


  1(3) 

NÄRVARO- OCH  
OMRÖSTNINGSLISTA 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
OMRÖSTNINGAR                  

Datum  
2010-02-01 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-15.25 

R=röstber 
E=ersättare 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

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 Ågren Wikström R       

S Leif Pettersson -       

M Rigmor Åström R       

S Inger Mattsson R       

NS Anders Sundström R       

M Göran Ahlman R       

S Christer Carlsson R     

V Inger Vestman Arvesen -       

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 t.o.m 14.45 § 4     

M Bo Elmgren -       

S Stefan Norberg -       

MP Catarina Ask R       

NS Mariann Jornevald R t.o.m 15.05 § 4     
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R=röstber 
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§ 
 

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 Christina Vesterlund 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 R       

S Patrik Degerman -     

kd Maria Selin-Fjellström R       

M Hans Holmqvist R       

S Lena Nilsson -       

- Bo Westin R       

M Vivi-Anne Boström R       

S Tomas Lund R       
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NÄRVARO- OCH  
OMRÖSTNINGSLISTA  

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
OMRÖSTNINGAR              

Datum  
2010-02-01 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-15.25 

R=röstber 
E=ersättare 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

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 E       

M Jan-Ola Moberg -       

M Lennart Carlsson E       

M Knut Larsson E       

M Hans Nilsson E       

S Sophie Vestin -     

S Andreas Nicolao R       

S  Urban Sundbom R       

S Lennart Synnergren R     

S Allan Ågren R       

S Jan Nilsson E     

S Glenn Blom E       

S Kent Barkestedt E       

V Kent Eriksson R       

V Lena Joneland -       

V Katarina Palm  R       

V Bo Engström E R fr.o.m 14.45 § 5    

NS Erika Sjöö E R fr.o.m 15.05 § 5    

NS Gösta Eriksson E       

C Eva Larsson R       

C Maria Lindström -       

KD Britt-Marie Carlsson E       

KD Per-Olof Planting -     

MP Agneta Granström -       

MP Mats Nordström  E       

FP Jan Larsson E       

FP Henryk Nowakowski E       

 



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2010-02-01 

Sid 
2 (18) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 1 Delgivningar  
  

1.  Länsstyrelsen; Rapport över tillsyn överförmyndarverksamheten (2010/29).



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2010-02-01 

Sid 
3 (18) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 2 Kommunal medfinansiering av Hästcentrum 
 KS 2009/862, Ks § 2, Au § 1  

Beslut 
1. Kommunfullmäktige ger Bodens Utvecklingsbolag AB tillstånd att investera i 

ett hästcentrum. 

2. Kommunfullmäktige avsätter totalt 4 500 000 kronor för medfinansiering av 
hästcentret. 

3. Kommunfullmäktige anvisar 142 tkr 2010, 1 500 tkr 2011 samt 900 tkr 2012 ur 
EU-potten, samt att resterande del av medfinansieringen innebär en resultatför-
sämring för kommunen med 1 208 tkr 2010 och med 750 tkr 2011. 

4. Kommunens driftkostnader ska tas fram och redovisas till kommunstyrelsen in-
nan investeringen verkställs. 

Beskrivning av ärendet 
I ägardirektiven för Bodens Utveckling AB står att bolaget ska arbeta för utveck-
lingen av ett hästcentrum. 

Bodens Utvecklings AB ansöker nu om kommunal medfinansiering på 4,5 Mkr för 
projektet. Bolaget ansöker även om tillstånd för att genomföra investeringen Häst-
centrum Boden.  

Uppbyggnaden av ett hästcentrum är kostnadsberäknat till 20 miljoner kronor under 
perioden 2010-2012. Enligt finansieringsplanen ska 8 Mkr komma från struktur-
fondsmedel, 4,5 Mkr från bygdemedel, 1,5 Mkr från länsstyrelsen, 1,5 Mkr från 
Bodens Utvecklings AB:s egna medel, samt 4,5 Mkr från kommunens medfinansie-
ring. Bolaget har ansökt om och blivit beviljad bidrag från EU:s strukturfonder, 
bygdemedel och regionala utvecklingsmedel från länsstyrelsen.  

Ekonomikontoret lämnar ett förslag till hur kommunens bidrag till utvecklingsbola-
get ska finansieras. 

Ett hästcentrum i Boden ska fungera som ett nav för utveckling av hästnäringarna i 
hela regionen. Det ska finnas nära kopplingar mellan näringsverksamheten vid 
centrumet och forskning och utveckling, samt en omfattande utbildnings- och kurs-
verksamhet. Ett fysiskt hästcentrum ska byggas i nära anslutning till de befintliga 
anläggningarna vid travbanan i Boden, ridskolan, Boden Arena och området för 
hästnära boende.  



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2010-02-01 

Sid 
4 (18) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 2 Kommunal medfinansiering av Hästcentrum, forts 
 KS 2009/862, Ks § 2, Au § 1  

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

 

För genomförande 
Bodens Utvecklings AB (punkt 1) 
Kommunstyrelsen (klf – ekonomikontoret, punkt 2-4) 



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2010-02-01 

Sid 
5 (18) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 3 Godkännande av försäljning av aktier i Restproduktbear-
betning i Boden AB 

 KS 2010/7, Ks § 3, Au § 2 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt Bodens Kommunföretag AB att avyttra ak-

tierna i Restproduktbearbetning i Boden AB med 40 % till Bodens Energi AB 
och med 60 % till Ragn-Sells AB. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ändringar i bolagsordningen för Restpro-
duktbearbetning i Boden AB inte längre behöver godkännas av fullmäktige. 

3. Kommunfullmäktige upphäver av fullmäktige fastställda ägardirektiv avseende 
Restproduktbearbetning i Boden AB. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (S), Eivy Blomdahl (S), Anna-Lena Vestin 
(S), Andreas Nicolaou (S), Inger Mattsson (S), Christer Carlsson (S), Anna-Karin 
Nylund (S), Lars Nilsson (S), Urban Sundbom (S), Jan-Olov Bäcklund (S), Christi-
na Vesterlund (S), Hans Rolfs (S), Inger Billenman (S), Lennart Synnergren (S), 
Allan Ågren (S), Tomas Lund (S) och Catarina Ask (MP).   

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har tillsammans med Ragn-Sells AB tagit fram en avsiktsförklaring av-
seende ett miljötekniskt centrum, där Brändkläppens långsiktiga utveckling är ett 
väsentligt inslag. Avsiktsförklaringen fastställdes i oktober 2008 av kommun-
styrelsen, § 170. 

Bodens kommun, som genom Bodens Kommunföretag AB är ägare till Restpro-
duktbearbetning i Boden AB (REBAB), och Ragn-Sells AB har i egenskap av hu-
vudaktörer på Brändkläppens avfallsanläggning fört diskussioner om ett gemensamt 
produktionsbolag, för att stärka området som miljönav i regionen. 

Då det traditionella kommunala monopolet inom avfallssektorn urholkas successivt 
och huvuddelen av REBAB:s verksamhet är riktad mot den öppna marknaden och 
det egna helägda bolaget Bodens Energi AB (BEAB) har det funnits lämpligt att 
sälja REBAB till de två aktörerna BEAB respektive Ragnsells AB. 

En försäljning skulle gynna förutsättningarna för att kunna erbjuda ett mer komplett 
koncept för omhändertagande av avfall. Med ett samägt REBAB som bas skulle 
möjligheterna att utveckla nya och befintliga produktionsmetoder öka. Likaså kan 
avfallsvolymen inom området öka, vilket utgör grunden till en effektivare produk-
tionslogistik. 



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2010-02-01 

Sid 
6 (18) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 3 Godkännande av försäljning av aktier i Restproduktbear-
betning i Boden AB, forts 

 KS 2010/7, Ks § 3, Au § 2 

I ett gemensamt ägt bolag ökar samordningsvinsterna, vilket ger bättre förutsätt-
ningar för en, ur ekonomisk synvinkel, driftoptimerad verksamhet. Framför allt kan 
sorterings- och mellanlagringsverksamheterna effektiviseras. 

Med en formaliserad, stabil affärsrelation mellan parterna BEAB och Ragn-Sells 
kan REBAB fungera som ett nav i regionen och därmed stärka Bodens kommuns 
identitet som miljökommun. Brändkläppen skulle utgöra ett miljötekniskt centrum, 
som ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Samarbetet skulle vi-
dare trygga avfallshanteringen för den egna kommunen och företagen i regionen. 

Med affären koncentrerar Ragn-Sells delar av sin verksamhet till Boden, vilket in-
nebär nya arbetstillfällen till kommunen. 

Bodens Kommunföretag AB föreslås därför få i uppdrag att sälja aktierna i RE-
BAB till BEAB och Ragn-Sells, fördelat mellan parterna med 40 respektive 60 %. 
Köpeskillingen uppgår efter substansvärdering till 12,6 mkr. 

Innan överlåtelsen genomförs är det vissa villkor som ska vara uppfyllda, vilket 
Bodens Kommunföretag AB får hantera i avtalet om aktieöverlåtelse:  

- ett konsortialavtal ska upprättas mellan de båda köparna, Ragn-Sells och 
BEAB, 

- ett hyresavtal ska upprättas där kommunen hyr ut övre plan i vågbyggnaden till 
REBAB, 

- kommunens befintliga våganläggning ska säljas till REBAB samt 

- avtal ska upprättas mellan kommunen och REBAB som reglerar hur bolaget ska 
ersättas för nedlagda investeringskostnader i den nya återvinningscentralen.  

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



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2010-02-01 

Sid 
7 (18) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 3 Godkännande av försäljning av aktier i Restproduktbear-
betning i Boden AB, forts 

 KS 2010/7, Ks § 3, Au § 2 

Yrkanden  
Torbjörn Lidberg (S) och Hans Rolfs (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag, med följande tillägg. 4. Konsortialavtalet ska god-
kännas av kommunfullmäktige. 

Olle Lindström (M) föreslår att kommunfullmäktige avslår Torbjörn Lidbergs (S) 
tilläggsyrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsen förslag och Torbjörn Lidberg (S) med fleras 
yrkande mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 

 

För genomförande 
Bodens Kommunföretag AB 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (klf – ekonomikontoret)



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2010-02-01 

Sid 
8 (18) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 4 Bidrag till handikappanpassning av Svartbygården 
 KS 2009/840, Ks § 4, Au § 3 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ett kommunalt bidrag på 130 000 kronor till handi-
kappanpassning av Svartbygården. Pengarna anvisas ur kommunfullmäktiges konto 
för oförutsedda utgifter.  

Beskrivning av ärendet 
Norra Svartbyns Intresseförening anhåller om ett kommunal bidrag på 150 000 kro-
nor för att handikappanpassa Svartbygården. Handikappanpassningen innebär in-
stallation av en hiss. Den beräknade totalkostnaden för anpassningen är 395 000 
kronor. Föreningens finansiering är utöver det kommunal bidraget 50 000 kronor 
från egna medel och 200 000 kronor i statligt bidrag. 

Svartbygården ägs och drivs av Norra Svartbyns Intresseförening. Gården innehål-
ler bibliotek, samlinglokaler för uthyrning och ateljé. Byggnaden är ursprungligen 
den gamla skolan i byn och har efter övertagandet renoverats för att fungera som 
byagård.  

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf – ekonomikontoret) 

För kännedo 
Norra Svartbyns Intresseförening 

 



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2010-02-01 

Sid 
9 (18) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 5 Motion från Torbjörn Lidberg (S) och Glenn Blom (S) om 
skyttestadion i Boden 

 KS 2009/526, Ks § 5, Au § 4 

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

överenskommelse som träffats mellan Bodens kommun och Försvarsmakten.  

2. Kultur- och fritidsförvaltningens arbete med berörda föreningar att utveckla och 
förbättra förutsättningarna för samlade skytteaktiviteter fortsätter. 

Beskrivning av ärendet 
Torbjörn Lidberg (S) och Glenn Blom (S) föreslår i en motion att kommunen ska 
verkställa det tidigare fattade beslutet om skyttebanor för älgskytteprov och nya ba-
nor för skeet och trappskytte. Kommunfullmäktige biföll 2007 en motion om att 
bygga en samlad skyttestadion i Boden. Den plats som utsågs, Mjösjöberget, visade 
sig vid förprojekteringen vara mindre lämplig. Under tiden har försvaret byggt en 
modern bra skyttestadion på Rödberget, som en del av skyttegrenarna idag kan 
nyttja. Ett första steg i processen bör vara att kontakta försvaret om samverkan och 
att samråda med jakt- och skytteföreningarna om att förlägga de jakt- och tävlings-
skyttebanor som Boden idag inte kan erbjuda till Rödberget.  

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat 2007-01-29, § 6, som svar på en motion 
från Christian Lindgren (S) att Bodens kommun skulle bjuda in samtliga jakt- och 
skytteföreningar och försvarsmakten i Boden för att utforma en gemensam skytte-
anläggning med bl a viltbana för älg, vildsvin och hare, nordisk trappbana, skeetba-
na, pistol, skidskyttebana, bågskytte mm, samt att ett samlat förslag skulle presente-
ras under våren 2007. 

Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde en förprojektering som visade att en 
samlat skyttecentrum på Gammelängsberget skulle kosta cirka 11 miljoner kronor. 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2008-12-02, § 90, att förnyade kontakter 
skulle tas med försvarsmakten om samarbete vid Rödbergets skjutbanor. Nämnden 
föreslog samtidigt till kommunfullmäktige att skyttecentrums etapp 1, vilt- och älg-
bana, fick genomföras om inte förnyade kontakter med Försvarsmakten gav någon 
framtida möjlighet till samarbete.  

Kultur- och fritidsnämnden lämnade 2009-10-13, § 50, ett yttrande över den nu ak-
tuella motionen. Av yttrandet framgår att förhandlingar pågår med Boden Garnison 
om samnyttjande av de moderna och upprustade banorna vid Rödberget i Boden.  

Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i yttrande 2010-01-04 att kommunen och 
Norrbottens Regemente I 19 nått en överenskommelse om skytteverksamheten på 
Rödbergets skjutbanor. 



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2010-02-01 

Sid 
10 (18) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 5 Motion från Torbjörn Lidberg (S) och Glenn Blom (S) om 
skyttestadion i Boden, forts 

 KS 2009/526, Ks § 5, Au § 4 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har lämnat följande förslag. 1. Kommunfullmäktige konstaterar 
att motionen är tillgodosedd genom den överenskommelse som träffats mellan Bo-
dens kommun och Försvarsmakten. 2. Motionen är därmed behandlad. 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (S) och Bosse Strömbäck (V) föreslår följande beslut. 1. Kom-
munfullmäktige konstaterar att motionen är delvis tillgodosedd genom den över-
enskommelse som träffats mellan Bodens kommun och Försvarsmakten. 2. Det 
uppdras till kultur- och fritidsnämnden att tillsammans med berörda föreningar ar-
beta vidare i motionens anda och återkomma med förslag i kommande budget. 

Göran Ahlman (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrel-
sens förslag. 

Mötet ajourneras mellan klockan 15.05 och 15.10. 

Kenneth Backgård (NS) föreslår följande beslut. 1. Kommunfullmäktige konstate-
rar att motionen är delvis tillgodosedd genom den överenskommelse som träffats 
mellan Bodens kommun och Försvarsmakten. 2. Kultur- och fritidsförvaltningens 
arbete med berörda föreningar att utveckla och förbättra förutsättningarna för sam-
lade skytteaktiviteter fortsätter. 

Torbjörn Lidberg (S) och Bosse Strömbäck (V) förklarar att de instämmer i Ken-
neth Backgårds (NS) förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan enas om Kenneth Backgårds (NS) 
förslag och finner att så är fallet. 

 

För kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden  
Torbjörn Lidberg (S)  
Glenn Blom (S) 
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 Sammanträdesdatum 
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Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 6 Konsekvenser för resande och kommunen om färdtjänsten 
ingår i de länsgemensamma färdtjänstreglerna för Norrbot-
tens län 

 KS 2009/697, Ks § 6, Tu § 62 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande färdtjänstregler ska behållas. 

Beskrivning av ärendet 
I strategiska planen 2010 – 2012 finns ett uppdrag att utreda konsekvenser för re-
sande och för kommunen om färdtjänsten ingår i de länsgemensamma riktlinjerna 
för färdtjänst. 

Tekniska förvaltningen har utrett konsekvenserna enligt uppdraget och säger i be-
slutsunderlaget att det finns anledning att anta att antalet färdtjänstresor utanför 
kommungränsen kommer att öka mer än den minskning som uppstår inom riksfärd-
tjänsten. Om vi antar att det blir en fördubbling av antalet taxiresor utanför kom-
mungränsen, men inom länet, skulle det öka kostnaden med 850 tkr. Intäktsökning-
en på grund av höjda egenavgifter uppskattas till 150 tkr. Eftersom kommunens 
ekonomi är ansträngd kan det vara lämpligt att avvakta med en utvidgning av färd-
tjänstreglerna.  

Handikapprådet och pensionärsrådet har yttrat sig i ärendet. 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 
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 Sammanträdesdatum 
2010-02-01 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 7 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 
 KS 2010/15, Ks § 7 

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. 

Yrkanden 
Anna-Karin Nylund (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens beslut. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf – kansli och informationskontoret) 



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2010-02-01 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 8 Detaljplan för del av Boden 57:36; området väster Kansli-
husvägen 

 KS 2009/644, Ks § 8 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen och upphäver strandskyddet inom den be-
rörda kvartersmarken. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till en detaljplan för en del av 
det före detta A8-området, mellan Kanslihusvägen och Lule älv. Området är beläget 
cirka två kilometer sydväst om Bodens centrum. Detaljplanen innebär att det är 
möjligt att ändra markanvändningen, från militärt område till industri (fiskföräd-
ling), kultur (pansarmuseum med viss reparationsverksamhet) samt till kontor. Om-
rådet planeras för civil verksamhet.  

Området ingår i en byggnadsminnesförklaring med skyddsföreskrifter över f.d. ar-
tilleriregementet A8. Planbestämmelserna är utformade enligt de fastställda skydds-
föreskrifterna. 

Eftersom kommunen upprättat en ny detaljplan återinträder strandskyddet. Kom-
munen har i detta förslag upphävt strandskyddet inom berörd kvartersmark. Strand-
skyddet sträcker sig 100 meter från strandlinjen in över kvarteret, vid normalvatten-
stånd. Strandskyddets utbredning framgår av en illustrationslinje på plankartan, 
egenskapsgräns inom kvartersmarken. Hela kvarteret berörs således inte av strand-
skyddet. Särskilda skäl har framförts som motiverar strandskyddsupphävandet. 

På grund av synpunkter i länsstyrelsens samrådsyttrande har utställningsförslaget 
kompletterats. Dessa kompletteringar framgår av samrådsredogörelsen som ingår i 
utställningshandlingen. Under remisstiden inkom även Banverket, Vägverket och 
Fortifikationsverket och meddelade att de inte hade någon erinran. 

Efter remisstiden har även samhällsbyggnadskontoret utrett säkerhetsavstånd till 
den befintliga 130 kV-ledning som ligger i den södra delen av planområdet samt 
väster om planområdet. Under remisstiden har även en biogasledning mätts in och 
införts på plankartan med skyddsavstånd. 

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

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf – samhällsbyggnadskontoret)  



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2010-02-01 

Sid 
14 (18) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 9 Leif Nordenstorm (FP) med avsägelse av sitt uppdrag som 
ersättare i socialnämnden 

 KS 2009/872 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Leif Nordenstorm (FP) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i 
Socialnämnden.  

 

För kännedom 
Leif Nordenstorm (FP) 
Kommunstyrelsen (personalkontoret, kansliet) 
Socialnämnden  



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2010-02-01 

Sid 
15 (18) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 10 Val av ersättare i socialnämnden efter Leif Nordenstorm 
(FP) för återstående del av mandatperioden 2007-2010 

  

Beslut 
Eva Larsson (FP) väljs till ersättare i socialnämnden för återstående del av mandat-
perioden 2007-2010. 

Beskrivning av ärendet 
Folkpartiet nominerar nedanstående person till ersättare i socialnämnden efter Leif 
Nordenstorm (FP) för återstående del av mandatperioden 2007-2010. 

 

Eva Larsson (FP) Svartbyleden 6 961 40 BODEN 

 

 

För kännedom 
Eva Larsson (FP) 
Kommunstyrelsen (personalkontoret, kansliet) 
Socialnämnden  



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2010-02-01 

Sid 
16 (18) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 11 Gustaf Löfgren (MP) med avsägelse av sitt uppdrag som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

 KS 2010/20 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Gustaf Löfgren (MP) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden.  

 

För kännedom 
Gustaf Löfgren (MP) 
Kommunstyrelsen (personalkontoret, kansliet) 
Barn- och utbildningsnämnden  



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2010-02-01 

Sid 
17 (18) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 12 Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Gus-
taf Löfgren (MP) för återstående del av mandatperioden 
2007-2010 

  

Beslut 
Mats Nordström (MP) väljs till ersättare i barn- och utbildningsnämnden för åter-
stående del av mandatperioden 2007-2010. 

Beskrivning av ärendet 
Miljöpartiet nominerar nedanstående person till ersättare i barn- och utbildnings-
nämnden efter Gustaf Löfgren (MP) för återstående del av mandatperioden 2007-
2010. 

 

Mats Nordström (MP) N Skogsgatan 4 961 67 BODEN 

 

 

För kännedom 
Mats Nordström (MP)  
Kommunstyrelsen (personalkontoret, kansliet) 
Barn- och utbildningsnämnden  



Kommunfullmäktige Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2010-02-01 

Sid 
18 (18) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 13 Medborgarförslag  
  

a) Subventionera träningskort för pensionärer (2009/850) 
Förslag: Träningskort för pensionärer ska helt eller delvis subventioneras av kom-
munen. Syftet med förslaget är att nedbringa kommunens kostnader för äldrevår-
den. Antalet pensionärer blir allt fler och regelbunden träning ger friskare männi-
skor. 
Inlämnat av: Valle Enbom 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

b)  Flytta Boden Alive till Björknäsområdet (2009/855) 
Förslag:. Boden Alive bör flyttas till stadens nöjesområde – Björknäsområdet. De 
boende i bostadsrättsföreningen Kungsbron blev utsatta för sommarens Boden Ali-
ve. Trots påstötningar flera kvällar hade på väktarna och särskilt polisen svårt att 
finna tid för att få iväg de objudna gästerna på föreningens innergård.  
Inlämnat av: Kurt-Erik Strand m fl 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

c) Anpassa motionsspåret i Sävast för synskadade  (2009/854) 
Förslag: Kommunen bör sätta upp rep efter elljusspåren, så att svårt synskadade kan 
få en lugn kvällspromenad. Förslaget är att göra en tre kilometers testslinga på mo-
tionsspåret i Sävast. 
Inlämnat av: Eilert Eriksson 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kultur- och fritidsnämnden att besluta i ärendet. 

d) Bygg en fästningsport vid södra infarten på väg 97 (2010/22) 
Förslag: En fästningsport liknande stadsvapnet bör byggas vid den södra infarten av 
riksväg 97. Byggnaden kan eventuellt utföras i samband med den planera ombygg-
nationen av väg 97. Bodens fästning är ett starkt varumärke för Boden, som ger PR 
för våra olika näringar och även för besök i vårt Försvarsmuseum. 
Inlämnat av: Ragnar Engman 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 

För kännedom 
Respektive förslagsställare 
Kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen  (ärende a och b) 
Kultur- och fritidsnämnden (ärende c) 
Kommunstyrelsen, tekniska förvaltningen (ärende d) 
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