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NÄRVARO OCH VOTERINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
VOTERINGAR                  

Datum  
2008-10-20 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-16.35 

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 R     

m Åke Eltoft R       

s Torbjörn Lidberg R     

v Bo Strömbäck R       

m Bo Hultin R       

s Anna-Lena Vestin R     

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 -       

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  
2008-10-20 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-16.35 

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 R       

s Inger Billenman R       

v Linda Gabrielsson -       

ns Göran Hedberg R       

c Roger Bohman R       

m Lars-Gunnar Holmqvist -       

s Patrik Degerman -     

kd Maria Selin-Fjellström R       

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  
2008-10-20 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-16.35 

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 R       

m Knut Larsson E       

m Hans Nilsson E       

s Christina Vesterlund R     

s Tomas Lund -       

s Sophie Vestin R     

s Christer Nordberg -     

s Andreas Nicolao E       

s Urban Sundbom E     

s Lennart Synnergren E       

s Allan Ågren E       

v Kent Eriksson -       

v Lena Joneland R       

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 E       

kd Per-Olof Planting E     

mp Agneta Granström -       

mp Mats Nordström  E       

fp Jan Larsson -       

fp Henryk Nowakowski E       

 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-10-20 

Sid 
2 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 128  
  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Delgivningar 
1. Obesvarade motioner oktober 2008 (2008/740) 
  
2. Obesvarade medborgarförslag oktober 2008 (2008/795) 
  
3. Beslut fattade av nämnder i ärenden väckta genom medborgarförslag 2008-04-

01 – 2008-10-10 (2008/796) 
  
4. Barn- och utbildningsnämnden; Verksamheter som kan läggas ut på samhälls-

servicekontoret i Gunnarsbyn (2007/503). 
 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-10-20 

Sid 
3 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 129  
  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Spontan frågestund 
Fråga 1  
  
Frågeställare: Eivy Blomdahl (s)    
Frågan besvaras av: Rasmus Joneland (v)  
Ämne: Om Stiftelsen Bodenbo har genomfört vräkningar av fa-

miljer med invandrarbakgrund 

 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-10-20 

Sid 
4 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 130  
  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Revisorerna informerar 
Revisorernas ordförande Britt-Inger Olsson informerar om revisorernas bedömning 
av delårsrapporten för januari – augusti 2008. Hon informerar även om andra avslu-
tade granskningar. 

 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-10-20 

Sid 
5 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 131  
Ks § 148  
Au § 98  
Ärendenr 1  
Diarienr KS  2008/725 
   

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kom-
munstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 
2009 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till sammanträdesdagar i fullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med tekniska förvaltningen tagit fram 
ett förslag till tidplan för sammanträdesdagar i kommunfullmäktige, kommunstyrel-
sen och kommunstyrelsens arbetsutskott år 2009.  

Arbetsutskottet och kommunstyrelsen har tidigare fastställt sina respektive sam-
manträdesdagar. 

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

 
För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-10-20 

Sid 
6 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 132  
Ks § 149  
Au § 99  
Ärendenr 2  
Diarienr KS  2008/660 
   

Motion från Carola Larsson (fp) om flagga för Bo-
dens kommun 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige konstaterar att kommunflaggan ska vara enhetlig, ha med 

hela kommunvapnet inklusive skölden, men inte namnet Boden. Flaggans form 
ska vara liggande rektangulär på samma sätt som den svenska flaggan. 

2. Motionen är därmed besvarad. 

Reservation från Carola Larsson (fp). 

Beskrivning av ärendet 
Carola Larsson (fp) föreslår i en motion att kommunen fastställer att kommunens 
flagga är kvadratisk, består av samma bild som kommunvapnet utan omgivande 
sköldform. Enligt motionen används flera modeller av flagga för Bodens kommun 
parallellt. Enligt heraldisk tradition ska ett vapen som används som flagga bestå av 
bilden på vapnet. Detta ska uppta hela flaggduken utan att sköldformen är inritad. I 
bland annat Tyskland använder många kommuner flaggor som består av samma 
bild som kommunvapnet. En flagga där bilden ta upp hela ytan är också tydligare 
och vackrare. 

Kansli och informationskontoret säger i yttrande att det finns skäl för att göra flag-
gan enhetlig. Kommunens vapen består av ”en sköld av silver med en röd krenele-
rad mur med porttorn”. Till skillnad från en del andra kommunvapen är alltså sköl-
den en del av vapnet. Vapnet fastställdes den 20 september 1919. Med hänsyn till 
de heraldiska elementen och Bodens tradition som militärstad bör skölden alltid 
finnas med i officiella sammanhang. Kontoret anser att kommunflaggan ska vara 
enhetlig, ha hela kommunvapnet med men inte namnet Boden. Flaggans form ska 
vara liggande rektangulär på samma sätt som den svenska flaggan. 

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



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-10-20 

Sid 
7 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 132  
Ks § 149  
Au § 99  
Ärendenr 2  
Diarienr KS  2008/660 
   

Yrkanden 
Carola Larsson (fp) föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Carola Larssons yrkande mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder  
Ks - kommunledningsförvaltningen (kansli och informationskontoret) 
Carola Larsson (fp)  



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-10-20 

Sid 
8 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 133  
Ks § 150  
Au § 100  
Ärendenr 3  
Diarienr KS  2008/319 
   

Ny tillgänglighetspolicy för Bodens kommun 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer "Ett samhälle för alla - tillgänglighetspolicy för 

Bodens kommun 2008-2012", med justeringen att policyn inte gäller för kom-
munens bolag.   

2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta kontakt med bolagen för att 
diskutera hur Tillgänglighetspolicyn kan tillämpas för bolagen. I uppdraget in-
går att föreslå eventuella ändringar av kommunens Företagspolicy. Uppdraget 
ska redovisas för fullmäktige under första halvåret 2009. 

Beskrivning av ärendet 
Handikapprådet lämnar 2008-05-22, § 11, ett förslag till en ny tillgänglighetspolicy. 
Policyn heter ”Ett samhälle för alla – tillgänglighetspolicy för Bodens kommun 
2008-2012”. Förslaget har sänts på remiss till kommunens nämnder och till före-
ningar i kommunen. 

Syftet med policyn är att skapa en gemensam syn på tillgänglighet i Bodens kom-
mun, och att tydliggöra det ansvar som vilar på samtliga kommunala verksamheter. 
Varje nämnd, styrelse och bolag har ett eget helhetsansvar – tillgänglighetsfrågorna 
berör kommunens alla områden. Policyn grundar sig på nationella mål och FN:s 
konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättningar. 

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

Yrkanden 
Anders Pettersson (kd) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 

För genomförande och kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder – beslutspunkt 1  

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) – beslutspunkt 2 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-10-20 

Sid 
9 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 134  
Ks § 151  
Au § 101  
Ärendenr 4  
Diarienr KS  2008/488 
   

Detaljplan för Sävast 12:75 med flera, korsningen 
riksväg 97 och länsväg 588 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Sävast 12:75 
med flera, korsningen riksväg 97 och länsväg 588. Bakgrunden är att Vägverket har 
för avsikt att bygga om Rv 97 på delen Sävast – Boden. Vägverket upprättar för 
närvarande arbetsplan för sträckan. I korsningen riksväg 97/väg 588 i Sävast finns 
idag en gällande detaljplan som inte överensstämmer med den utformning som 
kommer att föreslås i arbetsplanen. Då en arbetsplan inte kan fastställas om den 
strider mot detaljplan måste detaljplanen ändras. Detta ärende avser den ändringen. 

Förslaget har varit ute på remiss och därefter reviderats på ett antal punkter. Bland 
annat har planen kompletterats med ett u-område för vattenledning, villkor för ny-
byggnation avseende störningar från järnvägen, högsta markhöjd för område med 
sulfidjord mm. Från mitten av juli och fram till den 23 augusti har förslaget varit ut-
ställt för granskning. Några mindre justeringar av förslaget har gjorts, bland annat 
har planbeskrivningen kompletterats med text som beskriver väg 588:s kulturvär-
den, plangränsen har justerats något för att inte göra intrång på fornlämning samt att 
ett fornlämningsområde har ritats in på illustrationsplanen. Därutöver har mindre 
justeringar utförts av användningsgräns mellan områden som ingår i allmän plats-
mark. 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret)  

 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-10-20 

Sid 
10 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 135  
Ks § 152  
Au § 102  
Ärendenr 5  
Diarienr KS  2008/325 
   

Detaljplan för Havsträsk 1:21, del av Storklinten 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att 
upprätta detaljplan för Havsträsk 1:21, del av Storklinten.  

Ett program för området har upprättats och utgjort underlag för detaljplanehand-
lingen. Förslaget har tidigare varit utsänt på remiss under tiden 2008-05-20 – 06-04. 
Inga synpunkter från sakägare kvarstår från remissen. Planförslaget har ställts ut 
under tiden 2008-07-14 – 08-23. Under utställningstiden har länsstyrelsen överläm-
nat sitt granskningsyttrande. Länsstyrelsen har även överlämnat beslut om upphä-
vande av strandskyddet. 

Efter utställningstiden har Sirges sameby inlämnat en skrivelse. Ett samråd har även 
ägt rum 2008-09-12 mellan samebyn, kommunen och Skicamp. 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret)  



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-10-20 

Sid 
11 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 136  
Ks § 153  
Au § 103  
Ärendenr 6  
Diarienr KS  2008/726 
   

Taxor för miljö- och byggnämnden inom miljöbal-
kens område samt timavgift vid tillämpning av taxor 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till taxa för kommunens prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens område.  

2. Timavgiften ska från och med den 1 januari 2009 vara 710 kronor vid tillämp-
ningen av taxan inom områdena för miljöbalken, tobakslagen, strålskyddslagen, 
livsmedelslagen, de EU-förordningar som gäller inom områdena livsmedel och 
foder samt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden lämnar 2008-09-09 förslag till nya taxor. Det föreslagna 
systemet innehåller två delar; först ska en specifik timavgift fastställas. Timavgiften 
ska täcka kostnaderna för löner, utrymmen, verktyg, utrustning, utbildning, resor, 
och andra tillhörande kostnader samt kostnader för provtagning och laboratorieana-
lyser.  

Timavgiften ligger sedan till grund för den årliga kontrollavgiften. Enligt förslaget 
används en modell med fast kontrolltid för varje typ av verksamhet. Kontrolltiden 
multipliceras sedan med timavgiften, vilket ger den årliga kontrollavgiften. I försla-
get till taxa baseras den fasta kontrolltiden på miljö- och byggnämndens erfarenhet 
av kontrolltid för sådana verksamheter som finns inom kommunen. För sådana 
verksamheter där nämnden saknar erfarenhet av kontrolltid används det förslag till 
kontrolltid som Sveriges kommuner och landsting har tagit fram för tillsyn inom 
miljöbalkens område. 

För mindre verksamheter t.ex. bostäder, förorenade områden, nedskräpningar eller 
någon av de många s.k. U-verksamheter som inte har fasta årliga avgifter tas tim-
avgift ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. 

De nya avgifterna ska börja tillämpas den 1 januari 2009. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 
 
För genomförande Miljö- och byggnämnden  



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-10-20 

Sid 
12 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 137  
Ks § 154  
  
Ärendenr 7  
Diarienr KS  2008/116 
   

Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 

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 (kansli och informationskontoret) 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-10-20 

Sid 
13 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 138  
Ks § 155  
  
Ärendenr 8  
Diarienr KS  2008/745 
   

Delårsrapport januari-augusti 2008 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för perioden januari-augusti 

2008. 

2. Fullmäktige uppdrar till de nämnder och styrelser som prognostiserar under-
skott att vidta åtgärder för att anpassa verksamheten till budgeterad ram. Övriga 
nämnder och styrelser uppdras att vara återhållsamma. 

3. Beslutet om hur budgetunderskottet ska regleras får fattas när fullmäktige fast-
ställer tilläggsbudgeten för 2009.  

Anders Pettersson (kd) lämnar ett särskilt yttrande. Torbjörn Lidberg (s) lämnar ett 
särskilt yttrande. 

Beskrivning av ärendet 
I delårsrapporten efter augusti månad redovisar koncernen ett positivt resultat med 
17,1 mkr före dispositioner och skatt. För helåret beräknas resultatet uppgå till 
137,0 mkr.  

Kommunens resultat för perioden januari-augusti är positivt och uppgår till  
2,7 mkr. Årets resultat för kommunen beräknas bli positivt med 10,1 mkr vilket 
dock är 12,4 mkr sämre än budget. För styrelser och nämnder beräknas ett under-
skott jämfört med budget på -11,8 mkr medan finansen beräknas ge ett underskott  
på 0,6 mkr jämfört med budget. Underskottet gentemot budget beror på att flera 
styrelser/nämnder beräknar större eller mindre underskott. KS-kommunlednings-
förvaltningen prognostiserar ett överskott på 2,6 mkr medan socialnämnden, KS-
räddningsförvaltningen, miljö- o byggnämnden samt revisionen bedömer att verk-
samheten kommer att bedrivas inom tilldelad ram. 

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-juli har sjunkit från 7,1 % till  
6,2 % jämfört med samma period 2007. Andelen långtidsfrånvaro uppgår till 56,4 
%. Med långtidsfrånvaro menas sammanhängande frånvaro längre än  
60 dagar. Under perioden har 50,4 % av de anställda varit helt friska. Med helt fris-
ka avses månadsanställda som inte haft någon registrerad sjukdag under perioden.  

 









Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-10-20 

Sid 
14 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 138  
Ks § 155  
  
Ärendenr 8  
Diarienr KS 2008/745 
   
Befolkningsutvecklingen har varit negativ under första halvåret. Minskningen upp-
går till 98 personer. Kommunen har ett negativt flyttnetto på -47 personer under pe-
rioden. Detta stämmer inte med kommunens övergripande planering och mål, efter-
som målsättningen är att antalet inflyttade skall vara högre än antalet utflyttade. 
Även födelsenettot var negativt med -51 personer. 

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

Yrkanden 
Olle Lindström (m), Anders Pettersson (kd), Bosse Strömbäck (v), Rigmor Åström 
(m) och Göran Ahlman (m) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kom-
munstyrelsens förslag. 

 
För genomförande och kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder  



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-10-20 

Sid 
15 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 139  
Ks § 156  
  
Ärendenr 9  
Diarienr KS  2008/775 
   

Amortering av långfristiga skulder 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att de långfristiga skulderna amorteras med totalt 
49 miljoner kronor under 2008. 

2. Vid bedömningen av måluppfyllelsen vid årets slut ska hänsyn tas till nu beslu-
tad amortering. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens totala låneskuld uppgår, efter en amortering tidigare i år på 14 mkr, till 
171 mkr. Mesta delen, eller 70 %, har rörlig ränta. För två av dessa lån är räntan 
kopplad till Stibor och bunden i tre månader. För övriga tre lån med rörlig ränta är 
räntan helt rörlig. Räntorna har i överlag stigit på grund av den oro som råder på fi-
nansmarknaden. För två av lånen med helt rörlig ränta har räntan dessutom stigit 
mer än för övriga lån. Räntan är idag 5,81 % respektive 5,83 % på dessa två lån att 
jämföra med det tredje lånet på helt rörlig ränta där räntan är 5,02 % (5,22 % från 
och med 2008-10-08). Lånebeloppen uppgår till 15 respektive 20 mkr på dessa två 
lån. 

Med hänsyn till oron på finansmarknaden föreslår ekonomikontoret att båda lånen 
med rörlig ränta amorteras, totalt med 35 mkr.  

Målet för likvida medel är, enligt den strategiska planen för innevarande år, att lik-
vida medel ska uppgå till minst 30 dagars utbetalningar och därutöver ska amorte-
ring göras med 10-15 mkr per år och avsättning till kapitalförvaltning med 10 mkr 
per år. De likvida medlen uppgår till 166 mkr per den 30 september och beräknas 
vid årets slut uppgå till 119 mkr efter amortering. 119 mkr i likvida medel motsva-
rar 31 dagars utbetalningar. Nu är detta en prognos och vid en amortering finns ris-
ken att målet om 30 dagars utbetalningar inte nås. Ekonomikontoret gör dock be-
dömningen att det är mer god ekonomisk hushållning att göra denna amortering än 
att likvida medel överstiger 30 dagar. Hänsyn bör därför tas till detta vid bedöm-
ning av måluppfyllelsen vid årets slut. 
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Kf § 139  
Ks § 156  
  
Ärendenr 9  
Diarienr KS  2008/775 
   
Kommunen har dessutom redan under våren amorterat bort ett lån på 14 mkr, också 
det med helt rörlig ränta, då räntan på detta lån steg kraftigt under början av året. 
Tanken var att om likvida medel inte skulle nå upp till 30 dagars utbetalningar, 
skulle en upplåning ske under hösten, då förhoppningen var att finansmarknaden 
skulle ha stabiliserats, vilket alltså inte är fallet. 

Eftersom ingen amortering är budgeterad under 2008 föreslår ekonomikontoret att 
beslut tas om att de långfristiga skulderna amorteras med totalt 49 mkr, inklusive 
redan gjord amortering.  

Om det finns behov kan kommunen låna upp nya lån under 2009, då bedömningen 
är att räntenivåerna kommer att sjunka och finansmarknaden stabiliserats. 

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

 
 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 
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Tekniska förvaltningen, taxor och avgifter 2009 

Beslut 
Tekniska förvaltningens taxor och avgifter fastställs, förutom avgifterna för kosten. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till taxor och avgifter 2009. Anlägg-
ningsavgifter, egenavgift färdtjänst, felparkeringsavgift, avgift för fordonsgas och 
avgift för offentlig plats föreslås oförändrade. Brukningsavgifter för vatten och av-
lopp, renhållning samt externa kostpriser föreslås höjas. 

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

 

 
För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-10-20 

Sid 
18 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 141  
Ks § 158  
Tu § 28  
Ärendenr 602  
Diarienr KS 2008/714 
   

Revidering av renhållningsordning 

Beslut 
1. Reviderad renhållningsordning antas med ändring av stycket om trädgårdsavfall 

i renhållningsföreskrifterna, bilaga 2 enligt följande. ”Trädgårdsavfall kan kom-
posteras på den egna fastigheten men kan även lämnas på någon av kommunens 
återvinningscentraler eller hämtas mot ersättning efter beställning”. 

2. Förordningen gäller från och med 2008-11-01. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till reviderad renhållningsordning för 
Bodens kommun som består av renhållningsföreskrifter och avfallsplan. Gällande 
renhållningsordning antogs 2004. 

För att ge allmänheten möjlighet att lämna synpunkter har förslaget under fyra 
veckor ställts ut på ett antal platser. Det har också skickats på remiss till bland annat 
fastighetsägare för flerbostadshus, myndigheter och andra förvaltningar. Totalt har 
fem synpunkter kommit in, dock inget från allmänheten. 

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

 
 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 
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Motioner 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motioner till kommunstyrelsen: 

1. Motion från Torbjörn Lidberg (s) och Tomas Lund (s) om utökade bidrag till 
föreningslivet i Boden (2008/660). 

2. Motion från Patrik Degerman (s) om vägen mellan Gunnarsbyn och Degersel 
(2008/782). 

3. Motion från Patrik Degerman (s) om alkolås på fordon som utför uppdrag åt 
kommunen (2008/783). 

4. Motion från Patrik Degerman (s) om rastplatser längs Råne älv (2008/784). 

5. Motion från Patrik Degerman (s) om hastighetsbegränsning på Yrkesvägen  
(2008/785). 

6. Motion från Anders Pettersson (kd) om gång- och cykelvägen mellan Norra och 
Södra Svartbyn (2008/786). 

7. Motion från Torbjörn Lidberg (s) om bättre nyttjande av kollektivtrafiken 
(2008/810). 

8. Motion från Lena Nilsson (s) parkering för yrkestrafik i centrala Boden 
(2008/833). 
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Medborgarförslag  

a) Bygg om Hildursborg till en friidrottsarena (2008/711) 
Förslag: Hildursborg bör byggas om till en friidrottsarena för våra barn och ungdo-
mar som vill ägna sig åt friidrott. 
Inlämnat av: Ann-Charlotte Ingridsson 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kultur- och fritidsnämnden att besluta i ärendet. 

b) Bättre bidrag till bygdegårdar och samlingslokaler samt till studie-
organisationer (2008/716) 
Förslag: Kommunen bör snarast besluta om förbättrade bidrag för bygdegårdar och 
samlingslokaler, till en likvärdig nivå som hyrda lokaler. Bidragen till studieför-
bunden ska återställas till sin tidigare nivå. 
Inlämnat av: Ragnar Engman 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kultur- och fritidsnämnden att besluta i ärendet. 

c) Konstverk i stället för guldklocka efter 25 års tjänst (2008/744) 
Förslag: Den som har arbetet 25 år i kommunen bör få välja ett konstverk som ett 
alternativ till en guldklocka. Det behöver inte nödvändigtvis vara konstnärer som 
verkar i området. 
Inlämnat av: Eva Wallgren 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

d) Inför begränsningar för fyrverkerier i de lokala ordningsföreskrifter-
na (2008/772) 
Förslag: Kommunen borde göra ett tillägg om fyrverkerier i de lokala ordningsföre-
skrifterna. Det bästa vore ett totalförbud. Ett alternativ är att fyrverkeriuppskjutning 
endast får ske på speciellt anvisade platser, till exempel gamla I 19:s parkering. Ett 
tredje förslag är att begränsa tiden för fyrverkerier. 
Inlämnat av: Ann-Kristine Nilsson 
Beslut: Fullmäktige beslutar i ärendet. 
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e) Måla hängbron nedanför dammen i samma färg som Golden Gate-
bron i San Fransisco (2008/806) 
Förslag: Bodens kommun bör måla hängbron nedanför dammen i ”International 
Orange”, samma färg som används på Golden Gate-bron i San Fransisco. Om man 
kombinerar färgbytet med skyltar och en utomhusutställning om bygget av Golden 
Gate-bron, så skapar man möjligheter till ännu mer turism och allmänbildning i vår 
kommun. 
Inlämnat av: Hendrik Andersson 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 
För kännedom 
Respektive förslagsställare 
Kultur- och fritidsnämnden (ärende a och b) 
Kommunstyrelsen (ärende c, d och e) 
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Interpellationer 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna att följande interpellation får ställas: 

1. Lena Nilsson (s) om parkeringshus i centrala Boden (2008/832). 
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