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NÄRVARO OCH VOTERINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
VOTERINGAR                  

Datum  
2008-12-15 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-16.20 

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 -     

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 R       

s Anna-Karin Nylund -     

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  
2008-12-15 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-16.20 

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 -       

m Egon Palo R       

s Hans Rolfs R     

m Johan Sellin -       

s Inger Billenman R       

v Linda Gabrielsson -       

ns Göran Hedberg R       

c Roger Bohman R       

m Lars-Gunnar Holmqvist R       

s Patrik Degerman R     

kd Maria Selin-Fjellström R       

m Hans Holmqvist R       

s Lena Nilsson -       

v Bo Westin R       

m Vivi-Anne Hedberg Svensson R       

s Erland Johansson R       
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NÄRVARO OCH VOTERINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
VOTERINGAR                  

Datum  
2008-12-15 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-16.20 

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 E       

m Jan Flygare E       

m Jan-Ola Moberg -       

m Lennart Carlsson E       

m Knut Larsson E       

m Hans Nilsson E       

s Christina Vesterlund R     

s Tomas Lund R       

s Sophie Vestin -     

s Andreas Nicolao R     

s Urban Sundbom R       

s Lennart Synnergren R     

s Allan Ågren E       

s Jan Nilsson 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 t.o.m Ä2     

 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
2 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 170  
  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Delgivningar 
1. Länsstyrelsen; Protokollsutdrag, Beslut att utse ny ersättare i kommunfullmäk-

tige för tiden t o m 31 oktober 2010 (Dnr 2008/875). 
 Avgången ersättare: Christer Nordberg (s) 
 Ny ersättare: Jan Nilsson (s) 
  
2.  Samtliga styrelser och nämnders verksamhetsplaner 2007-2009 (2008/924),  
  
3. Barn- och utbildningsnämnden; Måldokument för Elevhälsan (2006/983) 
  
  

 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
3 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 171  
  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Spontan frågestund 
Fråga 1  
  
Frågeställare: Bosse Westin (v) 
Frågan besvaras av: Olle Lindström (m)  
Ämne: Om radiomasten i Degerberget 

 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
4 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 172  
  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Revisorerna informerar 
Revisorernas vice ordförande Stellan Lundberg informerar om de granskningar som 
revisorerna genomfört sedan halvårsrapporten. 

 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
5 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 173  
  
  
Ärendenr ---  
Diarienr KS 2008/926 
   

Svar på interpellation från Patrik Degerman (s) och 
Eivy Blomdahl om Värmepannan i Gunnarsbyn 
Patrik Degerman (s) och Eivy Blomdahl (s) ställer följande fråga till tekniska ut-
skottets ordförande Roger Bohman (c): 

”Satsningen på en värmepanna i Gunnarsbyn som skulle drivas med pellets och ge 
både ekonomiska och miljömässiga förbättringar har enligt uppgift inte fungerat så 
bra. 

Vi frågar därför: 

• Hur stor den av driften har olja stått för när det borde ha varit pellets istället? 

• Vem stod för kostnaderna för det rök- och sotskadade huset när anläggningen 
strejkande? 

• Vad kommer man att göra för att få en fungerande anläggning som bara går på 
pellets?” 

Svar på interpellationen 
Roger Bohman (c) lämnar följande svar. 

”Patrik Degerman och Eivy Blomdahl har ställt tre frågor angående funktion och 
kostnader för pelletspannan vid Gunnarsby skola. Svaret är följande. 

När beslut togs 2006 om utbyte av oljepannan i Gunnarsbyn till en pelletspanna så 
var givetvis målet att det skulle ge både ekonomiska och miljömässiga fördelar. 
Inget av dessa mål har hitintills uppnåtts.  

Den kostnadsfördyring som uppstått i förhållande till den kalkylerade driftkostna-
den, utgör cirka 50 000 kronor för 2007. Kostnadsökningen beror på att vi tvingats 
elda olja i väldigt stor utsträckning. 

Kostnaden för de rök och sotskador som uppstod på byggnaden i samband med ett 
haveri har belastat leverantörens försäkringsbolag. Kommunen har inte betalat nå-
got i denna del. 

 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
6 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 173  
  
  
Ärendenr ---  
Diarienr KS 2008/926 
   
Under våren 2008 installerades en ny brännare istället för den som orsakat de 
många störningarna under 2007. Tyvärr drog utbytet ut på tiden så länge att något 
egentligt test inte gått att göra förrän i höst. Då har dock panna i stort sett fungerat, 
undantaget ett stopp för två veckor sedan då ett flamskydd löste ut. Fastighetskon-
toret och leverantören kommer att träffas nästa gång under vecka 50 och försöka att 
reda ut de senaste problemen så att anläggning fortsättningsvis skall kunna fungera 
som den ska.” 

Patrik Degerman (s) och Eivy Blomdahl (s) tackar för svaret. 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
7 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 174  
  
  
Ärendenr ---  
Diarienr KS 2008/925 
   

Svar på interpellation från Patrik Degerman (s) och 
Eivy Blomdahl (s) om samverkan mellan socialför-
valtningen och barn- och utbildningsförvaltningen i 
Gunnarsbyn 
Patrik Degerman (s) och Eivy Blomdahl (s) ställer följande fråga till barn- och ut-
bildningsnämndens ordförande Rigmor Åström (m) och socialnämndens ordförande 
Anders Sundström (ns). 

” Vid ett besök i skolan i Gunnarsbyn, framkom följande under ett samtal med per-
sonalen. 

Familjer med barn som har vissa svårigheter, ekonomiska eller sociala flyttas från 
Boden stad till Gunnarsbyn. Dock medföljer inte de resurser som behövs för att ge 
barnen en bra skolgång. Det handlar om att barnen inte har ätit frukost på morgonen 
innan de kommer till skolan, barnen har inte kläder som passar för årstiden m.m. 
alltså hjälp med social omvårdnad. 

Många av barnen skulle behöva stöd i skolsituationen och personalen känner en 
frustration över att inte kunna ge barnen den hjälp de behöver. 

Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till en god omvårdnad och en bra skol-
gång och vid frågor som rör barn är det ”barnets bästa” som gäller. 

Vår fråga blir då: 

• Finns det ett samarbete mellan barn- och ungdomsförvaltningen och socialför-
valtningen i sådana frågor? 

• Om ja, hur fungerar detta? 

• Vad kan göras i Gunnarsbyn för att förändra situationen?” 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
8 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 174  
  
  
Ärendenr ---  
Diarienr KS 2008/925 
   

Svar på interpellationen 
Rigmor Åström (m) och Anders Sundström (ns) lämnar följande svar. 

” Patrik Degerman och Eivy Blomdahl har (s) har ställt frågor angående samverkan 
mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen 

På fråga 1, Finns det ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen i Bodens kommun svarar vi: 

Våren 2008 gav respektive nämnd förvaltningsledningarna i uppdrag att tillsam-
mans utarbeta konkreta samverkans- och samarbetsförslag samt förslag för att tyd-
liggöra kommunikationsvägarna. 

På fråga 2, som behandlar hur samverkan fungerar svarar vi: 

Förvaltningarna har utsett styrgrupp och arbetsgrupper som löpande har rapporterat 
till nämnderna om arbetets fortskridande. 

Det konkreta arbete som arbetsgruppen kommer att fokusera på under våren 2009 
är att färdigställa former för: 

• Samtycke och rutiner för sekretessfrågor 

• Utbildning och information kring anmälningsskyldigheten 

• Samverkansrutiner kring skolplikten 

På fråga tre som behandlar förhållandena i Gunnarsbyn svarar vi:  

Barn- och utbildningsförvaltningen har att handha ett antal elevärenden med barn i 
behov av särskilt stöd. Inget av de barnen är flyttade från Boden till Gunnarsbyn på 
grund av svårigheter, ekonomiska eller sociala. 

De barn som i skolsituationen behöver extra stöd får också detta stöd från skolan då 
man prioriterar elevvården för barn i behov av särskilt stöd. 

De som skrivit interpellationen deltog vid ett fackligt möte anordnat av Kommunal. 
Ingen av den pedagogiska personalen från skolan medverkade. Skolledning och pe-
dagogisk personal anser inte att innehållet i interpellationen är relevant.” 

Patrik Degerman (s) och Eivy Blomdahl (s) tackar för svaret. 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
9 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 175  
Ks § 189  
Au § 121  
Ärendenr 1  
Diarienr KS 2008/555 
   

Medborgarförslag om att kommunen ska kämpa för 
att Försvarets Radioanstalt (FRA) etableras i Boden 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, på grund av att det för närvarande 
inte finns några förutsättningar för en etablering. 

Beskrivning av ärendet 
Bo Björklund föreslår i ett medborgarförslag att Bodens kommun kämpar för att 
Försvarets Radioanstalt (FRA) etableras i Boden. Riksdagen har nu klubbat FRA-
lagen och det innebär fler arbetstillfällen. Boden borde ligga bra till att få sina er-
sättningsjobb.  

Näringslivsstyrelsen föreslår att medborgarförslaget avslås. FRA är en civil myn-
dighet som hör till Försvarsdepartementets verksamhetsområde. Dess huvudkontor 
är beläget på Lovön utanför Stockholm. På Lovön arbetar ca 600 personer. Signal-
spaning bedrivs vid fasta anläggningar på västkusten, i södra Sverige och på Got-
land. I dagsläget finns ingen planerad utökning av FRAs verksamhet. Det som teo-
retiskt skulle vara möjligt att omlokalisera är delar av verksamheten på Lovön. När-
ingslivsförvaltningen har haft kontakt med generaldirektör Ingvar Åkessons sekre-
terare och fått uppgiften att inga omorganisationer är planerade som skulle kunna 
innebära flytt av någon del av verksamheten i dagsläget.  

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

 

För kännedom 
Bo Björklund 
Näringslivsstyrelsen   

 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
10 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 176  
Ks § 190  
Au § 122  
Ärendenr 2  
Diarienr KS 2008/390 
   

Medborgarförslag om den lokala miljön – punkten 2 
om att förbjuda tomgångskörning i kommunen 

Beslut 
Kommunfullmäktige gör inget åt förslaget, eftersom kommunen sedan tidigare har 
begränsat tomgångskörning till en minut i hela kommunen. 

Beskrivning av ärendet 
Jakob Wadenholt med flera elever på samhällsbyggnadsprogrammet vid Björknäs-
gymnasiet har lämnat in ett medborgarförslag med flera punkter som rör den lokala 
miljön i Boden. Punkten 1 och punkterna 3 till 8 behandlas i andra ärenden som be-
reds av tekniska utskottet.  

Punkten 2 handlar om kommunen borde förbjuda tomgångskörning. Samhällsbygg-
nadskontoret säger i sitt yttrande att Bodens kommun redan 2004 förbjöd tom-
gångskörning i hela kommunen. Förbudet finns i 5 § i Bodens kommuns lokala fö-
reskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Bodens kommun. Enligt den 
paragrafen får en förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon hållas igång 
i högst en minut inom kommunen.   

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

 

För beslut 
Elever på samhällsprogrammet, Björknäsgymnasiet 
Kommunstyrelsen (klf-samhällsbyggnadskontoret)  

 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
11 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 177  
Ks § 191  
Au § 123  
Ärendenr 3  
Diarienr KS 2008/883 
   

Nyårsfirande 2008 och firande av Boden 90 år 

Beslut 
Kommunfullmäktige tillskjuter 130 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden för 
att fira nyåret och att Bodens kommun fyller 90 år. Medlen anvisas från kommun-
fullmäktiges konto för oförutsedda utgifter. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har i samarbete med Pronto Production arbetat fram 
en idé hur man skulle kunna skapa en unik upplevelse kring tolvslaget och samti-
digt uppmärksamma att Bodens kommun fyller 90 år. Förvaltningen begär 130 000 
kronor för att genomföra arrangemanget. 

Tanken är att på Brännastrand kring utescenen samla kommuninnevånarna kring, 
musikframträdanden, körsång med barnkörer och nyårsdiktläsande samtidigt som 
det uppmärksammas att kommunen fyller 90 år. Det skapas också en trevlig och in-
bjudande miljö kring Brännastrands utescen med eldar, brinnande facklor och ser-
vering av varm dryck med tilltugg. 

Firandet har också ett syfte att befästa stadens kulturella utveckling och gemenskap 
kommuninnevånare emellan. 

Det traditionella firandet med nyårsfyrverkeriet för hela familjen kl 17.00 skall gi-
vetvis bibehållas men målsättningen är att så många som möjligt ser tolvslaget och 
”Ring klocka Ring” och firandet av ”Boden 90 År” som ett komplement till detta.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (s) och Anders Pettersson (kd) yrkar avslag till förslaget. 

Olle Lindström (m), Bosse Westin (v) och Göran Ahlman (m) föreslår att kommun-
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige be-
slutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
För genomförande Kultur- och fritidsnämnden, Kommunstyrelsen (ekonomikont.) 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
12 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 178  
Ks § 192  
Au § 124  
Ärendenr 4  
Diarienr KS  2008/933 
   

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot  
olyckor 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer handlingsprogrammen.  

Beskrivning av ärendet 
Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) föreskriver att kommunen ska under varje 
mandatperiod ska ta fram ett handlingsprogram för den förebyggande verksamheten 
samt delen räddningstjänst. Programmen ska tas i kommunfullmäktige varje man-
datperiod. 

Räddnings- och beredskapsförvaltningen är sammanhållande för båda programmen 
och har valt att ta fram två separata program. Den förebyggande är framtagen ge-
nom en arbetsgrupp ur riskhanteringsgruppen i kommunen. Räddningstjänstdelen är 
framtagen av en arbetsgrupp inom räddningstjänsten. 

Handlingsprogrammen innehåller: 

• Kommunens mål för verksamheten 

• De risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsin-
satser 

• Hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras samt 
uppgifter om samverkan med andra kommuner, statliga myndigheter och en-
skilda 

• Vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att genomföra rädd-
ningsinsatser i fred och under höjd beredskap. Uppgifter om hur kommunen 
samverkar med andra kommuner vid olika räddningsinsatser 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 
 
För kännedom  Samtliga styrelser och nämnder 
Kommunstyrelsen (räddnings- och beredskapsförvaltningen)  



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
13 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 179  
Ks § 193  
Au § 125  
Ärendenr 5  
Diarienr KS  2008/932 
   

Taxor och avgifter 2009 för kultur- och fritidsnämn-
den  

Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer kultur- och fritidsnämnden förslag till taxor och 

avgifter.  

2. Taxorna och avgifterna träder i kraft den 1 januari 2009. 

Reservationer från Eivy Blomdahl (s), Torbjörn Lidberg (s), Christina Vesterlund 
(s), Leif Pettersson (s), Inger Mattsson (s), Christer Carlsson (s), Tomas Lund (s), 
Lars Nilsson (s), Andreas Nicolaou (s), Jan-Olov Bäcklund (s), Urban Sundbom (s), 
Hans Rolfs (s), Inger Billenman (s), Patrik Degerman (s), Lennart Synnergren (s) 
och Erland Johansson (s).  

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar förslag till taxor och avgifter för år 2009. Av 
underlaget till beslut framgår vilka förändringar av taxorna som nämnden föreslår 
jämfört med föregående år.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 

Yrkanden  
Torbjörn Lidberg (s) föreslår att kommunfullmäktige fastställer kultur- och fritids-
nämndens förslag, med ändringarna att badavgiften för ungdomar mellan 3 och 18 
år på Nordpoolen inte höjs, att avgiften för familjerelax på Nordpoolen på söndagar 
höjs med 15 kronor, att entréavgiften för vuxna på Försvarsmuséet höjs från 60 till 
80 kronor, samt att entréavgiften för familjer, ungdomar 7-19 år och värnpliktiga 
till Försvarsmuséet hålls oförändrade. 

Göran Ahlman (m) föreslår att kommunfullmäktige besluter enligt kommunstyrel-
sens förslag. 

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



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
14 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 180  
Ks § 194  
  
Ärendenr 6  
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 
2008-12-15 

Sid 
15 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 181  
Ks § 195  
  
Ärendenr 7  
Diarienr KS 2008/958 
   

Avgiftsfria resor inom omsorgen 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens förslag att resor till och från dag-
verksamhet blir avgiftsfria från och med den 1 januari 2009. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden föreslår att resor till och från dagverksamheter blir avgiftsfria.  
Personer med funktionsnedsättning som reser till och från sin dagverksamhet beta-
lar idag 15 kr för resan tur och retur. Kommunens tekniska kontor är transportör. 

Vid yrkesmässig trafik, när kommunens personal mot betalning regelbundet ombe-
sörjer resor till och från daglig verksamhet, krävs trafiktillstånd och särskild behö-
righet hos chaufförerna. Chaufförerna har särskild behörighet men kommunen sak-
nar trafiktillstånd. Om transporterna är kostnadsfria krävs däremot inget trafiktill-
stånd. 

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

 

För genomförande 
Socialnämnden   

 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
16 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 182  
Ks § 196  
  
Ärendenr 8  
Diarienr KS 2008/957 
   

Avgift för kost m.m inom LSS-verksamheten och äld-
reomsorg  

Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens förslag till avgifter för kost 

m.m inom LSS-verksamheten och äldreomsorg 

 Nuvarande  
avgift 

Ny avgift

Omsorgen  
Lunch dagverksamhet 40 kr 52 kr
Kost korttidsvistelse pris/dygn 89 kr 99 kr
Kost korttidsvistelse exkl lunch 49 kr 47 kr
Kost korttidstillsyn skolungdom under lov 0 kr 52 kr
Inackordering korttidsvistelse från annan kommun 1 845 kr 1 920 kr
Pedagogisk måltid 21 kr 26 kr
  
Äldreomsorgen  
Kost heldygn/månad 2 910 kr 2 970 kr
Kost heldygn 97 kr  99 kr
Sondnäring/månad 2 910 kr 2 970 kr
Förbrukningsartiklar/månad* 135 kr 140 kr
Förbrukningsartiklar/dag 5 kr 5 kr
Kost dagverksamhet 42 kr  52 kr
  
* I förbrukningsartiklar ingår tvätt- och sköljmedel, rengöringsmedel, hushålls- och 
toalettpapper, tvättlappar, glödlampor (ej privata lampor), sopsäckar, engångshandskar 
och haklappar 

 

2. Avgifterna träder i kraft den 1 januari 2009. 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
17 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 182  
Ks § 196  
  
Ärendenr 8  
Diarienr KS 2008/957 
   

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden lämnar förslag till avgifter för kost m.m inom LSS-verksamheten 
och äldreomsorg. 

Omsorgens dagverksamhet bedriver verksamhet som innehåller aktiviteter i form 
av planering och tillredning av lunch för deltagarna. Dessa luncher innehåller både 
bröd, smör och dryck samt kaffe vilket motiverar en prisbild i nivå med den färdig-
lagade beställda maten.  

Inom omsorgen bedrivs korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och unga inom  
Gläntan, Pusslet och Ungdomsfritids. Ungdomarna på Gläntan och Pusslet har se-
dan tidigare betalat för sin kost och där föreslår socialnämnden en mindre höjning 
med motivet att ha en samlad prisbild inom verksamheterna. När Ungdomsfritids på 
Prinsgatan startade sin verksamhet förbisågs att ta upp frågan om avgift varför den-
na verksamhet varit helt avgiftsfri. Socialnämnden föreslår därför att även dessa 
ungdomar debiteras en avgift för sin lunch under lovdagar. 

Pedagogisk måltid förekommer inom omsorgen och här föreslås en mindre höjning 
som motsvarar halva avgiften för en lunch om 52 kr. 

De brukare som besöker äldreomsorgens dagverksamheter och äter lunch där bör 
betala samma pris som debiteras dem med hemtjänst. 

Vissa avgifter inom LSS-verksamheten och äldreomsorgen föreslås höjas. Skälet är 
bl a att ha en samlad prisbild inom socialförvaltningens olika verksamheter och 
dess brukare. 

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

 

För genomförande 
Socialnämnden   

 

 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
18 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 183  
Ks § 197  
Tu § 41  
Ärendenr 601  
Diarienr KS  2007/231 
   

Medborgarförslag om återvinningsstation i Kusån 

Beslut 
Kommunfullmäktige gör inget åt förslaget eftersom det redan är uppfyllt. 

Beskrivning av ärendet 
Boende i Kusån och Kusön har lämnat ett medborgarförslag om att uppföra en åter-
vinningsstation i Kuså by. 

Tekniska förvaltningen har uppfört en återvinningsstation mitt emot byastugan i 
Kusån för papper, kartong, glas, plast, metall, småbatterier och glödlampor/lysrör.  

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

 

För kännedom 
Ing-Marie Flygare 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen)  

 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
19 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 184  
Ks § 198  
Tu § 42  
Ärendenr 602  
Diarienr KS 2008/782 
   

Motion från Patrik Degerman (s) om upprustning av 
vägen mellan Gunnarsbyn och Degersel 

Beslut 
Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen i uppdrag att ta upp frågan om vä-
gen mellan Gunnarsbyn och Degersel vid nästa kvartalsträff med Vägverket. 

Beskrivning av ärendet 
Patrik Degerman (s) föreslår i en motion att kommunen ska kontakta Vägverket för 
att hitta en lösning med den dåliga vägen mellan Gunnarsbyn och Degersel. Ansva-
ret för väg 757 mellan Gunnarsbyn och Degersel ligger på Vägverket Region Norr.  

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 

För kännedom 
Patrik Degerman (s)   

 

 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
20 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 185  
Ks § 199  
Tu § 43  
Ärendenr 603  
Diarienr KS 2008/898 
   

Ny VA-taxa för kommunens allmänna vatten- och  
avloppsanläggning 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa för Bodens kommuns allmänna vatten- 

och avloppsanläggning i enlighet med lagen (2006:412) om allmänna vatten-
tjänster. 

2. VA-taxan gäller från och med 1 januari 2009. 

Beskrivning av ärendet 
I övergångsbestämmelserna till lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster anges 
att kommunen ska besluta om ny VA-taxa senast 31 december 2008.  

Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till ny taxa för kommunens allmänna 
vatten- och avloppsanläggning. Denna stämmer i huvudsak överens med det text-
förslag som branschorganet Svenskt vatten utarbetat.  

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 

 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
21 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 186  
Ks § 200  
Tu § 44  
Ärendenr 604  
Diarienr KS 2008/74 
   

Utökning av beachvolleybollplaner på Kvarnängen 

Beslut 
1. Ytterligare en plan för beachvolleyboll byggs på Kvarnängen. 

2. Kommunfullmäktige hänskjuter frågan om finansiering till fullmäktiges kom-
mande behandling av tilläggsbudgeten. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har enligt § 72/2008 gett kommunstyrelsen i uppdrag att pro-
jektera och kostnadsberäkna att bygga ytterligare planer för beachvolleyboll på 
Kvarnängen. 

Tekniska förvaltningen har beräknat kostnaden till 67 100 kronor att bygga en plan 
och 5 000 kronor per år för underhållet. 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen), punkt 1 
Kommunstyrelsen (klf-ekonomikontoret), punkt 2 

 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
22 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 187  
Ks § 201  
Tu § 45  
Ärendenr 605  
Diarienr KS 2008/899 
   

Färdtjänst till och från Sunderby sjukhus 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige förändrar den kommunala färdtjänsten så att gränsen för 

färdtjänst utsträcks till att även omfatta resor till och från Sunderby sjukhus. 
Förändringen gäller från den 1 januari 2009. 

2. En uppföljning av förändringen ska göras efter sex månader. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har enligt § 102/2008 gett tekniska förvaltningen i uppdrag att 
utreda förutsättningar och konsekvenser för att ändra gränsen för färdtjänst att om-
fatta resor till och från Sunderby sjukhus.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att riksfärdtjänst kan användas för att 
besöka anhöriga och vänner på sjukhuset. Normalt får man beslut om riksfärdtjänst 
inom tre veckor efter ansökan men den här typen av ansökningar behandlas med 
förtur för att göra det smidigt för den sökande. Antalet ansökningar om riksfärd-
tjänst för det ändamålet är få, ett par per år. 

Tekniska utskottet föreslår att kommunfullmäktige inte förändrar gränsen för färd-
tjänst, eftersom behovet av besöksresor till Sunderby sjukhus tillgodoses genom 
riksfärdtjänst. 

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 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
23 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 188  
Ks § 202  
Tu § 46  
Ärendenr 606  
Diarienr KS 2008/900 
   

Externa kostpriser 2009 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till externa kostpriser 2009. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen föreslår en höjning av externa kostpriser från och med 2009 
(nuvarande priser inom parentes). 

Lunch 
Pensionärer   58:-  (51:-) 
Kommunanställda  58:- (51:-) 
Elever > 20 år inskrivna i gymnasiet 58:- (51:-) 
Övriga gäster   58:- (71:-)   
Hämtning av portioner (pensionärer) 50:- (46:-)  
Kaffe/te/varm choklad/läsk  12:- (11:-) 
Kaffebröd   12:- (11:-) 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
24 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 189  
Vb § 39  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter 
Lars-Olof Karlsson (v) för återstående del av man-
datperioden 2007-2010 

Beslut 
Nedanstående person väljs till ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Lars-
Olof Karlsson (v) för återstående del av mandatperioden 2007-2010  

 

Ersättare 

Robert Brännström (v) Kungsgatan 34 961 64 BODEN  
 

 
För kännedom 
Barn- och utbildningsnämnden  
Robert Brännström (v) 
Kommunstyrelsen (klf-kansliet och personalkontoret)  

 

 

 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
25 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 190  
Vb § 40  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Val av stämmoombud och ersättare stämmoombud i 
Bodens kommunföretag AB från årsstämman 2009 
till årsstämman 2011 

Beslut 
Nedanstående personer väljs till stämmoombud och ersättare stämmoombud till 
Bodens kommunföretag AB från årsstämman 2009 till årsstämman 2011 

 

Stämmoombud  

Åsa Wikström (m)  Hellgrensgatan 5 B 961 34 BODEN  
 

Ersättare stämmoombud  

Rasmus Joneland (v) Rönnvägen 7 961 37 BODEN  
 

 
För kännedom 
Åsa Wikström (m)  
Rasmus Joneland (v)  
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret, klf-kansliet och personalkontoret)  



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
26 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 191  
Vb § 41  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Val av ledamöter och ersättare i Bodens Utveck-
lingsbolag från årsstämman 2009 till årsstämman 
2011 

Beslut 
Nedanstående personer väljs till ledamöter och ersättare till Bodens Utvecklingsbo-
lag AB från årsstämman 2009 till årsstämman 2011 

 

Ledamöter  

1. Åke Eltoft (m), ordf Soldatgatan 22 961 76 BODEN  
2. Torbjörn Lidberg (s)  Spanngränd 7 961 42 BODEN  
3. Bosse Strömbäck (v), v ordf Alvägen 3 961 37 BODEN  
4. Kenneth Backgård (ns)  Trångforsgränd 7 961 44 BODEN  
5. Eivy Blomdahl (s)  Svartbyvägen 14 C 961 37 BODEN  
6. Jonas Lundström, näringslivsrepr Bataljonsvägen 38 961 43 BODEN  
 

Ersättare  

1. Åke Schylander (c)  Stora Vägen 2 961  97 GUNNARSBYN  
2. Christian Lindgren (s) Salladsvägen 4 961 47 BODEN  
3. Catarina Ask (mp)  Trumvägen 5 961 46 BODEN  
4. Jan Larsson (fp) Svartbyleden 6 961 40 BODEN  
5. Maria Selin-Fjellström (kd)  Morotsvägen 1 961 47 BODEN  
6. Jan Svanberg, näringslivsrepr Ortenmyrvägen 12 A 961 51 BODEN  

 
 

För kännedom 
Samtliga valda 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret, klf-kansliet och personalkontoret)  



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
27 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 192  
Vb § 42  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Val av ledamöter och ersättare i Bodens Energi Nät 
AB från årsstämman 2009 till årsstämman 2011 

Beslut 
Nedanstående personer väljs till ledamöter och ersättare till Bodens Energi Nät AB 
AB från årsstämman 2009 till årsstämman 2011 

 

Ledamöter 

1. Olle Lindström (m), ordf Smaragdgränd 6 961 46 BODEN  
2. Anna-Karin Nylund (s) Gideons väg 28 961 39 BODEN  
3. Bo Engström (v) Bergsvägen 16 961 37 BODEN  
4. Kenneth Backgård (ns)   Trångforsgränd 7 961 44 BODEN  
5. Hans Rolfs (s)  Nämndvägen 18 961 39 BODEN  
 

Ersättare  

1. Åke Eltoft (m)  Soldatgatan 22 961 76 BODEN  
2. Ingegerd Bergenstråhle Lind (s) Sörbyn 410 961 97 GUNNARSBYN 
3. Ragnar Engman (fp) Sörbyn 110 961 97 GUNNARSBYN 
4. Bosse Strömbäck (v)  Alvägen 3 961 37 BODEN  
5. Lennart Johansson (s) Valnötsvägen 22 961 48 BODEN  
 

 
För kännedom 
Samtliga valda 
Kommunstyrelsen (BENAB, klf-kansliet och personalkontoret)  



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
28 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 193  
Vb § 43  
  
Ärendenr ---  
Diarienr KS 2008/891 
   

Catrin Wärne (m) avsäger sig sitt uppdrag som ersät-
tare i kultur- och fritidsnämnden   

Beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Catrin Wärne (m) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämn-
den. 

 
För kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden  
Catrin Wärne (m) 
Kommunstyrelsen (klf-kansliet och personalkontoret)  



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
29 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 194  
Vb § 44  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Ca-
trin Wärne (m) för återstående del av mandatperio-
den 2007-2010 

Beslut 
Nedanstående person väljs till ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Catrin 
Wärne (m) för återstående del av mandatperioden 2007-2010  

 

Ersättare 

Jan Flygare (m) Kusån 123 961 98 BODEN  
 

För kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden  
Jan Flygare (m) 
Kommunstyrelsen (klf-kansliet och personalkontoret) 

 
 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
30 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 195  
  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Motioner 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motioner till kommunstyrelsen: 

1. Motion från Tomas Lund (s) och Torbjörn Lidberg (s) om funpark i skidbacken 
och lokalbuss till Pagla (2008/948). 

2. Motion från Birger Juntti (v) om uppförande av odlinglotter i Svartbjörnsbyn / 
Björkelund (2008/1007). 

3. Motion från Bosse Westin (v) om att tillsätta en visionsgrupp (2008/1018). 

 

 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
31 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 196  
  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Medborgarförslag  

a) Handlingsplan för att hjälpa funktionshindrade till arbete (2008/903) 
Förslag: Kommunen ska göra en handlingsplan för hur människor med funktions-
hinder ska komma ut i arbete. Det är viktigt att ha ett arbete för att känna sig delak-
tig i samhället. Att arbeta innebär att man får personlig utveckling, får arbetskamra-
ten och känner att man gör nytta.  
Inlämnat av: Julia Ask. 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

b) Bättre värme på Nordpoolen (2008/930) 
Förslag: Höj temperaturen i hallen mellan duschrum och bassängen på Nordpoolen. 
Hallen är iskall hela året, förutom mitt under sommaren. Alla människor i alla åld-
rar småspringer i hallen med risk för att halka och skada sig.  
Inlämnat av: Margareta Ekman. 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kultur- och fritidsnämnden att besluta i ärendet. 

c) Bättre belysning mellan Sävastön och Brönjaskolan (2008/988) 
Förslag: Kommunen bör ändra belysningen kring busshållplatser och på cykelvägen 
mellan Sävastön och Brönjaskolan, samt även i viadukterna. 
Inlämnat av: Minna Khorramzadeh. 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

d) Inrätta en tjänst som syninstruktör (2008/997) 
Förslag: Kommunen bör en anställa en syninstruktör eller heminstruktör. Det är en 
person som kan träna synskadade med praktiska saker i hemmet, till exempel att 
märka upp spisen och tvättmaskinen, få en översyn över vilka riskmoment som 
finns i hemmet eller få träning för att lära sig att hitta i närmiljön.  
Inlämnat av: Hjördis Lindström. 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-12-15 

Sid 
32 (32) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 196  
  
  

Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

e) Ordna gatubelysning i skogspartiet mellan Pilotvägen och Nämnd-
vägen (2008/999) 
Förslag: Tekniska förvaltningen bör avsätta pengar till gatlyse mellan Pilotvägen 
och Nämndvägen. Mellan vägarna finns ett skogsparti som är mörkt på hösten och 
vintern.  
Inlämnat av: Christer Lundin. 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

f) Fler offentliga toaletter (2008/1002) 
Förslag: Kommunen bör ordna mer tillgång till toaletter för turister, även på helger 
och kvällar. 
Inlämnat av: Anita Sjömark-Nordberg. 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

g) Ny ljusdekoration till Boden varje år (2008/1003) 
Förslag: Kommunen ska köpa in en ny stadsdekoration varje år och ha ett litet jippo 
med att tända dekorationen vid julskyltningen. Det kan bli ett signum för staden, 
som redan nu har jättefina parker och underbara strövområden, härlig och snabb 
plogning vintertid jämför med till exempel Luleå. Första dekorationen som måste 
på plats är ljusfontänen som funnits vid I 19. Sen en ljusdekoration på Kvarnängens 
björkar. 
Inlämnat av: Betty Svanberg. 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 
För kännedom 
Respektive förslagsställare 
Kommunstyrelsen (ärende a, c, d, e, f, g) 
Näringslivsstyrelsen (ärende a) 
Kultur- och fritidsnämnden (ärende b) 
Socialnämnden (ärende d) 
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