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Bodens 
kommun 

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 

Datum 2011-01-31 
Tid 14.00 - 14.55 

LEDAMÖTER 
R~röstber 

E~ersättare 

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 Andren R 

S Lars Nilsson R 

M Göran Ahlman R 

S Anna-Karin Nylund R 

V Inger Vestman Arvesen R 

M Åke E1toft R 

S Jan-Olov BäckIund R 

M Bo HuItin R 

S Ann-Christin Pretty R 

NS Kenneth Backgård -

S Leif Pettersson -

M Daniel Rönnbäck R 

S Lena Nilsson R 

V Rasrnus Joneland R 

MP Catarina Ask R 

M Eva Smedetun R 

S Tomas Lund R 

M Hans Holmqvist R 

S Maria Bandh -

KD Anders Pettersson R 

FP Carola Larsson R 

C Roger Bohman R 

S Patrik Degerman -

M Helena Nordvall R 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

§ § § § § § 

Ja / Nej Ja / Nej Ja /Nej Ja /Nej Ja /Nej Ja / Nej 

Jäv § 8 

l (3) 



Bodens 
kommun 

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSL1STA 

Datum 2011-01-31 
Tid 14.00 - 14.55 

LEDAMÖTER 
R~röstber 

E=ersättare 
S Inger BiIlenman R 

V Gunnel Notelid R 

M Göran Höglund R 

SD Lars Röjne R 

S Glenn Blom R 

M Bo Lindström R 

S Inger Mattsson R 

NS Anders Sundström R 

M Egon Palo R 

S Urban Sundbom R 

S Britt-Inger Hedström R 

V Inga-LiIl Engström Öhman R 

M Catrin Wärne -

S Ingemar Karlsson R 

M Johan Sellin -

S Anna Ek Oja R 

M Peter Berkfors R 

S Inge Andersson -

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

§ § § § § § 

Ja / Nej Ja /Nej Ja /Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

Jäv § 8 , 

Jäv § 8 
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Bodens 
kommun 

NÄRV ARO- OCH OMRÖSTNINGSL1STA 

Datum 2011-01-31 
Tid 14.00 - 14.55 

ERSÄTTARE 
R=röstber 
E=ersättare 

S Birgitta Rensfeldt R 

S Lennart Synnergren R 

S Beatrice Öman R 

S Kent Nyberg -

S Per Vestin R 

S Christina Vesterlund E 

S HarryHannu E 

S Susanne Westlund -

S Lars-Eric Köhler -

S Åsa Lindström E 

S Andreas Nicolaou E 

M Hans Nilsson -

M Bo Elmgren R 

M Lars-Gunnar Holmqvist R 

M Lennati Carlsson E 

M Lars Lundström -

M Knut Larsson E 

M Åke Carlsson E 

M Vivian Boström E 

V Bo Englund E 

V Pirkko Matiinkauppi -

V Bo Engström E 

NS Matiann Jomevald R 

NS Göran Hedberg -

MP Mats Nordström E 

MP Agneta Granström -

KD Maria Selin Fjellström -

KD Gunnar Halin E 

FP Hendrik Andersson E 

FP Jan Larsson -

C Eva-Britt Larsson E 

C Lili-Marie Lundström E 

SD Patric Johansson E 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

§ § § § § § 

Ja / Nej Ja / Nej Ja /Nej Ja /Nej Ja /Nej Ja / Nej 

R § 8 

Jäv § 8 

R § 8 

R § 8 

Jäv § 8 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 1  Revisorerna informerar 

  
Revisorernas ordförande Stellan Lundberg (M) informerar att samtliga årliga 
granskningar av styrelser och nämnder är genomförda. 

Revisorerna kommer att delta i Nyvaldsutbildningen som hålls till alla nya ledamö-
ter och ersättare.  

Revisorerna kommer att gå ut till samtliga styrelser och nämnder för närmare pre-
sentation, de börjar med miljö- och byggnämnden nästa vecka. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 2 Delgivningar 

  

1. Barn- och utbildningsnämnden; Synpunkter på revisionsrapport om inventarie-
hantering inkl försäljning av kommunal egendom (2010/570). 

2. Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av risk- och säkerhetsarbetet 2010 
(2010/627). 

3. Länsstyrelsen i Norrbottens län; Överklagade av beslut om detaljplan för Boden 
1:156, Engelbrektsgatan (2009/403).  

4. Länsstyrelsen i Norrbottens län; Överklagade av beslut om detaljplan Sävast 
8:17, Hornsbergsområdet (2005/753). 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 3 Regleringar enligt budgetpropositionen 

 KS 2010/808, Ks § 2 

Beslut 

Kommunfullmäktige justerar nämnder/styrelsers driftramar med följande belopp till 
följd av förändrat åtagande och övriga regleringar i enlighet med förslagen i bud-
getpropositionen: 

2011 2012 2013

Barn- och utbildningsnämnden 136 273 521
Socialnämnden 874 874 850
Summa (tkr) 1 010 1 147 1 371  

Beskrivning av ärendet 

Den 12 oktober lämnade regeringen budgetpropositionen för 2011 till riksdagen. 
Där presenterar regeringen en tillfällig ökning av det ekonomiska anslaget till 
kommunerna med 2,1 miljarder kronor för 2011, vilket innebär drygt 6 miljoner 
kronor för Boden. 

I budgetpropositionen föreslås även ett antal regleringar enligt finansieringsprinci-
pen, d v s ändrat åtagande för kommunen kompenseras med utökade resurser. Ut-
över detta föreslår regeringen att reglering sker avseende den nya gymnasieskolan 
samt ökad undervisningstid i matematik. För Bodens del innebär det följande till-
skott/avdrag:

2011 2012 2013
Nya skollagen 27
Nationella prov åk 6 och 9 109 109 110
Anhörigstöd* 874 874 850
Betyg från åk 6 m m 164 329
Högre krav i nya gymnasieskolan** -631
Ökad undervisningstid matematik 713
Summa (tkr) 1 010 1 147 1 371  

*  Avser socialnämndens verksamhetsområde. Övriga avser barn- och utbildningsnämnden.  
**  I 2010 års budgetproposition redan avdraget -1 961 tkr från och med 2012. Ytterligare neddragning sker 2015. 

Praxis är att nämnder/styrelsers driftramar justeras med motsvarande belopp som 
anslaget för kommunalekonomisk utjämning förändras. Reglering avseende 2011 
föreslås ske via tilläggsbudget och justeringar från och med 2012 i kommande stra-
tegisk plan.  

Kommunens budgeterade resultat för 2011-2013 blir, efter förslagen i budgetpropo-
sitionen och ovanstående justeringar, 6 088 tkr, 13 874 tkr samt 16 306 tkr.   
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 3 Regleringar enligt budgetpropositionen, forts 

 KS 2010/808, Ks § 2 

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 

 
§ 4 Taxor och avgifter vid hallar och anläggningar 2011-2013 

 KS 2010/781, Ks § 3 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att för planperioden justera upp gällande taxor 
och avgifter i enlighet med de procentsatser som kultur- och fritidsnämndens 
ramar justeras upp med i planeringsförutsättningarna.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att NordPoolens taxor efter justering, avrundas 
enskilda biljett- och kortpriser till jämna 5 och 10-tal kronor. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har 2010-12-07, § 42, tagit fram ett förslag till taxor 
och avgifter vid hallar och anläggningar 2011-2013. 

I underlaget för framräkning av den netto ram kultur- och fritidsnämnden tilldelats 
för 2011-2013 är nämndens samtliga intäkter uppräknade enligt ovan. Nämnden har 
därmed att göra minst motsvarande justering av gällande taxor och avgifter. 

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 

 
§ 5 Överflyttning av projektet Miljötekniskt centrum och Häst-

centrum till näringslivsförvaltningen 
 KS 2010/763, Ks § 4 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att genomförande och medfinansiering av projek-
ten Miljötekniskt centrum och Hästcentrum Boden överflyttas till kommunens 
näringslivsförvaltning. 

2. Näringslivsstyrelsen får i uppdrag att återkomma med en redovisning av vilka 
konsekvenser detta får på den kommunala budgeten. 

Beskrivning av ärendet 

Idag ligger ansvaret för att driva projekten Hästcentrum Boden och Miljötekniskt 
Centrum hos Bodens Utveckling AB. Bolaget får inte lyfta moms och med anled-
ning av detta beslutade Bodens Utveckling AB 2010-11-24 § 67 att föreslå kom-
munfullmäktige att genomförande och medfinansiering av projekten hästcentrum 
och Miljötekniskt centrum MTC överflyttas till kommunens näringslivsförvaltning. 

Näringslivsstyrelsen tillstyrker 2010-11-26, § 32, Bodens Utveckling AB:s förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

 

För genomförande 
Näringslivsstyrelsen  
Bodens Utveckling AB 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 6 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler  

 KS 2010/15, Ks § 5 

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. Underlaget omfattar 34 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 

 
§ 7 Motion från Carola Larsson (FP) om sopsortering på allmän 

plats 
 KS 2010/490, Ks § 6 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen från Carola Larsson (FP) om att förbätt-
ra möjligheten till sopsortering på allmän plats. 

2. I samband med bytet av papperskorgar på dessa platser samt vid utökning av in-
samlingsställen ska målet vara att behållare med upp till fyra fack successsivt 
ställs ut. 

Beskrivning av ärendet 

I en motion föreslår Carola Larsson (FP) att lösningar för sopsortering i kärl på all-
män plats undersöks och att principbeslut tas om framtida byte till sopsorteringsba-
ra kärl. 

Enligt kommunens avfallsplan som antogs i fullmäktige § 141/2008 ska insamlat 
återvinningsbart materiel öka. Ett mål i planen är att allmänna platser och naturmil-
jö inte är nedskräpade. Föreslagen åtgärd för att uppnå det är att placera ut fler pap-
perskorgar på lämpliga ställen med tätare tömning. 

Praxis för utformandet av papperskorgar har varit att samla in osorterat avfall som 
lämnas till förbränning. Den senaste tiden har det på marknaden kommit fram be-
hållare med upp till fyra fack där exempelvis brännbart avfall, förpackningar av 
metall och glas samt petflaskor och returburkar kan lämnas. Dessa finns nu i cirka 
25 av landets kommuner och fler kommer. 

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 

 
§ 8 Ansvarsfrihet Överförmyndarnämnden 2009 

 KS 2010/201 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslutar att inte bevilja överförmyndarnämnden ansvarsfrihet 
för år 2009. Anledningen grundar sig på att det framkommit brister och anmärk-
ningar i flera enskilda ärenden, samt att länsstyrelsen riktar skarp kritik mot nämn-
den i sin tillsynsrapport. Sammantaget visar detta att överförmyndarnämnden har 
brustit i sin styrning, ledning, uppföljning och kontroll. 

Anders Sundström (NS), Christer Carlsson (S), Bo Elmgren (M), Inga-Lill Eng-
ström Öman (V) och Gunnar Halin (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige behandlade 2010-04-12, § 35, revisionsberättelsen för år 
2009. Fullmäktige beslutade att återremittera frågan om ansvarsfrihet för överför-
myndarnämnden till kommunstyrelsen för ytterligare oberoende utredning. 

Kommunledningsförvaltningen har lämnat ett underlag till kommunstyrelsen. Un-
derlaget innehåller en oberoende tillsynsrapport från Länsstyrelsen 2010-05-26, 
som granskar hur nämnden sköter sin myndighetsutövning.  

Revisorerna granskar överförmyndarnämndens verksamhet årligen i den omfattning 
som följer av god revisionssed. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenska-
perna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är 
tillräcklig. Revisorerna granskar dock inte överförmyndarnämndens ärenden om 
myndighetsutövning, annat än är när handläggningen har vållat kommunen eller 
landstinget ekonomisk förlust, och när granskningen sker från allmänna synpunkter.  

Revisorerna föreslog i revisionsberättelsen för år 2009 att överförmyndarnämnden 
skulle beviljas ansvarsfrihet.  

Kommunfullmäktige beviljade 2010-06-21, § 73, överförmyndarnämnden ansvars-
frihet för år 2009 men riktade anmärkning mot nämnden för 2009. Anmärkningen 
grundar sig på att det framkommit brister i flera enskilda ärenden, samt att länssty-
relsen riktat kritik mot nämnden i sin tillsynsrapport, vilket sammantaget visar att 
nämnden till en del har brustit i sin styrning, ledning, uppföljning och kontroll.  

Förvaltningsrätten upphävde i en dom, 2010-10-06, kommunfullmäktiges beslut om 
ansvarfrihet för överförmyndarnämnden då ärendet inte beretts enligt gällande ar-
betsordning. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 8 Ansvarsfrihet Överförmyndarnämnden 2009, forts 

 KS 2010/201 

Yrkanden 

Kommunfullmäktiges ordförande Eivy Blomdahl (S) föreslår att kommunfullmäk-
tige inte beviljar överförmyndarnämnden ansvarsfrihet för år 2009. Anledningen 
grundar sig på att det framkommit brister och anmärkningar i flera enskilda ären-
den, samt att länsstyrelsen riktar skarp kritik mot nämnden i sin tillsynsrapport. 
Sammantaget visar detta att överförmyndarnämnden har brustit i sin styrning, led-
ning, uppföljning och kontroll. 

Johan Johansson (M) yrkar på ajournering. Mötet ajourneras mellan klockan 14.25-
14.30. 

Torbjörn Lidberg (S), Bosse Strömbäck (V), Catarina Ask (MP) och Johan Johans-
son (M) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

 

För kännedom 
Överförmyndarnämnden  
Samtliga ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden under 2009 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 9 Kompletteringsval; Ersättare i kommunstyrelsen för man-

datperioden 2011-2014 
  

Beslut 

Inga-Lill Engström Öman (V) väljs till ersättare i kommunstyrelsen för mandatpe-
rioden 2011-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpartiet nominerar nedanstående person till ersättare i kommunstyrelsen för 
mandatperioden 2011-01-01—2014-12-31. 

Ersättare 

Inga-Lill Engström Öman (V) Bergsvägen 16 961 37 BODEN 

 

 

För kännedom 
Inga-Lill Engström Öman (V) 
Personalkontoret 
Kansliet 

 

 



Kommunfullmäktige   Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-01-31 

Sid 

13 (15) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 10 Gösta Eriksson (NS) med avsägelse av sitt uppdrag som 

ersättare i valberedningen  
 KS 2011/17 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Gösta Erikssons (NS) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i val-
beredningen. Norrbottens Sjukvårdsparti har inte lämnat in någon nominering så 
fyllnadsvalet sker vid senare tillfälle. 

 

För kännedom 
Gösta Eriksson (NS) 
Norrbottens Sjukvårdsparti  
Personalkontoret  
Kansliet 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 11 Medborgarförslag  

a) Bättre städning för personer som nyttjar kommunal hemtjänst 
(2011/30) 

Förslag: Idag får de som nyttjar kommunal hemtjänst bara städning var tredje 
vecka. Det borde vara rimligt med städhjälp varannan vecka för att förhindra smitt-
spridning av exv kolerabakterier.  
Inlämnat av: Hjördis Lindström. 
Beslut: Fullmäktige överlåter till socialnämnden att besluta i ärendet 

b) Problem på våra färdmedel, hundar på lokalbussarna (2010/31) 

Förslag: Hundar får ju numera åka med lokalbussarna i Boden. Många allergiker 
ser detta som ett problem. För att lösa problemet kan man göra en liten allergiav-
delning längst bak i bussen med draperi/plexiglas där de med allergi kan sitta och 
inga djur behöver passera. 
Inlämnat av: Hjördis Lindström 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

c) Bättre villkor för HSO att bedriva skolinformation (2011/32) 

Förslag: Handikapporganisationerna i HSO är ofta ute i skolorna och informerar 
hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. För närvarande är vi endast 
några få eldsjälar som orkar och anser sig ha tid för uppgiften. Det krävs dessutom 
att man inte drabbas av förlorad arbetsförtjänst för att kunna engagera sig. För att 
bredda möjligheterna att kunna delta samt bibehålla motivation och engagemang 
och inte minst förbättra verksamheten så vore det rimligt att vi fick ett arvode för 
vår insats. 
Inlämnat av: Hjördis Lindström. 
Beslut: Fullmäktige överlåter till barn- och utbildningsnämnden att besluta i ärendet 

d) Behov av skoljurist i Boden (2011/47) 

Förslag: Då vi fortfarande ser ett behov av skoljuristkompetens i Boden, står vi 
frågande till barn- och utbildningsnämndens beslut vid tidigare handläggning av 
ärendet, där vi föreslår detta i ett medborgarförslag. I samband med den nya läro-
plan som kommer nästa år har skollagen skrivits om i vissa delar. Troligen skulle 
Boden kunna undvika kostsamma 'klavertramp' om tillgång till expertis och stöd på 
området finns lättillgängligt. Vi sänder därför vårt medborgarförslag igen och öns-
kar omprövning i frågan. 
Inlämnat av: Urban Brännström och Camilla Lindfors 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 

För kännedom 
Respektive förslagsställare 
Socialnämnden (a), Barn- och utbildningsnämnden (c), Kommunstyrelsen (b), (d) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 12 Interpellationer 

  

Fullmäktige beslutade att följande interpellation får ställas: 

Interpellation från Johan Johansson (M) om trafiksäker Väg 97 (2011/68) 


