman, Centerpartiet, ställer i sin interpellation en fråga om vilka åtgärder 
KS-ordf avser vidta för att få till stånd ett samlat agerande mot det ökande narkotika-
användandet i Boden. Som svar på interpellationen får jag anföra följande: 

Det har under många år bedrivits ett målmedvetet drogförebyggande arbete i Boden, 
inte minst riktat mot unga. Tyvärr beslutade den tidigare kommunledningen att av-
veckla en mycket betydelsefull del av detta arbete, det s.k Team 49.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 16 Interpellation från Roger Bohman (C) om drogsituationen i 

Bodens kommun, forts 
 KS 2011/129 

 
Jag har inget underlag som bevisar att det är just denna åtgärd som lett till att berörda 
myndigheter under vintern signalerat om att droganvändningen eskalerat. Däremot 
måste det betraktas som ett beslut i helt fel tid. Då var det klokare att starta ung-
domsgård i Sävast. 

Ett av de första initiativ som den nya rödgröna kommunledningen tog var att sätta 
fokus på ungdomars situation och droganvändningen. Vi började med att kartlägga 
vilket arbete som bedrivs inom de olika förvaltningarna. Vi har redan startat ett pro-
visoriskt projekt för ungdom i Erikslund/Fagernäsområdet. Fr.o.m 1 april i år har po-
lisen glädjande nog fått utökade möjligheter att agera mot nätdrogerna. Idag på Bo-
den Kommunfullmäktige tar vi avstamp för en bred kampanj mot droganvändning i 
Boden. Kampanjen ska drivas med lokala BRÅ som samordnare, men involverar sto-
ra delar av den kommunala organisationen. Alla nämndsledningar är redan informe-
rade om detta. Arbetsnamnet är ”Boden tar kamp – för våra barn, mot droger”.  

För att bli framgångsrik måste en sådan kampanj bygga på tre saker: kunskaper, bred 
uppslutning och positiv förstärkning. Vad gäller kunskaper har vi lagt in en informa-
tionsstund redan vid dagens fullmäktigesammanträde. I samband med vårt komman-
de arbete med den strategiska planen kommer vi att driva liknande utbildningsmöj-
ligheter för all berörd personal.  

Den breda uppslutningen ska vi åstadkomma genom att kommunicera samma vision i 
all vår verksamhet. Gentemot föreningar, företag och andra organisationer. Gentemot 
fastighetsägare och gentemot våra medborgare. Och naturligtvis även internt inom 
vår verksamhet, inte minst i skolor, social och teknisk verksamhet. Vi måste ut och 
arbeta tillsammans med bodensarna, det räcker inte med att anta fina uttalanden och 
handlingsplaner inne i stadshuset. 

Men hur åstadkommer vi då positiv förstärkning? En åtgärd är att fortsätta stödja 
drogfria arrangemang, men nu ännu mera uttalat. I det förslag till tilläggsbudget som 
behandlas idag finns ett tillskott till Kultur- & Fritidsnämnden. Det tillskottet är ett 
stöd för att arrangera en drogfri festival här i Boden, som en balans mot andra inte 
fullt så drogfria festivaler som anordnas under sommaren. Vi kommer även att lyfta 
fram, stödja och uppmuntra andra drogfria initiativ som presenteras. 

Vid nästa sammanträde med BRÅ är kommunledningens målsättning att kunna slå 
fast konkreta åtgärder och insatsmål för varje part i rådet. I detta arbete är vi alla tre 
kommunalråd helhjärtat engagerade.” 

Roger Bohman (C) tackar för det lämnade svaret. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 17 Medlemsavgift till Winternet ekonomiska förening 

 KS 2011/155, Ks § 28 

Beslut 

100 tkr anvisas ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter för avgiften 
till Winternet ekonomiska förening. 

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommun är medlem i Winternet ekonomiska förening. Av samverkansavtalet 
framgår att medlemmarna i föreningen ska betala en medlemsavgift som för kommu-
nens del kan uppgå till maximalt 1 Mkr. Av tidigare avsatta medel till Winternet 
återstår 300 tkr. Kommunen har fått en delfaktura på 400 tkr för 2011. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 18 Förändringar av taxor och avgifter; kultur- och fritidsnämn-

den 2011 
 KS 2010/781, Ks § 29 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till förändringar av taxor och avgifter för 
2011.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-01-31, § 4, att kultur- och fritidsnämnden för 
2011 får räkna upp taxorna med den procentsats som nämndens intäkter justerats upp 
med i planeringsförutsättningarna och därmed i nämndens ram för 2011, det vill säga 
1,6 %. 

Taxorna har justerats i enlighet med beslutet men nu föreslår Kultur- och fritids-
nämnden 2011-02-08, § 3, ett undantag för vissa taxor och avgifter enligt följande: 

 Avgiften för träningstimmar i de stora hallarna föreslås bli 90 kronor per timme 
då deltagarna är över 15 år och till 70 kronor per timme då deltagarna är under 15 
år eller yngre. 

 Taxan för hyrning vid kommersiella arrangemang föreslås justeras till vad som 
kan bedömas som en marknadsanpassad hyra. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kultur- och fritidsnämnden  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 19 Revisionsberättelse för år 2010 

 KS 2011/244 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunens styrelser och nämnder, 
förutom överförmyndarnämnden, ansvarsfrihet för år 2010. 

2. Frågan om ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden återremitteras för att få in 
yttranden från berörda parter. Ärendet tas upp på kommunfullmäktiges samman-
träde 16 maj. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder 
och i kommunens företag. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommu-
nens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Gransk-
ningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en 
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövande. Vad gäller granskning, bedömning 
och ansvarsprövning av överförmyndarnämnden hänvisas till särskild revisionsberät-
telse. 

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Bodens kommun i öv-
rigt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande, att styrelsens 
och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer att resul-
tatet i årsredovisningen delvis är förenligt med de finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning som fullmäktige uppställt samt att resultatet i årsredovisningen inte är 
förenligt med det verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige 
uppställt. 

Revisorerna avstyrker att ansvarsfrihet beviljas för några ledamöter i överförmyndar-
nämnden men tillstyrker att fullmäktige i övrigt beviljar ledamöterna i styrelse och 
nämnder ansvarsfrihet. 

Yrkanden  

Eivy Blomdahl (S) föreslår att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommu-
nens styrelser och nämnder, förutom överförmyndarnämnden, ansvarsfrihet för år 
2010 samt att frågan om ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden återremitteras för 
att få in yttranden från berörda parter. Ärendet tas upp på kommunfullmäktiges sam-
manträde 16 maj.  

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Eivy Blomdahl (S) för-
slag. 
 
För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder, Kommunrevisorerna och Överförmyndarnämnden  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 20 Årsredovisning 2010 

 KS 2011/66, Ks § 30 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen för 2010. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2010. Kon-
cernens resultat för 2010 uppgick till 71 355 tkr och kommunens resultat till 41 581 
tkr. Kommunens resultat enligt balanskrav, d v s efter justering av vinster, uppgår till 
39 091 tkr. Resultatet enligt balanskravet föreslås avsättas till en stabiliseringsfond. 

Samtliga nämnder/styrelser har lämnat verksamhetsberättelser. Kommunledningsför-
valtningen har på uppdrag av budgetberedningen sammanfattat dessa till årsredovis-
ningen. Kommunstyrelsen har lämnat en gemensam verksamhetsberättelse för kom-
munledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen samt räddnings- och beredskaps-
förvaltningen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

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

 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
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§ 21 Tilläggsbudget 2011; Drift 

 KS 2011/94, Ks § 31 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer följande tilläggsbudget för drift 2011: 

 

Ks-teknisk förvaltning (affärsdrivande verksamhet) 1 758
Barn- och utbildningsnämnd 4 142
Kultur- och fritidsnämnd 100
Finansförvaltningen, skatter och utjämning -6 647
Summa, tkr -647

2. Kommunfullmäktige tilldelar socialnämnden 1.6 Mkr för arbetskläder och ar-
betsmiljö- och seniormässa. 

3. Kommunfullmäktige bifaller kommunrevisionens begäran om tilläggsbudget på 
115 000 kr. 

Reservationer från Olle Lindström (M), Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), 
Göran Ahlman (M), Åke Eltoft (M), Bo Hultin (M), Daniel Rönnbäck (M), Eva 
Smedetun (M), Hans Nilsson (M), Helena Nordvall (M), Göran Höglund (M), Lars-
Gunnar Holmqvist (M), Egon Palo (M), Lennart Carlsson (M), Johan Sellin (M), Pe-
ter Berkfors (M), Mariann Jornevald (NS), Anders Sundström (NS), Anders Petters-
son (KD), Carola Larsson (FP) och Roger Bohman (C). 

Beskrivning av ärendet 

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

2010
Kommunrevision 116 -1 115
Ks-kommunledningsförvaltning 5 936 -5 836 100
Ks-teknisk förvaltning 1 779 4 004 5 783
Ks-räddn o beredskapsförvaltning -166 166 0
Barn- och utbildningsnämnd -8 080 20 480 12 400
Socialnämnd 22 904 -6 904 16 000
Miljö- och byggnämnd -96 96 0
Näringslivsstyrelse1 3 783 0 3 783
Kultur- och fritidsnämnd 315 290 605
Överförmyndarnämnd 254 -54 200
Summa, tkr 26 745 12 241 38 986

1 Förslaget ändrat vid bokslutsberedningen.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 21 Tilläggsbudget 2011; Drift, forts 

 KS 2011/94, Ks § 31 

Sedan fullmäktige fastställde strategisk plan för 2011-2013 har regleringar av budge-
ten gjorts. Efter dessa förändringar uppgår det budgeterade resultatet för 2011 till 4 
858 tkr. 

Med nämndernas/styrelsernas förslag till tilläggsbudget skulle det budgeterade resul-
tatet bli negativt. I samband med budgetpropositionen tillfördes kommunen bland 
annat ett extra statsbidrag som innebär ökade intäkter med 6 647 tkr. Det extra stats-
bidraget är möjligt att tilläggsbudgetera till kommande år. 

Med beredningens förslag till tilläggbudget blir det budgeterade resultatet  
5 504 tkr, vilket motsvarar 0,4 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut, med undantag för tilläggsbudget för kommunrevisionen. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Alliansen via Johan Johansson (M) yrkar på följande fördelning: 

Nämnd  Förslag tkr Kommentar 

Ks-kommunledningsförvaltningen  0

Ks-tekniska förvaltningen  1 758 Avfallshantering, effektiviseringar lokalbank 

Ks-räddnings- och  0  

Barn- och utbildningsnämnden  0  

Socialnämnden  9 000 Arbetskläder, kompetensutveckling personal vård 

Miljö- och byggnämnden  0  

Näringslivsstyrelsen 1 300 Satsning på unga vuxna + migrationsprojekt 

Kultur- och fritidsnämnden  0  

Överförmyndarnämnden 200 Enl nämndens äskande 

Summa tkr 11 258

Budgeterat resultat 247
 

Göran Höglund (M) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunrevisionens be-
gäran om en tilläggbudget på 115 000 kr.  

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige be-
slutar enligt kommunstyrelsens förslag samt Göran Höglunds (M) förslag om 
tilläggsbudget för kommunrevisionen. 

För kännedom; Samtliga styrelser och nämnder och Kommunrevisionen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 22 Tilläggsbudget 2011; Investeringar 

 KS 2011/94, Ks § 32 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer följande tilläggsbudget för investeringar 2011:  
 

 

Ks-kommunledningsförvaltningen 4 100
Ks-tekniska förvaltningen (inkl affärsdrivande verksamhet) 20 000
Ks-räddnings- o beredskapsförv 891
Barn- och utbildningsnämnd 1 239
Socialnämnd 3 921
Kultur- och fritidsnämnd 130
Summa, tkr 30 281

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

Reservationer från Olle Lindström (M), Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), 
Göran Ahlman (M), Åke Eltoft (M), Bo Hultin (M), Daniel Rönnbäck (M), Eva 
Smedetun (M), Hans Nilsson (M), Helena Nordvall (M), Göran Höglund (M), Lars-
Gunnar Holmqvist (M), Egon Palo (M), Lennart Carlsson (M), Johan Sellin (M), Pe-
ter Berkfors (M), Mariann Jornevald (NS), Anders Sundström (NS), Anders Petters-
son (KD), Carola Larsson (FP) och Roger Bohman (C). 

Beskrivning av ärendet 

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

Nämnd/styrelse Avvikelse Justering Förslag
2010

Ks-kommunledningsförvaltning 7 216 -1 722 5 494
Ks-tekniska förvaltning 26 528 4 464 30 992
Ks-räddnings- o beredskapsförv 891 0 891
Barn- och utbildningsnämnd 1 239 0 1 239
Socialnämnd 3 921 0 3 921
Kultur- och fritidsnämnd -44 0 -44
Summa, tkr 39 751 2 742 42 493  

För 2011 uppgår budgeterad investeringsvolym till 98 280 tkr. Med nämn-
der/styrelsers förslag till tilläggsbudget skulle investeringsvolymen bli  
140 773 tkr. 

Med beredningens förslag till tilläggsbudget uppgår budgeterade likvida medel till 
84 970 tkr. Det motsvarar en betalningsberedskap på 22 dagar. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 22 Tilläggsbudget 2011; Investeringar, forts 

 KS 2011/94, Ks § 32 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Alliansen via Johan Johansson (M) yrkar följande fördelning: 

Nämnd  Förslag tkr Kommentar 

Ks-kommunlednings-förvaltningen  494 Exploatering nya villaområden 

Ks-tekniska förvaltningen  25 000 5 000 Nylandsbäcken samt 20 000 för vidare priori-

Ks-räddnings- och  891 Enl förvaltningens äskande 

Barn- och utbildningsnämnden  1 239 Enl nämndens äskande 

Socialnämnden  4 761 Låssystem + Edestrand 

Kultur- och fritidsnämnden  -44 Enl nämndens äskande 

Summa tkr 32 341
 

Torbjörn Lidberg (S) yrkar på att kommunstyrelsens förslag tillstyrks. 

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

 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-04-11 

Sid 

16 (34) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 23 Riktlinjer för lokalförsörjning och internhyra 

 KS 2011/50, Ks § 33 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige fastställer föreslagna riktlinjer för lokalförsörjning och in-
ternhyra att gälla från och med 1 maj 2011. 

2. Kommunfullmäktige fastställer att lokalbanken budgeteras inom kommunstyrel-
sen från och med 2012 och att en justering görs av nämndernas driftbudgetramar 
i samband med budgetarbetet för 2012-2014. 

3. Kommunfullmäktige upphäver beslutet 1993-05-17, § 87, och därefter fattade be-
slut om revideringar av nuvarande regler för internhyra. 

Beskrivning av ärendet 

I den strategiska planen har kommunstyrelsen i uppdrag att se över internhyres-
systemet i syfte att tydliggöra spelreglerna samt se till att systemet har en kommunal 
helhetssyn. 

De nya riktlinjerna bygger på det gamla internhyressystemet men med ny struktur. 
Riktlinjerna har dessutom kompletterats med riktlinjer för lokalförsörjning. Större 
förändring mot nuvarande system är att lokalbanken föreslås budgeteras inom tek-
niska förvaltningen, istället för som nu ingå i internhyran. Sedan ges förvaltningar-
na/hyresgästerna också större möjlighet att frånträda del av lokal, men med omför-
delning av budget om lokaldelen inte är uthyrningsbar. Schablonberäknade kostnader 
i internhyran anges i kronor. Vidare ska en avstämning och omfördelning göras vart 
5:e år av internhyran per objekt.  

Vad som gäller vid investeringar i befintliga lokaler förtydligas genom att finansie-
ring endast kan ske via internhyran, antingen genom att utrymme finns i nuvarande 
internhyra eller genom en justering av hyran. Ombyggnationer ska alltså inte längre 
kunna göras via driftbudgeten. 

Riktlinjerna föreslås gälla från och med 1 maj 2011 med undantag för den del som 
gäller lokalbankens budgetering, som föreslås gälla från och med 1 januari 2012. 
Omfördelningen av ramar mellan nämnderna och kommunstyrelsens tekniska för-
valtning görs i samband med budgetarbetet för 2012-2014. Tekniska förvaltningen 
får därför i uppdrag att till planeringsberedningen ta fram ett underlag och förslag till 
omfördelning av ramar. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 23 Riktlinjer för lokalförsörjning och internhyra, forts 

 KS 2011/50, Ks § 33 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 24 Justering av driftramar på grund av minskade  

städkostnader 
 KS 2011/92, Ks § 34 

Beslut 

Kommunfullmäktige omfördelar nämndernas budget för städning med 2 578 tkr för 
att finansiera 2 578 tkr av kommunstyrelsen/tekniska förvaltningens sparkrav. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har upphandlat städning på entreprenad från och med 2010-11-01. Det 
innebär lägre kostnader med totalt 4 038 tkr per år. 

Av de 29 lokalvårdare som erbjöds övergång till entreprenören valde elva att tacka 
nej. Tekniska förvaltningen har därför omställningskostnader för att  
avveckla personal. Den totala sänkningen av städkostnaderna för 2011 blir 2 578 tkr 
och från och med 2012 får den minskade kostnaden på grund av  
entreprenaden fullt genomslag. 

Tekniska förvaltningen har med anledning av konkurrensutsättningen ett  
sparkrav på 5 000 tkr. Från och med 2011 har kommunens nämnder fått lägre kost-
nader för städning med 2 578 tkr som kan finansiera del av tekniska  
förvaltningens sparkrav genom att kommunfullmäktige minskar ramen för driftbud-
geten med motsvarande kostnadssänkning. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 25 Motion och medborgarförslag om aktivitetspark för äldre 

 KS 2010/266, 2010/369, Ks § 35 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och medborgarförslaget om en  
aktivitetspark utomhus för äldre. 

Beskrivning av ärendet 

I en motion föreslår Carola Larsson (FP) att kommunen ser över förutsättningarna för 
en aktivitetspark utomhus för äldre. 

Det har också kommit in ett medborgarförslag från Birgitta Axelsson med samma 
förslag. 

Tekniska förvaltningen kommer under 2011 att bygga en aktivitetspark med lämplig 
utrustning för seniorer på en central plats längs Å-promenaden. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 

För kännedom 
Carola Larsson (FP)  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 26 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler  

 KS 2011/85, Ks § 36 

Beslut  

Skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till respektive 
kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens regler för hantering av skolhälsovårdsjournaler ska arkivmyndig-
heten besluta i varje enskilt fall. 

Kansli och informationskontoret föreslår att skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat 
underlag får avhändigas till respektive kommun. Underlaget omfattar 6 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 

 
§ 27 Ny Plan- och bygglovtaxa; Miljö- och byggnämnden 

 KS 2011/181, Ks § 37 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Sveriges Kommuner och Landstings förslag till Plan- 
och bygglovtaxa att gälla för Bodens kommun med N-faktor 1.0 från och med 2 
maj 2011. 

2. Kommunfullmäktige upphäver beslutet 2004-11-01, § 161, med nuvarande regler 
för plan- och bygglovtaxa fr.o.m 2 maj 2011. 

Anders Pettersson (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Reservationer från Olle Lindström (M), Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), 
Göran Ahlman (M), Åke Eltoft (M), Bo Hultin (M), Daniel Rönnbäck (M), Eva 
Smedetun (M), Hans Nilsson (M), Helena Nordvall (M), Göran Höglund (M), Lars-
Gunnar Holmqvist (M), Egon Palo (M), Lennart Carlsson (M), Johan Sellin (M), Pe-
ter Berkfors (M), Mariann Jornevald (NS), Gunnar Halin (KD), Carola Larsson (FP), 
Roger Bohman (C) och Lars Röjne (SD). 

Beskrivning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i januari 2011 med revidering i mars 
tagit fram ett underlag till taxa enligt den nya Plan- och bygglagen. Miljö- och bygg-
nämnden föreslår 2011-03-23, § 20, att föreslagen Plan- och bygglovtaxa ska gälla 
för Bodens kommun med N-faktor 1.0 från och med 2011-05-02. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Lars Nilsson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag med N-faktor 1.0. 

Alliansen via Johan Johansson (M) yrkar på N-faktor 0.8. 

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

 

För kännedom 
Miljö- och byggnämnden  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 28 Förändring av Bodens Utveckling AB 

 KS 2010/348, Ks § 38 

Beslut 

1. Ge Bodens Kommunföretag AB i uppdrag att från och med årsstämman 2011 
lägga Bodens Utveckling AB vilande. 

2. Godkänna förslag till reviderad bolagsordning. 

3. Från och med årsstämman 2012 godkänna att § 8 val av revisor utgår ur bolags-
ordningen. 

4. Till styrelseledamot i Bodens Utveckling AB utse Tomas Pellikkä med Barbro 
Gunnari Heikki som suppleant. 

5. Upphäva ägardirektiven till Bodens Utveckling AB som ingår i den strategiska 
planen. 

6. Delegera till näringslivsstyrelsen att utse representanter i centrumbildningarna 
LDB, CRR och Winternet. 

7. Revidera näringslivsstyrelsens reglemente med avseende på punkt 6. 

8. Bodens Utveckling AB´s direktiv överförs till Näringslivsstyrelsen i form av 
uppdrag. 

Reservationer från Olle Lindström (M), Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), 
Göran Ahlman (M), Åke Eltoft (M), Bo Hultin (M), Daniel Rönnbäck (M), Eva 
Smedetun (M), Hans Nilsson (M), Helena Nordvall (M), Göran Höglund (M), Lars-
Gunnar Holmqvist (M), Egon Palo (M), Lennart Carlsson (M), Johan Sellin (M), Pe-
ter Berkfors (M), Anders Pettersson (KD), Carola Larsson (FP) och Roger Bohman 
(C). 

Beskrivning av ärendet 

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande samt de två vice ordförandena föreslås 
en avveckling av verksamheten i Bodens Utveckling AB. Bolaget föreslås läggas 
vilande. Verksamheten i bolaget återgår till kommunens näringslivsstyrelse.  

Motivet till att återföra verksamheten till kommunen är att bolagets två stora projekt, 
miljötekniskt centrum och regionalt hästcentrum, redan har överförts till kommunen 
från och med årsskiftet. Bolaget har inte heller avdragsrätt för mervärdesskatt. Av-
saknaden av avdragsrätten innebär en kostnadsfördyring av den verksamhet som be-
drivs i bolaget jämfört med att bedriva samma verksamhet i kommunen. En återfö-
ring av verksamheten i kommunen innebär också en kostnadsminskning i form av 
VD, administration och revision. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 28 Förändring av Bodens Utveckling AB, forts 

 KS 2010/348, Ks § 38 

Näringslivsstyrelsen föreslås få delegation att utse representanter i de centrumbild-
ningar där bolaget representerar kommunen. Det gäller långsiktigt digitalt bevarande 
(LDB), centrum för riskanalys och riskhantering (CRR) och Winternet. I centrum-
bildningarna utsedd representant är idag VD, som tillika är näringslivschef.  

Bolagsordningen föreslås ändras så att lekmannarevisorer inte utses för bolaget. Auk-
toriserad revisor föreslås tas bort från och med årsstämman 2012. Vidare utses endast 
en ledamot i styrelsen med en ersättare/suppleant. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut förutom punkten 8. 

Yrkanden 

Alliansen via Johan Johansson (M) yrkar att Bodens Utvecklingsbolag fortsätter vara 
aktivt. 

Inge Andersson (S) yrkar att kommunstyrelsens förslag tillstyrks med tillägget att 
Bodens Utveckling AB´s direktiv överförs till Näringslivsstyrelsen i form av upp-
drag. 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige be-
slutar enligt kommunstyrelsens förslag med Inge Anderssons (S) tilläggsförslag om 
direktiven. 

 

För genomförande 
Näringslivsstyrelsen 
Bodens Kommunföretag AB 

För kännedom 
Bodens Utvecklingsbolag AB 
Tomas Pellikkä  
Barbro Gunnari Heikki 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 29 Val av ledamöter och ersättare i Bodens Energi AB (BEAB) 

från årsstämman 2011 till och med årsstämman 2015 
 Vb § 1 

Beslut 

Nedanstående personer väljs till ledamöter och ersättare i Bodens Energi AB från 
årsstämman 2011 till och med årsstämman 2015 

1. Bosse Strömbäck (V) väljs till ordförande 

2. Jan-Olov Bäcklund (S) väljs till vice ordförande 

Ledamöter 

1. Bosse Strömbäck (V)  Alvägen 3 961 37 BODEN  
2. Olle Lindström (M) Smaragdgränd 6 961 46 BODEN  
3. Jan-Olov Bäcklund (S)  Vargvägen 3 961 68 BODEN  
4. Magdalena Resare Sandberg (M) Gidons väg 7 961 39 BODEN  
5. Anna-Karin Nylund (S)  Gideons väg 28 961 39 BODEN  

 

Ersättare  

1. Leif Ekervhén (S) Sagovägen 12 961 93 BODEN  
2. Hans Nilsson (M) Transportvägen 4 961 68 BODEN  
3. Bo Engström (V) Bergsvägen 16 961 37 BODEN  
4. Kenneth Backgård (NS) Trångforsgränd 7 961 44 BODEN  
5. Catarina Ask (MP) Trumvägen 5 961 46 BODEN  

 

 

För kännedom 
De valda 
Bodens Energi AB 
Personalkontoret  
Kansliet 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 30 Val av ledamöter och ersättare i Bodens Energi Nät AB 

(BENAB) från årsstämman 2011 till och med årsstämman 
2015 

 Vb § 2 

Beslut  

Nedanstående personer väljs till ledamöter och ersättare i Bodens Energi Nät AB 
från årsstämman 2011 till och med årsstämman 2015 

1. Bosse Strömbäck (V) väljs till ordförande 

2. Jan-Olov Bäcklund (S) väljs till vice ordförande 

Ledamöter 

1. Bosse Strömbäck (V)  Alvägen 3 961 37 BODEN  
2. Olle Lindström (M) Smaragdgränd 6 961 46 BODEN  
3. Jan-Olov Bäcklund (S)  Vargvägen 3 961 68 BODEN  
4. Magdalena Resare Sandberg (M) Gidons väg 7 961 39 BODEN  
5. Anna-Karin Nylund (S)  Gideons väg 28 961 39 BODEN  

 

Ersättare  

1. Leif Ekervhén (S) Sagovägen 12 961 93 BODEN  
2. Hans Nilsson (M) Transportvägen 4 961 68 BODEN  
3. Bo Engström (V) Bergsvägen 16 961 37 BODEN  
4. Kenneth Backgård (NS) Trångforsgränd 7 961 44 BODEN  
5. Catarina Ask (MP) Trumvägen 5 961 46 BODEN  

 

 

För kännedom 
De valda 
Bodens Energi Nät AB 
Personalkontoret  
Kansliet 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 31 Val av ledamöter, ersättare och stämmoombud i Bodens 
Kommunföretag AB från årsstämman 2011 till och med års-
stämman 2015 

 Vb § 3 

Beslut  

Nedanstående personer väljs till ledamöter, ersättare och stämmoombud i Bodens 
kommunföretag AB från årsstämman 2011 till och med årsstämman 2015 

1. Torbjörn Lidberg (S) väljs till ordförande 

2. Bosse Strömbäck (V) väljs till vice ordförande 

Ledamöter 

1. Torbjörn Lidberg (S)  Spanngränd 7 961 42 BODEN  
2. Johan Johansson (M)  Gideons väg 10 961 39 BODEN  
3. Inger Billenman (S) Prinsgatan 26 C 961 31 BODEN  
4. Olle Lindström (M) Smaragdgränd 6 961 46 BODEN  
5. Bosse Strömbäck (V)  Alvägen 3 961 37 BODEN  

 

Ersättare  

1. Inge Andersson (S)  Gunnarsbyv. 367 955 95 NIEMISEL 
2. Inger Lundström (M) Ortenmyrvägen 8 C 961 51 BODEN  
3. Gunnel Notelid (V)  Garnisonsgatan 53 961 36 BODEN  
4. Anders Pettersson (KD) Ronningsvägen 2 961 40 BODEN  
5. Catarina Ask (MP) Trumvägen 5 961 46 BODEN  
 

Stämmoombud 

Torbjörn Lidberg (S) Spanngränd 7 961 42 BODEN  
 

 

För kännedom 
De valda 
Bodens Kommunföretag AB 
Personalkontoret  
Kansliet 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-04-11 

Sid 

27 (34) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 32 Val av styrelserepresentant till Norrbottens Energikontor - 
Nenet från årsstämman 2011 till och med årsstämman 2015 

 Vb § 4 

Beslut  

Nedanstående personer väljs till styrelserepresentant till Norrbottens Energikonto - 
Nenet från årsstämman 2011 till och med årsstämman 2015 
 

Styrelserepresentant 

Torbjörn Lidberg (S) Spanngränd 7 961 42 BODEN  
 

 

För kännedom 
Norrbottens Energikontor AB 
Torbjörn Lidberg (S) 
Personalkontoret  
Kansliet 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-04-11 

Sid 

28 (34) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 33 Val av stämmoombud och ersättare stämmoombud i  

Snårvägen Invest AB från årsstämman 2011 till och med 
årsstämman 2015 

 Vb § 5 

Beslut  

Nedanstående personer väljs till stämmoombud och ersättare stämmoombud i  
Snårvägen Invest AB från årsstämman 2011 till och med årsstämman 2015 

 

Stämmoombud 

Jan-Olov Bäcklund (S) Vargvägen 3 961 68 BODEN  
 

Ersättare stämmoombud  

Rasmus Joneland (V)  Rönnvägen 7 961 37 BODEN  
 

 

För kännedom 
Snårvägen Invest AB 
Jan-Olov Bäcklund (S) 
Rasmus Joneland (V)  
Personalkontoret  
Kansliet 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-04-11 

Sid 

29 (34) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 34 Åke Carlsson (M) med avsägelse av sitt uppdrag som leda-

mot i kultur- och fritidsnämnden samt val av ny leda-
mot/ersättare  

 KS 2011/124, Vb § 6 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

2. Bo Lindström (M), tidigare ersättare, väljs som ledamot i kultur- och fritids-
nämnden för återstående del av mandatperioden 2011-2014. 

3. Åke Carlsson (M), tidigare ledamot, väljs som ersättare i kultur- och fritidsnämn-
den för återstående del av mandatperioden 2011-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Åke Carlsson (M) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ledamot i kultur- 
och fritidsnämnden. Moderaterna nominerar nedanstående personer som ny ledamot 
samt ersättare för återstående del av mandatperioden 2011-2014. 

 

Ledamot   

Bo Lindström (M)  Hedsvedjeleden 1 961 46 BODEN 

 

Ersättare   

Åke Carlsson (M) Kvistvägen 24 961 44 BODEN  

 

 

För kännedom 
Bo Lindström (M)  
Åke Carlsson (M) 
Kultur- och fritidsnämnden  
Personalkontoret  
Kansliet 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-04-11 

Sid 

30 (34) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 35 Val av ny ersättare i valberedningen efter Gösta Eriksson 

(NS) 
 KS 2011/17, Vb § 7 

Beslut  

Erika Sjöö (NS) väljs som ersättare i valberedningen för mandatperioden 2011-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige godkände 2011-01-31, § 10, Gösta Erikssons (NS) avsägelse av 
sitt uppdrag som ersättare i valberedningen. Norrbottens Sjukvårdsparti nominerar 
nedanstående person som ny ersättare för återstående del av mandatperioden 2011-
2014. 

 

Erika Sjöö (NS) Instrumentvägen 39 961 46 BODEN 

 

 

För kännedom 
Erika Sjöö (NS) 
Personalkontoret  
Kansliet 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-04-11 

Sid 

31 (34) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 36 Gösta Åhl (MP) med avsägelse av sitt uppdrag som ersätta-
re i Stiftelsen Bodenbo  

 KS 2011/123, Vb § 8 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

2. Gösta Eriksson (MP) väljs som ny ersättare i Stiftelsen Bodenbo för mandatperi-
oden 2011-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Gösta Åhl (MP) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i Stiftelsen 
Bodenbo. Miljöpartiet nominerar nedanstående person som ny ersättare för mandat-
perioden 2011-2014. 

 

Gösta Eriksson (MP) Järpgatan 28 961 74 BODEN 

 
 

För kännedom 
Gösta Åhl (MP) 
Gösta Eriksson (MP) 
Stiftelsen Bodenbo 
Personalkontoret  
Kansliet 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-04-11 

Sid 

32 (34) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 37 Motioner 

  

Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motion till kommunstyrelsen: 

1. Motion från Rigmor Åström (M) och Göran Höglund (M) om samverkansavtal, 
biogas i Boden och Luleå (2011/130). 

2. Motion från Anders Pettersson (KD) om en enklare scen i centralparken 
(2011/142). 

3. Motion från Anders Pettersson (KD) om en lokal värdighetsgaranti inom äldre-
omsorgen (2011/143). 

4. Motion från Ingemar Karlsson (S) om trygghetsboende i Harads (2011/207). 

5. Motion från Roger Bohman (C) om LOV (Lagen om valfrihet) för alla i Bodens 
kommun (2011/211). 

6. Motion från Lars Nilsson (S) om likvärdig tillämpning av rullstolsburnas kostna-
der för resor mellan bostad och gymnasieskola (2011/249). 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-04-11 

Sid 

33 (34) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 38 Medborgarförslag 

  

a) Arbete nödvändigt även för personer med funktionsnedsättning 
(2011/33) 

Förslag: Förslagsställaren föreslår att Bodens kommun påbörjar arbetet med att upp-
rätta arbeten för personer som har varaktiga funktionsnedsättningar, allt i enlighet 
med konventionen om mänskliga rättigheter. 
Inlämnat av: Hjördis Lindström. 
Kommunfullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till näringslivsstyrelsen att beslu-
ta i ärendet 

b) Arbetskläder till pedagogerna på förskolorna (2011/53) 

Förslag: Pga stort slitage på privata kläder föreslås att alla pedagoger inom förskolan 
förses med arbetskläder. 
Inlämnat av: Marie Bergström, Mumindalens förskola 
Kommunfullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till barn- och utbildningsnämn-
den att besluta i ärendet. 

c) Bodforsens upptagningsområde grundskola (2011/77) 

Förslag: Bodforsen har tidigare tillhört Hedens rektorsområde och ligger geografiskt 
nära Hedens rektorsområde. Ändringen föreslås komma till stånd innan hösttermi-
nens start 2011. 
Inlämnat av: Linnea Hagberg och Carina Gabrielsson. 
Kommunfullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till barn- och utbildningsnämn-
den att besluta i ärendet 

d) Trasiga stolsdynor i Pelarsalen, Björken (2011/81) 

Förslag: Pelarsalen på Björken är i behov av restaurering. Dynorna på stolarna är 
slitna och behöver bytas. 
Inlämnat av: Anita Sjömark-Nordberg 
Kommunfullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till socialnämnden att besluta i 
ärendet. 

e) Byta tjänster Boden-Luleå (2011/102) 

Förslag: Låt alla kommunanställda som vill, byta tjänster med varandra i respektive 
kommun. Ex. en lärare boende i Boden, arbetande i Luleå kommun byter tjänst med 
en lärare med samma befattning boende i Luleå med tjänst i Boden.  
Inlämnat av: Brita Eliasson 
Kommunfullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i 
ärendet. 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-04-11 

Sid 

34 (34) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 38 Medborgarförslag, forts 

  

f) Levande torg med närodlade produkter (2011/190) 

Förslag: Trädgårdsodlare föreslår att man reservera lördagar för ett levande torg med 
närodlat och lokalproducerat och kultur med musikgrupper som underhåller. 
Inlämnat av: Hans Pettersson 
Kommunfullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i 
ärendet. 

g) Isväg för olika aktiviteter (2011/194) 

Förslag: Anordna isväg för promenader, stavgång, sparkåkning, skridskor etc utanför 
Brännastrand mot campingen. 
Inlämnat av: Anna Jansson 
Kommunfullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till kultur- och fritidsnämnden att 
besluta i ärendet. Yttrande ska inhämtas från säkerhetssamordnaren på räddnings-
tjänsten. 

 

För kännedom 
Respektive förslagsställare 
Kommunstyrelsen  
Näringslivsstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden 
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