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NÄRVARO- OCH  
OMRÖSTNINGSLISTA 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
OMRÖSTNINGAR                  

Datum  
2009-12-21 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.20-15.50 

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 -       

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 R       

M Johan Johansson R       

S Anna-Karin Nylund R     

KD Anders Pettersson R     

M Bo Lindström R       

S Lars Nilsson R       

V Rasmus Joneland R       

M Bo Elmgren R       

S Stefan Norberg -       

MP Catarina Ask R       

NS Mariann Jornevald -       
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OMRÖSTNINGSLISTA  
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2009-12-21 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.20-15.50 

R=röstber 
E=ersättare 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

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 -       

M Lars-Gunnar Holmqvist -       

S Patrik Degerman R     

kd Maria Selin-Fjellström R       

M Hans Holmqvist -       

S Lena Nilsson R       

- Bo Westin R       

M Vivi-Anne Boström -       

S Tomas Lund R       
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NÄRVARO- OCH  
OMRÖSTNINGSLISTA  

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
OMRÖSTNINGAR              

Datum  
2009-12-21 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.20-15.50 

R=röstber 
E=ersättare 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

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

M Göran Höglund -       

M Lars Lundström -       

M Maria Vikström Nordmark -       

M Jan Flygare R       

M Jan-Ola Moberg -       

M Lennart Carlsson R       

M Knut Larsson R       

M Hans Nilsson E       

S Sophie Vestin -     

S Andreas Nicolao R       

S  Urban Sundbom E       

S Lennart Synnergren E     

S Allan Ågren E       

S Jan Nilsson E     

S Glenn Blom E       

S Kent Barkestedt -       

V Kent Eriksson -       

V Lena Joneland -       

V Katarina Palm  R       

V Bo Engström R       

NS Erika Sjöö R       

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 E       

FP Henryk Nowakowski E       

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-12-21 

Sid 
2 (29) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 146 Spontan frågestund 
  

 
Fråga 1  
  
Frågeställare: Torbjörn Lidberg (S) 
Frågan besvaras av: Göran Ahlman (M) 
Ämne: Om föreningars möjligheter att driva Perbackagården 

 
Fråga 2  
  
Frågeställare: Bosse Westin (-) 
Frågan besvaras av: Göran Ahlman (M) 
Ämne: Om badplats i Svartbyträsket 

 
Fråga 3  
  
Frågeställare: Torbjörn Lidberg (S) 
Frågan besvaras av: Göran Ahlman (M) 
Ämne: Vilka är intresserade av att driva Perbackagården? 

 
Fråga 4  
  
Frågeställare: Rasnus Joneland (V) 
Frågan besvaras av: Olle Lindström (M) 
Ämne: Om att Bodens kommun tagit bort sin information från 

Gula Sidorna 
 
Fråga 5  
  
Frågeställare: Urban Sundbom (S) 
Frågan besvaras av: Göran Ahlman (M) 
Ämne: Vilka är intresserade av att driva Perbackagården? 
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 Sammanträdesdatum 
2009-12-21 

Sid 
3 (29) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 147 Revisorerna informerar 
  

Revisorernas ordförande Britt-Inger Olsson (S) informerade om revisorernas kom-
mande granskningar. Hon berättade att revisorerna haft planeringsdagar för att 
komma fram till prioriteringar för granskningar. En lista på dessa granskningar 
kommer att publiceras på Internet. 
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 Sammanträdesdatum 
2009-12-21 

Sid 
4 (29) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 148 Delgivningar 
  

 
Nämndernas och bolagens verksamhetsplaner (2009/783).
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 Sammanträdesdatum 
2009-12-21 

Sid 
5 (29) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 149 Interpellation från Patrik Degerman (S) om kommunens 
upphandlingar 

 KS 2009/690 

Patrik Degerman (S) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Olle 
Lindström (M):  

” Det har den senaste tiden förekommit upphandlingar som inte förlupit utan pro-
blem (återtagna anbud, överklaganden, omprövningar). Det har gällt maskintjänster, 
lokaltrafik, taxi och nu senast var det pumpar. 

Min fråga till kommunalrådet blir:  

Vad anser kommunalrådet att vidta för åtgärder så att upphandlingarna i framtiden 
ska gå mera friktionsfritt?” 

Svar på interpellationen 
Olle Lindström (M) lämnar följande svar.  

” En ökning av överprövningar i Sverige har skett med nästan 50 % sedan 2004. 
Det beror på att Lagen om offentlig upphandling (LOU) ändrats så att leverantören 
fått en utökad rättighet att överpröva upphandlingar i en förvaltningsdomstol. 

Bodens kommun har under senaste tiden genomfört upphandlingar som prövats un-
der sådana omständigheter. I interpellationen nämns fyra stycken varav två är 
genomförda av upphandlingsenheten (lokaltrafik och skoltaxi) och en är genomförd 
av tekniska förvaltningen (pumpar). Vad gäller den angivna maskintjänsten finns 
ingen dom från länsrätten i kommunens diarium.  

När det gäller upphandlingen av pumpar har tekniska förvaltningen förbättrat för-
frågningsunderlaget och gjort om upphandlingen efter länsrättens dom. Upphand-
lingsenheten har efter de två överprövningarna, gällande lokaltrafiken och skol-taxi, 
omarbetat och förbättrat enhetens förfrågningsunderlag för att undvika överpröv-
ning. Någon garanti för att några nya överprövningar inte kommer att ske går inte 
att lämna. Länsrätten ser en tydlig tendens till en ökning av överprövningar.  

Av alla de upphandlingar som genomförts av upphandlingsenheten under åren 2004 
till 2009 så har 5,7 % av upphandlingarna överprövats till länsrätten. Av de över-
prövade målen har länsrätten yrkat bifall till kommunens fördel i 60 % av dem.  

Av alla de upphandlingar som genomförts av tekniska förvaltningen under åren 
2004 till 2009 så har 6,4 % av upphandlingarna överprövats till länsrätten. Av de 
överprövade målen har länsrätten yrkat bifall till kommunens fördel i 40 % av dem. 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-12-21 

Sid 
6 (29) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 149 Interpellation från Patrik Degerman (S) om kommunens 
upphandlingar, forts 

 KS 2009/690 

Den nya lagstiftning, Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om för-
sörjningssektorerna (LUF), ställer högre krav på den upphandlande myndigheten 
och det innebär att det krävs en utökad styrning och kvalitetskontroll av upphand-
lings- och inköpsprocessen. 

Svar på frågan: 

För att i framtiden säkerställa en högre kvalitet på hela upphandlingsprocessen (in-
klusive förfrågningsunderlag) i Bodens kommun, bör följande åtgärder genomföras.  

En översyn av dokumenten upphandlingspolicyn samt kommunstyrelsens styrning, 
av upphandlings- och inköpsverksamheten kommer att genomföras i syfte att skapa 
och förbättrat styrning och kontroll över samtliga kommunala upphandlingar samt 
att skapa ett kvalitetssäkringssystem där olika moment i upphandlings- och inköps-
processen kvalitetssäkras.” 

Patrik Degerman (S) tackar för svaret. 
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 Sammanträdesdatum 
2009-12-21 

Sid 
7 (29) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 150 Interpellation från Torbjörn Lidberg (S) om anställningsavtal
 KS 2009/773 

Torbjörn Lidberg (S) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Olle 
Lindström (M):  

”Vid fullmäktigesammanträdet 16 november ställde Glenn Blom (S) en fråga han 
fått på Byggnads medlemsmöte om ett avtal som tecknats med en avgående tjäns-
teman i kommunen. 

Frågan var avsedd att riktas till Olle Lindström (M), men i dennes frånvaro fick 
vice ordförande i kommunstyrelsen Kenneth Backgård (NS) träda in. Backgård för-
klarade sig ovetande om avtalet och kritisk mot detsamma. 

Enligt vad vi erfar har tjänstemannen i fråga uppburit lön med 40.000 kr/månad un-
der ett år trots att hans tjänst har dragits in. Trots att han tackat nej till en annan er-
bjuden tjänst och trots att han under samma tid arbetat på annan ort. Enligt uppgift 
ska dessutom avtalet ha haft s.k. efterlevandeskydd? 

Villkoren är synnerligen anmärkningsvärda och ovanliga och vi ställer oss frågan-
de. Om vanlig LO-medlem i kommunen eller på den öppna marknaden har fått sin 
tjänst indragen, tackat nej till annat arbete hos samma arbetsgivare och sedan fått 
anställning på annat håll hade denna LO-medlem med största sannolikhet inte fått 
en krona i avgångsvederlag. Gör ni skillnad på folk och folk? 

Frågorna till kommunstyrelsens ordförande Olle Lindström (M): 

1. Vem har tecknat, godkänt och skrivit på detta avtal med denne tjänsteman? 

2. På vilket sätt har avtalet arbetats fram och redovisas när inte ens kommunstyrel-
sen vice ordförande kände till det? 

3. Finns det flera avtal med denna eller liknande konstruktion i så fall vill vi att 
dessa redovisas.” 

Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Svar på interpellationen 
Olle Lindström (M) lämnar följande svar.  

” Kommunstyrelsen beslutade 2003-09-01 att anställa Håkan Olsson och dessutom 
förordna honom som Socialchef under 5 år. Socialdemokraterna deltog inte i beslu-
tet med hänvisning till ett särskilt yttrande angående bristande information. 
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 Sammanträdesdatum 
2009-12-21 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 150 Interpellation från Torbjörn Lidberg (S) om anställningsav-
tal, forts 

 KS 2009/773 

Anställningsavtalet som undertecknades samma dag innehöll 8 punkter och var li-
kalydande med det som generellt används inom den kommunala sektorn. Det stipu-
lerades bl.a. att om förordnandet som Socialchef skulle avbrytas innan 5 år uppnåtts 
skulle en förhandling upptas om arbetsuppgifter och förmåner. Detta preciserades i 
avtalet, vilket jag citerar. 

" Lönen skall sättas på en skälig nivå i förhållande till kompetens, erfarenhet och 
den allmänna lönenivån för chefsbefattningar inom socialtjänsten i kustregionen. 
Samstämmighet om inriktning på arbetsuppgifter skall uppnås." 

Eftersom förordnandet avbröts upptog vår dåvarande kommunchef förhandlingar 
med Olsson i enlighet med anställningsavtalet. Det ledde till att Olsson under en tid 
arbetade som utredare/utvecklare inom kommunledningsförvaltningen med lägre 
lön. Efter att två större utredningsuppdrag genomförts föreslog kommunchefen att 
nya förhandlingar skulle upptas med Olsson angående frånträde av hans tjänst.   

Kommunchefen gjorde en överenskommelse med Olsson där alla mellanhavanden 
mellan parterna slutligen reglerades. Överenskommelsen innebar att Kommunen 
betalade Olsson 85 % av sin chefslön under 1 år. 

Jämfört med tidigare frånträden av chefsbefattningar i vår kommun och i andra 
kommuner i Norrbotten är detta en mycket rimlig överenskommelse. I de allra fles-
ta fall brukar de sluta med kostnader motsvarande 2 årslöner. 

Svar fråga 1 och 2. 

Kommunchefen har förhandlat och jag har undertecknat avtalet i enlighet med Reg-
lementet. 

Svar fråga 3. 

När det gäller anställningsavtal finns det liknande konstruktion, däremot finns ing-
en fler överenskommelse om frånträde av chefstjänst.” 

Torbjörn Lidberg (S) tackar för svaret. 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-12-21 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 151 Ändring av taxan för offentlig kontroll av livsmedel 
 KS 2009/705, Au § 81, Ks § 164 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till taxa för kommunens offentliga kontroll 

av livsmedel. 

2. Timavgiften vid tillämpningen av taxan ska vara 710 kronor. 

3. Den nya taxan och timavgiften gäller från och med den 1 januari 2010. 

4. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 2006-12-18, § 187, om taxa för of-
fentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena. 

Reservation från Bosse Westin (-). 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden föreslår 2009-10-20, § 52, att fullmäktige fastställer ett 
förslag till ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel.  

Den nu aktuella taxan för kontroll av livsmedel är i behov av ändringar och revide-
ringar, bland annat på grund av nya bestämmelser om godkännande av livsmedels-
lokaler och livsmedelshantering. 

En ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel i Bodens kommun har tagits fram 
som i huvudsak följer taxeförslaget från Sveriges kommuner och landstings skrift 
”Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel”. 

Taxan i sin helhet ska gälla från och med den 1 januari 2010, och timtaxan ska från 
och med 1 januari 2010 vara 710 kronor. Miljö- och byggnämnden får därefter för 
varje kalenderår (avgiftsår) besluta att förändra den fastställda timtaxan (timavgif-
ten) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i 
konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2006. 

Miljö- och byggnämnden föreslår vidare att kommunfullmäktiges beslut 2006-
1218, § 187 ”Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena” 
återkallas. 

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



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
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Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 151 Ändring av taxan för offentlig kontroll av livsmedel, forts 
 KS 2009/705, Au § 81, Ks § 164 

Yrkanden 
Bosse Westin (-) och Rasmus Joneland (V) yrkar avslag till förslaget.  

Ordföranden ställer kommunstyrelsen förslag mot Bosse Westin (-) med fleras yr-
kande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

För genomförande 
Miljö- och byggnämnden  
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Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 152 Ändring av räddnings- och beredskapsförvaltningens taxor 
 KS 2009/712, Au § 82, Ks § 165 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till ändrade taxor. 

Beskrivning av ärendet 
Räddnings- och beredskapsförvaltningen har en taxa för externt arbete såsom vat-
tenkörning, uppdrag med höjdfordon, säkerhetsvakt med mera. Taxan gäller också 
uthyrning av lokaler och material till olika externa verksamheter. Taxan är senast 
reviderad 2003-01-01. 

Förslaget är resultatet av en översyn av taxorna som gjorts av räddningstjänsterna i 
Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn och Kalix. Avsikten är att samma taxor ska gälla i 
dessa kommuner. 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen – räddnings- och beredskapsförvaltningen  
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Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 153 Ändring av barn- och utbildningsnämndens reglemente 
 KS 2009/731, Au § 83, Ks § 166 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till ändringar av barn- och utbildnings-
nämndens reglemente. 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår 2009-10-29, § 71, att kommunfullmäktige 
ska fastställa vissa förändringar i nämndens reglemente.  

I 13 § i det nu gällande reglementet för barn- och utbildningsnämnden finns en re-
gel om barn- och utbildningsnämndens utskott. Enligt paragrafen får barn- och ut-
bildningsnämnden bestämma om ett utskott ska finnas. Paragrafen innehåller en del 
ytterligare regler om utskottet, till exempel om antal ledamöter och kallelse till 
sammanträden.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2009-06-05 att ersätta utskottet med en 
vidgad beredningssamverkan. Som en följd av detta föreslår nämnden att reglerna 
om utskott i reglementet utgår.  

Enligt 6 kap 20 § kommunallagen får en nämnd själv bestämma att utskott ska fin-
nas, om inte fullmäktige inte har bestämt något om utskott. Det betyder att barn- 
och utbildningsnämnden i framtiden själv kan besluta att inrätta ett nytt utskott, 
som till exempel har till uppgift att fatta beslut på delegation från nämnden. 

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

 

För kännedom 
Barn- och utbildningsnämnden  
Kommunstyrelsen, klf - kansliet 
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§ 154 Ändring av lokala föreskrifter för att skydda människors 
hälsa och miljön i Bodens kommun 

 KS 2009/806, Ks § 167 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer miljö- och byggnämndens förslag till ändring av de 
lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön i Bodens kommun. 
Ändringen innebär att det inte krävs tillstånd för att hålla häst inom del av Boden 
1:156 (Hästportcentrum). 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden föreslår 2009-12-01, § 65, en ändring av de lokala före-
skrifterna för att skydda människors hälsa och miljön i Bodens kommun. 

Bakgrunden till ändringen är förslaget till ny detaljplan för del av fastigheten Boden 
1:156, där man inom planområdet planerar att uppföra ett hästsportcentrum. Av 
planförslaget framgår att hela planområdet på 12 hektar kommer att avsättas som ett 
hästområde med flera olika hästverksamheter.  

Enligt 4 § i den nu gällande lydelsen av de lokala föreskrifterna för att skydda män-
niskors hälsa och miljön i Bodens kommun krävs tillstånd av miljö- och bygg-
nämnden för att hålla häst i område med detaljplan. Den nya detaljplanen gör att 
kravet på tillstånd från miljö- och byggnämnden för att hålla häst måste ses över.  

Miljö- och byggnämnden bedömer att kravet på tillstånd för att ha häst kan tas bort 
för det aktuella planområdet, eftersom hela området kommer att nyttjas endast för 
olika hästverksamheter och inga bostäder finns.  

Miljö- och byggnämndens förslag till ny lydelse av 4 §  
Miljö- och byggnämnden föreslår att 4 § förses med tillägget ”med undantag för del 
av Boden 1:156 (Hästsportcentrum)”. Ny lydelse av paragrafen blir: 

Det krävs tillstånd av miljö- och byggnämnden för att hålla 
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,  
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,  
3. orm, 
inom område med detaljplan med undantag för del av Boden 1:156 (Hästsportcent-
rum)”. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 

För genomförande Miljö- och byggnämnden 
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§ 155 Detaljplan för del av Boden 1:156, Hästsportcentrum 
 KS 2009/336, Au § 84, Ks § 168 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till en detaljplan för att möjlig-
göra anläggandet av ett hästsportcentrum”i Boden. Området som föreslagits för 
hästsportcentrum ligger i anslutning till Bodens Travbana, Bodens ridklubb, Bräns-
lanområdet som är bebyggt  med ”hästgårdar”, samt Åberget där det finns terräng-
hoppningsbana, ridvägar m.m.  

Området är cirka 12 hektar och helt outnyttjat, området är därför lämpligt för denna 
anläggning. Området avses att byggas ut i etapper och ha anknytning till de ovan 
nämnda befintliga hästverksamheterna.  

Anläggningen kommer även att möjliggöra undervisning och utbildning i ett liv 
mellan människa och häst, lokaler för undervisning finns i nära anslutning till om-
rådet. Närmaste bostadsbebyggelse ligger cirka 0,5 kilometer utanför den nu plane-
rade anläggningen. 

Planförslaget har skickats på remiss/samråd under tiden 2009-05-29 – 06-26. Läns-
styrelsen inkom med sitt samrådsyttrande 2009-06-30. På grund av länsstyrelsens 
synpunkter har utställningsförslaget kompletterats. 

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

 

För genomförande  
Kommunstyrelsen, klf – samhällsbyggnadskontoret 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-12-21 

Sid 
15 (29) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 156 Upprättande av riktlinjer för attest 
 KS 2009/786, Au § 85, Ks § 169 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till riktlinjer för attest. 

2. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 1993-03-15, § 57, om reglemente för 
attest och utanordning. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomikontoret har upprättat ett förslag till riktinjer för attest. Det nuvarande reg-
lementet för attest och utanordning uppfyller inte de krav vi önskar på den interna 
kontrollen vad gäller attester. Nya Riktlinjer för attest innebär följande större för-
ändringar gentemot Reglemente för attest och utanordning, i förslaget 

- regleras vem som attesterar förvaltningschef och ordförandes kostnader 

- omfattar riktlinjerna kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive 
personalkostnader 

- förtydligas respektive attestants ansvar 

Riktlinjerna för attest tydliggör vem som ansvarar för vad och vad som krävs vid 
olika typer av ekonomiska transaktioner i kommunen. Dessutom förtydligas attes-
tantuppdraget och dess villkor, samt att nämnd och förvaltnings ansvar specificeras. 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen, klf – ekonomikontoret 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-12-21 

Sid 
16 (29) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 157 Verksamhetsförändring av personaladministration 
 KS 2009/713, Au § 86, Ks § 170 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till ny administrativ organisation.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att återkomma med förslag 
till justering av nämndernas driftramar från 2010 till följd av den nya organisa-
tionen. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att följa den ekonomiska ut-
vecklingen under 2010 och i kommande delårsrapporter återkomma med ett för-
slag till finansiering av sparkravet på 3 500 tkr under 2010. 

4. Frågan om finansieringen av sparkravet på 5 000 tkr från 2011 överlämnas till 
kommunstyrelsens beredning av den strategiska planen 2011-2013. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i den strategiska planen 2010-2012 uppdragit till kom-
munstyrelsen att genomföra en översyn av administrationen i kommunen i syfte att 
genom samordning och bättre arbetssätt effektivisera administrationen. Översynen 
redovisas hösten 2009 och ska, förutom de neddragningar som presenterats på pla-
neringsberedningen, medföra att kostnaderna minskar med 3 500 tkr 2010 och med 
5 000 tkr från och med 2011. 

Kommunledningsförvaltningen har redovisat ett förslag som godkänt av kommun-
styrelsen 2009-11-09, § 161. Den nya organisationen har därefter förhandlats med 
arbetstagarorganisationerna enligt MBL.  

Förslaget innebär att vissa arbetsuppgifter flyttas till kommunlednings-
förvaltningen från övriga förvaltningar. I den nya organisationen finns 11,5 årsarbe-
ten färre än vad som fanns vid ingången av 2008. Arbetsgivaren kommer framöver 
att slutföra förhandlingar med arbetsgivarorganisationerna inför genomförandet av 
den nya organisationen. Först efter att förhandlingarna är slutförda är det möjligt att 
säga vilka ekonomiska konsekvenser förändringarna får för nämnderna. Kommun-
ledningsförvaltningen avser återkomma under våren 2010 med ett förslag till om-
fördelning av nämndernas driftramar för 2010 till följd av organisationsförändring-
arna.  



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-12-21 

Sid 
17 (29) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 157 Verksamhetsförändring av personaladministration, forts 
 KS 2009/713, Au § 86, Ks § 170 

De ekonomiska effekterna av översynen har till största delen räknats in i nämnder-
nas verksamhetsplaner. Förutom de personalneddragningar som denna översyn re-
sulterar i har antalet årsarbetare inom den kommunala administrationen minskat 
med 21,25 stycken vilket framgår av bilaga 3. De ekonomiska effekterna av dessa 
förändringar har också inarbetats i nämndernas verksamhetsplaner, vilket innebär 
att kravet på att kostnaderna ska minska med ytterligare 3 500 tkr 2010 och med 5 
000 tkr från och med 2011 inte uppnås. Hur finansieringen av detta ska ske får be-
slutas om i kommande delårsrapporter och den strategiska planen 2011-2013. 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen – kommunledningsförvaltningen  

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-12-21 

Sid 
18 (29) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 158 Samverkansavtal för centrumbildning – Centrumbildning 
för Riskanalys och Riskhantering (CRR) 

 KS 2009/791, Au § 87, Ks § 171 

Beslut 
1. Bodens kommun medverkar som part i centrumbildningen CRR. 

2. Kommunfullmäktige avsätter 100 000 kronor ur kommunfullmäktiges oförut-
sedda utgifter 2009 för kommunens del av finansieringen under 2009. 

3. Kommunfullmäktige avsätter 100 000 kronor ur kommunfullmäktiges oförut-
sedda utgifter 2010 för kommunens del av finansieringen 2010. 

4. Kommunfullmäktige avsätter 50 000 kronor ur kommunfullmäktiges oförutsed-
da utgifter 2011 för kommunens del av finansieringen 2011. 

Beskrivning av ärendet 
Bodens kommun har medverkat som en av parterna i centrumbildningen CRR, som 
bildades 2006. Centret har sitt säte i Bodens kommun.  

Ett nytt samverkansavtal har utarbetats. Grundande avtalsparterna är LTU, Bodens 
kommun, Banverket, Vägverket, Vattenfall Vattenkraft, LKAB och SSAB Tunnplåt 
AB. Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet Norrbotten är nya avtalspar-
ter.  

Avtalet träder ikraft när det undertecknats av parterna och därefter under en inle-
dande period om 12 månader räknat från 2009-07-01. Om inte avtalet sägs upp före 
6 månader innan avtalsperiodens utgång förlängs avtalet automatiskt med 12 måna-
der åt gången. Samtliga avtalspater erlägger en avgift om 100 000 kronor per år. 
Ekonomikontoret har lämnat ett förslag till hur avgiften ska finansieras. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut, med den skillnaden att kommunstyrelsen föreslog att kommun-
fullmäktige skulle avsätta 50 000 kronor ur kommunfullmäktiges oförutsedda utgif-
ter 2009 för kommunens del av finansieringen under 2009. 

Yrkanden 
Åke Eltoft (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag, med ändringen att 100 000 kronor avsätts ur kommunfullmäktiges oförut-
sedda utgifter 2009 för kommunens del av finansieringen under 2009. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag, med Åke Eltoft (M) tillägg.  För genomförande Ekonomikontoret 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-12-21 

Sid 
19 (29) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 159 Fortsatt stöd till samhällsservicekontoret i Gunnarsbyn 
 KS 2009/805, Ks § 172 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar 335 000 kronor i årligt stöd till samhällsservice-

kontoret i Gunnarsbyn för perioden 2010-2012. Stödet ska administreras och 
utbetalas av näringslivsstyrelsen.  

2. Kommunfullmäktige anvisar 335 000 kronor till näringslivsstyrelsen från 
kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter 2010, samt utökar närings-
livsstyrelsens ram med 335 000 kronor 2011 och 2012. 

3. Kommunfullmäktiges avsikt är att samhällsservicekontoret ska utföra uppdrag 
för kommunens räkning. Kostnaden för uppdragen ska avräknas från den bevil-
jade ersättningen. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar till näringslivsstyrelsen att ha kontakt med övriga 
nämnder för att ta fram lämpliga uppdrag till samhällsservicekontoret.   

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2004-02-16 § 46 att ge näringslivsstyrelsen i uppdrag 
att i samråd med övriga förvaltningar utreda förutsättningar för och konsekvenser 
av ett införande av ett samhällsservicekontor.  

Efter utredning beslutade näringslivsstyrelsen 2005-09-07 § 35 inrätta ett samhälls-
servicekontor i Gunnarsbyn under en försöksperiod på tre år och att samtliga för-
valtningar under försöksperioden aktivt skulle verka för att lägga ut lämplig kom-
munal service till kontoret. 

Budgetberedningen beslutade 2005-10-07 § 56 att bevilja 310 tkr för finansiering 
under 2006 samt att inriktningen är att kontoret fr o m 2007 ska finansieras genom 
ramfördelningar mellan nämnder/styrelser.  

Efter utvärdering av verksamheten beslutade näringslivsstyrelsen 2007-02-16 § 9 
att försöksverksamheten skulle fortsätta under 2007-2008 med inriktningen att det 
fr o m 2009 kunde permanentas. Styrelsen äskade också hos kommunstyrelsen om 
275 tkr i driftbidrag.   

Råne älvdals ekonomiska förening föreslog 2008-10-22 att samhällsservicekontoret 
i Gunnarsbyn får vara kvar under ytterligare fem år samt att kontoret erhåller ett år-
ligt stöd på 335 000 kronor under femårsperioden. 

Näringslivsstyrelsen beslutade 2008-12-15, § 55, att bevilja 100 tkr till finansiering 
av samhällsservicekontoret i Gunnarsbyn första halvåret 2009. Då samhällsservice-
kontorets verksamhet berör samtliga förvaltningar, överlämnade näringslivsstyrel-
sen frågan om kontorets fortsatta verksamhet till kommunstyrelsen. 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-12-21 

Sid 
20 (29) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 159 Fortsatt stöd till samhällsservicekontoret i Gunnarsbyn 
 KS 2009/805, Ks § 172 

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

 

För genomförande 
Näringslivsstyrelsen  

För kännedom 
Råne älvdals ekonomiska förening 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-12-21 

Sid 
21 (29) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 160 Kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter 2010 
 KS 2009/808, Ks § 173 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer kultur- och fritidsnämndens förslag till taxor och 
avgifter för 2010, med ändringen att sidan 10 om sommartaxa vid Nordpoolen er-
sätts med det som framgår av bilagan till kommunstyrelsens protokoll. 

Reservationer från Bosse Westin (-), Gunnel Notelid (V), Inger Vestman Arvesen 
(V), Rasmus Joneland (V), Birger Juntti (V), Katarina Palm (V) och Bo Engström 
(V). 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar 2009-12-01, § 58, förslag till taxor och avgifter 
för 2010. 

Kultur- och fritidsnämndens förslag innebär att taxorna och avgifterna i huvudsak 
är oförändrade. De större förändringarna är att en särskild sommartaxa införs på 
Nordpoolen, samt att vissa smärre höjningar görs av hyrorna för kommunens an-
läggningar. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer kultur- och fritidsnämndens förslag till taxor och 
avgifter för 2010, med ändringen att sidan 10 om sommartaxa vid Nordpoolen er-
sätts med det som framgår av bilagan till kommunstyrelsens protokoll. 

Yrkanden 
Rasmus Joneland (V) föreslår att ärendet återremitteras för att kultur- och fritids-
nämnden ska se över familjepriserna till Nordpoolen. 

Bosse Westin (-) föreslår i första hand i enlighet med Rasmus Jonelands (V) yrkan-
de om återremiss och i andra hand att gränsen för gratisbad på Nordpoolen höjs från 
två till tre år.  

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

Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller senare, och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

Sju ledamöter reserverar sig (se under rubriken beslut).  



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-12-21 

Sid 
22 (29) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 160 Kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter 2010 
 KS 2009/808, Ks § 173 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag och Bosse Westins (-) and-
rahandsyrkande om höjd åldergräns för gratisbad på Nordpoolen mot varandra. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag. 

Sju ledamöter reserverar sig (se under rubriken beslut). 

För genomförande 
Kultur- och fritidsnämnden  



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-12-21 

Sid 
23 (29) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 161 Utökad borgen för HSB Bostadsrättsföreningen Hägnan 
 KS 2009/794, Ks § 174 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar en kommunal borgen på 650 000 kronor för ett lån till 
bostadsrättsföreningen Hägnan som en del i finansieringen av fjärrvärmeinstallatio-
nen. 

Beskrivning av ärendet 
Brf Hägnan begär utökad borgen för ett nytt lån på 650 000 kr som bostadsrättsfö-
reningen avser att uppta för en planerad fjärrvärmeinstallation. Förutsättningen för 
att bostadsrättsföreningen ska få lån är att kommunen borgar för lånet. Föreningen 
kommer att bidra med ca 800 000 kr av egna medel för att finansiera investeringen 
som är beräknad till 1 447 495 kronor.  

Brf Hägnan färdigställdes 1990 för en produktionskostnad på 27 542 008 kronor. 
Kommunen borgade för samtliga lån. 2008-12-31 uppgick det kommunala borgen-
såtagandet till 24 293 313 kr. Sedan 2005 har föreningen amorterat ner lånen med 
688 695 kr. 

Brf Slåtterängen som är granne till brf Hägnan avser också att installera fjärrvärme, 
som de räknar med att göra utan upplåning. När kommunen hade ett avtal med Sta-
tens Bostadsdelegation rekonstruerades fem bostadsrättsföreningar däribland brf 
Slåtterängen. Däremot var brf Hägnan en av återstående sju bostadsrättsföreningar 
med kommunal som inte blev rekonstruerade. Brf Hägnan har därmed sämre förut-
sättningar att utan lån finansiera en fjärrvärmeinstallation. Med tanke på att befint-
liga pannor är ålderstigna och då en fjärrvärmeinstallation innebär en framtida 
driftbesparing bör investeringen genomföras. En förutsättning för projektet är att 
kommunen borgar för de lån som krävs för finansieringen av investeringen. 

Ekonomikontoret föreslår att kommunfullmäktige beviljar borgen till föreningen. 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen, klf – ekonomikontoret 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-12-21 

Sid 
24 (29) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 162 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 
 KS 2009/70, Ks § 175 

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 en elev. 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen, klf – kansli och informationskontoret 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-12-21 

Sid 
25 (29) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 163 Tekniska förvaltningen, taxor och avgifter 2010 
 KS 2009/758, Tu § 52, Ks § 176 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna taxor och avgifter 2010. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har lämnat förslag till taxor och avgifter för 2010.  

För externa kostpriser föreslås en höjning och övriga avgifter föreslås oförändrade.  

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen – tekniska förvaltningen  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 164 Avtal mellan Bodens kommun och Vägverket angående 
byggande och finansiering av väg 97, delen Sävast-Boden 

 KS 2009/177, Ks § 177 

Beslut 
1. Kommunen tecknar avtal med Vägverket angående byggande och finansiering 

av väg 97, delen Sävast-Boden. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen får i uppdrag att underteck-
na avtalet. 

3. Kommunen får uppta nya lån i motsvarande takt som kommunen förskotterar 
byggprojektet. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-05, § 134, att tillstyrka förslaget till ny Läns-
transportplan för Norrbottens län 2010-2021. Förslaget till ny Länstransportplan 
förutsätter att berörda kommuner är beredda att förskottera medel för arbeten längs 
väg 97 mellan Boden och Luleå. 

Den etapp som nu är aktuell att påbörja är sträckan Boden-Sävast som är kostnads-
beräknad till 100 Mkr. Vägverket har lämnat ett förslag till avtal. Av förslaget 
framgår att Bodens kommun ska förskottera objektet som är kostnadsberäknad till 
100 Mkr. Återbetalning sker med förskotterat belopp och när medel för objektet 
finns tillgängliga i Vägverkets budget.  

Länstransportplanen kommer att behandlas av Regeringen under det första kvartalet 
2010 som då kommer att fastställa den ekonomiska ramen för de olika regionerna i 
landet.  

Om Vägverket får medel motsvarande 100 %-nivån i Länstransportplanen så skulle 
det innebära att kommunens räntekostnad för det förskotterade beloppet blir drygt 
2,5 Mkr, under förutsättning att räntan under perioden ligger på i genomsnitt 2,5%. 
Återbetalningen från Vägverket skulle i detta fall vara slutbetald 2014. Om däremot 
Vägverket får budgetmedel på en lägre nivå kan kommunens räntekostnad bli hög-
re, mycket beroende på när Vägverket kan återbetala hela förskottet och hur räntan 
utvecklas. Om kommunen förskotterar objektet har Vägverket meddelat att man 
kommer att prioritera detta objekt så att återbetalningen kan ske så snabbt som möj-
ligt utifrån den totala ram som regeringen fördelar till regionen.  

Väljer kommunen att förskottera Vägverkets byggprojekt så belastar det vår likvidi-
tet vilket innebär att kommunen kan behöva låna upp motsvarande belopp som för-
skotterats. Amorteringar på upplåningen kan ske i samma takt som Vägverket åter-
betalar förskottet. Under de år som kommunen förskotterar Vägverkets byggprojekt 
kan det bli svårt att uppnå en av målindikatorerna för god ekonomisk  
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§ 164 Avtal mellan Bodens kommun och Vägverket angående 
byggande och finansiering av väg 97, delen Sävast-Boden, 
forts 

 KS 2009/177, Ks § 177 

betalningsberedskap, nämligen den som anger att låneskulden för kommunen till-
sammans med Bodens kommunföretag AB i förhållande till kommunens eget kapi-
tal ska minska från 26%.  

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen, klf – ekonomikontoret 
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§ 165 Motioner 
  

Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motioner till kommunstyrelsen: 

1. Motion från Egon Palo (M) om att skapa bättre möjligheter för kommunens po-
litiker att få information om kriminalitet och missbruk i Bodens kommun 
(2009/736). 

2. Motion från Egon Palo (M) om grannsamverkan för att motverka brott 
(2009/737). 

3. Motion från Roger Bohman (C) och Carola Larsson (FP) om att genomföra en 
förstudie för att utveckla biobränslepotentialen i Boden 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2009-12-21 

Sid 
29 (29) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 166 Medborgarförslag  
  

a) Låt allmänheten använda en dokumentförstörare i Stadshuset 
(2009/754) 
Förslag: Kommunen bör placera en dokumentförstörare i Stadshuset, så att kom-
munmedlemmarna mot en liten avgift kan lämna in sina papper för destruktion. 
Inlämnat av: Nils Nilsson  
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

b) Använd öppen källkod som kriterium vid IT-upphandlingar 
(2009/798) 
Förslag: Bodens kommun bör undersöka möjligheterna att ha öppen källkod som ett 
kriterium vid IT-upphandlingar, bland annat för att öka medborgarnas möjlighet att 
delta i samhällsdebatten och för att säkra framtida informationsbehov.  
Inlämnat av: Petter Nilsson 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen, klf – kansli och informationskontoret (förslag a) 
Kommunstyrelsen, klf – It-kontoret (förslag b) 
Respektive förslagsställare 
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