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NÄRVARO OCH VOTERINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
VOTERINGAR                  

Datum  
2008-11-17 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-15.50 

R=röstber 
E=ersättare 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

LEDAMÖTER  Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

m Olle Lindström R       

s Eivy Blomdahl R     

m Åke Eltoft R       

s Torbjörn Lidberg R     

v Bo Strömbäck R       

m Bo Hultin R       

s Anna-Lena Vestin R     

ns Kenneth Backgård R       

v Gunnel Notelid R       

m Åsa Wikström R       

s Leif Pettersson -       

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 T.o.m Ärende 4     

ns Mariann Jornevald R       
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NÄRVARO OCH VOTERINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
VOTERINGAR                  

Datum  
2008-11-17 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-15.50 

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 R       

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 -       

s Lena Nilsson R       

v Bo Westin R       

m Vivi-Anne Hedberg Svensson R       

s Erland Johansson -       
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NÄRVARO OCH VOTERINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
VOTERINGAR                  

Datum  
2008-11-17 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-15.50 

R=röstber 
E=ersättare 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

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

m Göran Höglund R       

m Lars Lundström -       

m Maria Vikström Nordmark -       

m Jan Flygare R       

m Jan-Ola Moberg -       

m Lennart Carlsson E       

m Knut Larsson E       

m Hans Nilsson -       

s Christina Vesterlund R     

s Tomas Lund R       

s Sophie Vestin -     

s Christer Nordberg -     

s Andreas Nicolao R       

s Urban Sundbom R     

s Lennart Synnergren R       

s Allan Ågren E       

v Kent Eriksson -       

v Lena Joneland E       

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 -     

mp Agneta Granström -       

mp Mats Nordström  E R från Ä 5     

fp Jan Larsson E       

fp Henryk Nowakowski E       

 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
2 (35) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 145  
  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Delgivningar 
1. Socialnämnden; Rapport ej verkställda beslut 2008-09-30 (2008/656). 
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 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
3 (35) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 146  
  
  
Ärendenr ---  
Diarienr KS  2008/832 
   

Interpellationssvar till Lena Nilsson (s) om parker-
ingshus i centrala Boden  
Lena Nilsson (s) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Olle Lind-
ström (m): 

” Kommunledningen och samhällsbyggnadskontoret har skrivit under ett avtal om 
parkeringsplatser, Oxeln 1 och 7. Kommunen har åtagit sig att lösa parkeringsbe-
hovet för ovan nämnda fasigheter som byggs om till Galleria. Parkeringsbehovet 
löses provisoriskt genom att fastighetsägaren får nyttja ospecificerade parkerings-
platser i omgivningen. 

Parallellt med detta studerar kommunen olika alternativ för att förbättra parkerings-
situationen i centrala delar av staden. Kommunen har därvid förklarat sig beredd att 
ta med det tillkommande parkeringsbehovet i detta arbete. AEVS har förklarar sig 
beredd att lämna ett ekonomiskt bidrag till framtida parkeringslösningen med 7,5 
Mkr. 

Ett parkeringshus med motorvärmareplatser minskar både parkeringsyta på marken 
samt minskar även utsläppen från kallstartade bilar. Hur ser planeringen ut för att få 
till stånd ett bygge för parkeringshus i centrum, hur hög prioritet har detta hos 
kommunledningen, eftersom vi kan förutse andra än Bodensarnas besök i denna 
galleria? 

Min fråga till kommunstyrelsen ordförande Olle Lindström (m) är: 

• Hur ser planerna ut idag för att lösa parkeringsfrågan i centrum? 

• Hur ser möjligheterna ut för ett bygge av parkeringshus i centrum? 

Svar på interpellationen 
Olle Lindström (m) lämnade följande svar. 

”I och med tillkomsten av Gallerian och en nysatsning på Hotell Bodensia samt be-
söksnäringens positiva utveckling har behovet av parkeringar i centrum ökat. När-
ingslivets organisationer och Centrumgruppen har också påtalat vikten av att lösa 
parkeringsfrågan innan Gallerian invigs. 
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 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
4 (35) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 146  
  
  
Ärendenr ---  
Diarienr KS  2008/832 
   

Alternativa lösningar har diskuterats, dels parkeringsdäck/hus och dels ökade  par-
keringar i markplan. Eftersom vi behöver parkeringsmöjligheter under tak återstår 
alternativet parkeringsdäck. 

2004-11-01 antog Kommunfullmäktige en detaljplan för kv. Cedern 17, där ingår 
ett parkeringsdäck med 223 platser. Området ligger mellan Åhlénstomten och hög-
husen vid Bodån. I Kommunens investeringsbudget för 2009-2010 finns 20 mkr. 
avsatta för ett parkeringsdäck. För närvarande pågår förhandlingar med privata fi-
nansiärer som skulle kunna bygga och driva parkeringsdäcket. Oavsett vilket alter-
nativ som kommer till stånd är avsikten att komma igång så snart det är möjligt. 

Svar på frågorna. 

1. Detaljplanen och förstudie för ett parkeringdäck i kv. Cedern är klar. 

2. Jag har goda förhoppningar om att planerna på ett parkeringsdäck ska förverkli-
gas under 2009.” 

Lena Nilsson (s) tackar för svaret. 
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 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
5 (35) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 147  
Ks § 174  
Au § 111  
Ärendenr 1  
Diarienr KS  2007/879 
   

Motion från Anders Pettersson (kd) och Maria Selin-
Fjellström (kd) om kommunalt vårdnadsbidrag för 
barn mellan ett och tre år 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att genomföra 

en analys av konsekvenserna av att införa ett vårdnadsbidrag. Uppdraget ska re-
dovisas till budgetberedningen, för att sedan behandlas i den strategiska planen 
för åren 2010-2012. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

Reservationer från Anders Pettersson (kd) och Maria Selin Fjellström (kd).  

Beskrivning av ärendet 
Anders Pettersson (kd) och Maria Selin Fjellström (kd) föreslår i motion att kom-
munen inför ett kommunalt vårdnadsbidrag för barn mellan ett och tre år från den 1 
juli 2008. Vårdnadsbidraget, som är frivilligt, uppgår maximalt till 3000 kr per må-
nad. De ekonomiska effekterna av införandet ska inrymmas i förvaltningens nuva-
rande ekonomiska ram. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslås starta förbere-
delsearbetet samt ta fram en konsekvensanalys för införandet av vårdnadsbidrag. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige hänskjuter ärendet 
till budgetberedningen, med hänsyn till den pågående strukturutredningen inom 
skolan. Nämnden föreslår också att förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra 
en konsekvensanalys.  

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att ett kommunalt vårdnadsbidrag innebär 
ökade kostnader och kräver ökade administrativa resurser. Nämnden saknar i nulä-
get resurser för att införa bidraget inom ramen för den befintliga budgeten. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 
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 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
6 (35) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 147  
Ks § 174  
Au § 111  
Ärendenr 1  
Diarienr KS  2007/879 
   

Yrkanden 
Anders Pettersson (kd) föreslår bifall till motionen, med ändringen att vårdnadsbi-
draget ska införas från den 1 juli 2009.   

Rigmor Åström (m), Bosse Strömbäck (v), Olle Lindström (m) och Bosse Westin 
(v) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

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

 

För genomförande 
Barn- och utbildningsnämnden  

För kännedom 
Anders Pettersson (kd) och Maria Selin Fjellström (kd)  
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 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
7 (35) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 148  
Ks § 175  
Au § 112  
Ärendenr 2  
Diarienr KS  2008/531 
   

Motion från Torbjörn Lidberg (s) om åretruntbadhus i 
Harads 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer från Eivy Blomdahl (s), Torbjörn Lidberg (s), Anna-Lena Vestin (s), 
Christina Vesterlund (s), Inger Mattsson (s), Christer Carlsson (s), Tomas Lund (s), 
Lars Nilsson (s), Urban Sundbom (s), Jan-Olof Bäcklund (s), Andreas Nicolao (s), 
Hans Rolfs (s), Inger Billenman (s), Patrik Degerman (s), Lena Nilsson (s) och 
Lennart Synnergren (s). 

Beskrivning av ärendet 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår i en motion att kommunen bidrar till att Harads bad-
hus blir ett åretruntbadhus, samt att badet förses med en öppningsbar front och en 
utebassäng. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen avslås vad avser förslaget att förse 
badet med en utebassäng. Nämnden föreslår att tekniska förvaltningen får utreda 
om badet kan förses med en öppningsbar front. 

Kultur- och fritidsnämnden säger i sitt yttrande att Harads badhus tyvärr har ett 
sjunkande besöksantal, pga minskat befolkningsunderlag i området. Badet har idag 
ca 4 000 badande med tre dagars partiellt öppethållande och håller dessutom helt 
stängt under tre sommarmånader. Nämnden ser det inte som troligt att turismen i 
området skulle öka antalet bad, så att en sådan mångmiljoninvestering skulle vara 
möjlig. Förutom själva investeringen skulle driftkostnaderna öka dramatiskt och 
personal måste anställas för att klara ha badhuset öppet året runt. Inriktningen mås-
te istället vara att se till så att nuvarande anläggning kan underhållas och i fortsätt-
ningen hålla öppet i den utsträckning som är nödvändig. Satsningar har gjorts tidi-
gare i badet med ett gym och några mindre attraktioner. 

Tekniska förvaltningen beräknar kostnaden för att förse södra långfasaden av bad-
huset med öppningsbara väggblock till 474 000 kronor. 

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

 
Kf § 148  
Ks § 175  
Au § 112  
Ärendenr 2  
Diarienr KS  2008/531 
   

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår bifall till motionen vad gäller delen om att förse badet 
med en öppningsbar front. 

Göran Ahlman (m) och Olle Lindström (m) föreslår att kommunfullmäktige beslu-
tar enligt kommunstyrelsens förslag. 

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

 

För kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden  
Tekniska förvaltningen  
Torbjörn Lidberg (s)   
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 Sammanträdesdatum 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 149  
Ks § 176  
Au § 113  
Ärendenr 3  
Diarienr KS  2008/470 
   

Målindikatorer i Strategisk plan 2009-2011. Ändring 
av riktlinjerna för styrning och uppföljning samt före-
tagspolicyn. 

Beslut  
1. Kommunfullmäktige kompletterar Strategisk plan 2009-2011 med föreslagna 

målindikatorer, tillsammans med följande ändringar 

a. Rubriken ”Boden är växande när” på sidan 4 ändras till ”Boden utveck-
las när” 

b. Punkten ”arbetslösheten” i tabellen på sidan 4 ändras till ”arbetslösheten 
långsiktigt” 

c. Rubriken ”Boden har ett ekologiskt hållbart samhälle när” på sidan 6 
ändras till ”Boden har ett ekologiskt mer hållbart samhälle när” 

d. Rubriken ”Boden har en bra folkhälsa när” på sidan 7 ändras till ”Bo-
dens folkhälsa förbättras när” 

e. Målet om miljöbilar på sidan 6 ändras till ”Andelen miljöbilar har ökat 
till 3 % enligt regeringens definition för erhållande av miljöbilspremie” 

f. Målet om ohälsotal på sidan 7 ändras till ”Ohälsotalet har minskat till el-
ler blivit mindre än länets genomsnitt”. 

2. Fullmäktige fastställer ändringarna av riktlinjerna för styrning och uppföljning 
samt företagspolicyn. Ändringarna innebär att visioner, mål, målindikatorer, 
serviceförklaringar, inriktningar samt ägardirektiv omprövas i samband med en 
ny mandatperiod.  

Beskrivning av ärendet 
I den strategiska planen för 2009-2011 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
målindikatorer som ska mäta måluppfyllelsen under 2009. Ekonomikontoret har 
tillsammans med förvaltningarna arbetat fram förslag till målindikatorer. Dessa har 
därefter diskuterats tillsammans med företrädare för den politiska ledningen.  
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 Sammanträdesdatum 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 149  
Ks § 176  
Au § 113  
Ärendenr 3  
Diarienr KS  2008/470 
   
För att mäta målen om en bra livsmiljö, nöjda medborgare samt påverkan och infly-
tande behöver SCB:s medborgarundersökning genomföras en gång per år. En 
medarbetarundersökning behöver genomföras minst vart annat år för att mäta mål-
uppfyllelsen inom medarbetarperspektivet. Under arbetets gång har det framkom-
mit att det vore önskvärt med fler nyckeltal som mäter medarbetarperspektivet.  

Av kommunens riktlinjer för styrning och uppföljning framgår att kommunfullmäk-
tige årligen, i den strategiska planen, fastställer kommungemensamma visioner och 
mål i de fyra perspektiven samt målindikatorer som ska mäta måluppfyllelsen. I den 
strategiska planen anger fullmäktige även inriktningar och uppdrag till nämnderna 
samt fördelar resurser i form av ekonomiska ramar både till drift och investeringar.  
Riktlinjerna föreslås revideras så att visioner, mål, målindikatorer, serviceförklar-
ingar samt inriktningar omprövas i samband med ny mandatperiod. Däremot förde-
las resurserna till nämnderna årligen. 

Företagspolicyn föreslås revideras så att ägardirektiven, som ingår i den strategiska 
planen, omprövas i samband med ny mandatperiod. Därutöver föreslås smärre ju-
steringar. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut punkt 1 a – d samt punkt 2. 

Yrkanden 
Kenneth Backgård (ns) föreslår att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
föreslag, med följande tillägg under punkt 1.  

e.  Målet om miljöbilar på sidan 6 ändras till ”Andelen miljöbilar har ökat till 3 % 
enligt regeringens definition för erhållande av miljöbilspremie” 

f.  Målet om ohälsotal på sidan 7 ändras till ”Ohälsotalet har minskat till eller blivit 
mindre än länets genomsnitt”. 

Ordföranden finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, till-
sammans med Kenneth Backgårds (ns) förslag till tillägg. 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf-ekonomikontoret)  
För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder  
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 150  
Ks § 177  
Au § 114  
Ärendenr 4  
Diarienr KS  2008/756 
   

Ändringar av nämndernas driftramar till följd av 
budgetpropositionen 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige ökar barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens 

driftram med följande belopp (tkr). Ändringarna gäller utökat åtagande enligt 
finansieringsprincipen. 

 

2009 2010 2011

Barn- och utbildningsnämnden 803 1 545 2 176
Socialnämnden 360 359 358
Summa 1 163 1 904 2 534

2. Kommunfullmäktige minskar nämndernas och styrelsernas med följande belopp 
(tkr). Ändringarna är en följd av förändrade arbetsgivaravgifter. 
 

 

2009-2011

Ks-kommunledningsförvaltningen -277
Ks-tekniska förvaltningen -189
Ks-räddnings- och beredskapsförvaltning -110
Barn- och utbildningsnämnden -1 888
Socialnämnden -2 567
Miljö- och byggnämnden -3
Näringslivsstyrelsen -172
Kultur- och fritidsnämnden -105
Överförmyndarnämnden -15
Summa -5 326

3. Den budgeterade interna intäkten avseende kollektivavtalad pension utökas med  
1 684 tkr från och med 2009. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 150  
Ks § 177  
Au § 114  
Ärendenr 4  
Diarienr KS  2008/756 
   

Beskrivning av ärendet 
I september presenterade regeringen 2009 års budgetproposition. I budgetproposi-
tionen föreslås bland annat ett antal regleringar enligt finansieringsprincipen,  
det vill säga utökat åtagande för kommunerna kompenseras genom att anslaget för 
kommunalekonomisk utjämning utökas. För Bodens del innebär regleringarna en-
ligt finansieringsprincipen följande tillskott till anslaget för kommunalekonomisk 
utjämning: 

2009 2010 2011

Undervisning asylsökandes barn 138
Rapporteringskyldighet ej verkställda beslut enl LSS* 55 55 55
Modersmål finska & jiddisch 83 55 55
Barnomsorgspeng 415 662 661
Allmän förskola 3 åringar 0 662 1 294
Höjt förbehållsbelopp avgifter SoL* 305 303 303
Nationella ämnesprov åk 3, 5 och 9 166 166 165
Summa 1 163 1 904 2 533  

** Avser socialnämndens verksamhetsområde. Övriga avser barn- och utbildningsnämnden.  

Som huvudprincip gäller att regleringar enligt finansieringsprincipen tillförs/-
minskas nämnder/styrelsers ramar med motsvarande belopp som anslaget för kom-
munalekonomisk utjämning förändras. Dessa regleringar har tidigare behandlats i 
samband med finansplanen. Från 2008 upprättas ingen finansplan och reglering av-
seende 2009 föreslås därför ske via tilläggsbudget och justeringar från och med 
2010 i kommande strategisk plan.  

I budgetpropositionen föreslås dessutom att de lagstadgade arbetsgivaravgifterna 
sänks med 1 % från och med 2009, vilket innebär att kommunens kostnader mins-
kar med ca 7 mkr. Samtidigt höjs avgiften för den kollektivavtalade pensionen med 
0,24 %. Avgiften för kollektivavtalad pension är en schablonmässig kostnadsför-
delning av årets pensionskostnad till nämnderna. Motsvarande intäkt bokförs på fi-
nansförvaltningen. Kommunens totala kostnad för kollektivavtalad pension finns 
budgeterad i särskild ordning. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 150  
Ks § 177  
Au § 114  
Ärendenr 4  
Diarienr KS 2008/756 
   
Enligt den beräkning som ligger till grund för ramarna i den strategiska planen för 
2009-2011 medför de förändrade avgifterna att kostnaderna per nämnd/-styrelse 
minskar enligt nedan: 

Arbetsgivar- Kollektivav- Summa
avgifter talad pension

-1% 0,24%

Ks-kommunledningsförvaltningen -365 88 -277
Ks-tekniska förvaltningen -249 60 -189
Ks-räddnings- och beredskapsförvaltningen -145 35 -110
Barn- och utbildningsnämnden -2 484 596 -1 888
Socialnämnden -3 378 811 -2 567
Miljö- och byggnämnden -4 1 -3
Näringslivsstyrelsen -227 55 -172
Kultur- och fritidsnämnden -138 33 -105
Överförmyndarnämnden -20 5 -15
Summa -7 010 1 684 -5 326
 

Sedan den strategiska planen för 2009-2011 fastställdes har Sveriges kommuner 
och landsting presenterat nya prognoser över skatteunderlagsutvecklingen. De nya 
prognoserna innebär att kommunens skatte- och utjämningsintäkter kommer att bli 
drygt 17 mkr lägre än beräknat och att resultatet försämras kraftigt. På grund av de 
nya förutsättningarna föreslås att nämnder/styrelsers driftramar sänks med motsva-
rande belopp som kostnaden för ovanstående avgifter minskar,  
det vill säga med 5 326 tkr. 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf-ekonomikontoret)  

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder  



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
14 (35) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 151  
Ks § 178  
Au § 115  
Ärendenr 5  
Diarienr KS  2007/518 
   

Medborgarförslag om ungdomsgård i Sävast 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om att öppna en ungdomsgård 

i Sävast. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att öppna en ung-
domsgård i Träffpunktens teater- och cafélokal i samverkan med föreningslivet 
under 2009. Nämnden ska lämna en redovisning av uppdraget till fullmäktige 
senast under september 2009. 

3. Kommunfullmäktige anvisar 200 000 kronor från fullmäktiges konto för oförut-
sedda utgifter 2009 till kultur- och fritidsnämnden för att användas för inköp av 
inredning och utrustning till ungdomsgården.  

4. Kommunfullmäktige gör följande justeringar till följd av att en tjänst flyttas 
över från barn- och utbildningsförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen, 
samt för att täcka ökade kapitalkostnader för kultur- och fritidsnämnden. 

a. Fullmäktige flyttar 185 000 kronor från barn- och utbildningsnämndens 
driftram till kultur- och fritidsnämndens driftram från och med 2009.  

b. Fullmäktige anvisar 200 000 kronor från fullmäktiges konto för oförut-
sedda utgifter 2009 till kultur- och fritidsnämnden. 

c. Fullmäktige utökar kultur- och fritidsnämndens driftram med 214 000 
kronor från och med 2010. 

Beskrivning av ärendet 
Moa Fahlén och Linnéa Vikström föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska 
bygga en ungdomsgård i Sävast. Det är viktigt att det finns ett alternativ för dem 
som inte tränar regelbundet eller är med i någon förening. En ungdomsgård är som 
en samlingsplats för barn och ungdomar där man kan hålla på med positiva saker, 
och då kanske skadegörelsen i Sävast minskar. Man skulle kunna ha biljardbord, di-
scolokal, tv-duk, myshörna, kiosk, bord och stolar och pingisbord. Åldersgränsen 
skulle vara 12-18. 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
15 (35) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 151  
Ks § 178  
Au § 115  
Ärendenr 5  
Diarienr KS  2007/518 
   
Kultur- och fritidsnämnden föreslår 2008-02-11, § 8, att kommunfullmäktige beslu-
tar att öppna en fritidsgårdsverksamhet i Träffpunktens teater- och cafélokal i Sä-
vast. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige anvisar 1,1 miljoner kronor för 
verksamheten. Förslaget innebär att de befintliga lokalerna i stort sett bibehålls, 
men fräschas upp och kompletteras med inredning och utrustning i samverkan med 
personal och ungdomar.  

Verksamhetsstyrelsen vid Mårängs rektorsområde begär i skrivelse 2008-05-16 att 
kommunstyrelsen tillsätter medel för etablering av en ungdomsgård i Sävast.  

Diskussioner har under en längre tid förts om att flytta över en tjänst från barn- och 
utbildningsförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen. Meningen är att tjäns-
ten ska innehålla arbetsuppgifter hos både barn- och utbildningsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen.   

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

Yrkanden 
Maria Selin Fjellström (kd) föreslår att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrel-
sens förslag. 

 

För genomförande 
Kultur- och fritidsnämnden   

För kännedom 
Barn- och utbildningsnämnden 
Moa Fahlén och Linnéa Vikström 
  



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
16 (35) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 152  
Ks § 179  
Au § 116  
Ärendenr 6  
Diarienr KS  2008/837 
   

Godkännande av avtal avseende Bodensia, Oxeln 1  

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avtalet mellan AEVS Opal AB och Bodens 

kommun. 

2. Kommunfullmäktige godkänner aktieöverlåtelseavtalet mellan Bodensia Hotell 
& Event AB och Bodens kommun avseende Snårvägen Invest AB, samt beslu-
tar att bolaget tillsvidare är vilande. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
för avtalen nödvändiga handlingar. 

4. Kommunfullmäktige minskar driftramen för ks - kommunledningsförvaltningen 
med 1 102 tkr från och med 2009. 

Beskrivning av ärendet 
Nordkalotten Hotell och Konferens AB har visat ett intresse för att förvärva Hotell 
Bodensia. Bolaget har träffat en överenskommelse med Sveafastigheter som inne-
bär att bolaget förvärvar den del av Oxeln 1 som i huvudsak omfattar hotellet. 
Nordkalotten Hotell och Konferens AB:s avsikter med köpet är att vidta mycket 
omfattande ombyggnader/renoveringar i syfte att skapa ett fyrstjärnigt stadshotell. 
Arbetena beräknas påbörjas under november. ”Nya Bodensia” avses kunna invigas 
våren 2009. 

För att kunna möjliggöra en sådan lösning krävs att kommunen dels träffar avtal 
med Sveafastigheter om befintligt hyresavtal mellan parterna och dels träffar en 
överenskommelse avseende hyresavtalet som kommunen har träffat i andra hand.  

Kommunen och Sveafastigheter har därför träffat en överenskommelse, villkorad 
av kommunfullmäktiges beslut, som innebär att hyresavtalet upphör den 17 novem-
ber 2008. Som ersättning för att hyresavtalet upphör i förtid ska kommunen till 
Sveafastigheter erlägga 11 miljoner kronor.  

Parallellt med detta har kommunen och Bodensia Hotell & Event kommit överens 
om ett villkorat aktieöverlåtelseavtal. Bodensia Hotell & Event äger Snårvägen In-
vest AB, vars huvudsakliga tillgång utgörs av hyresavtalet för Bodensia. Avtalet 
innebär att kommunen förvärvar Snårvägen Invest AB för en köpeskilling uppgå-
ende till 2,6 miljoner kronor. Aktiekapitalet uppgår till 100 tkr.  
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 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
17 (35) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 152  
Ks § 179  
Au § 116  
Ärendenr 6  
Diarienr KS  2008/837 
   

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf-ekonomikontoret)  
Kommunstyrelsen (klf-samhällsbyggnadskontoret) 

För kännedom 
Nordkalotten Hotell och Konferens AB 
AEVS Opal AB 
Bodensia Hotell & Event AB 
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 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
18 (35) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 153  
Ks § 180  
  
Ärendenr 7  
Diarienr KS 2008/116 
   

Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 

Beslut 
Skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till respektive 
kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunens regler för hantering av skolhälsovårdsjournaler ska arkivmyn-
digheten besluta i varje enskilt fall. 

Kansli och informationskontoret föreslår att skolhälsovårdsjournaler enligt upprät-
tat underlag får avhändigas till respektive kommun. 

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

 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf-kansli och informationskontoret)  
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 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
19 (35) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 154  
Ks § 181  
  
Ärendenr 8  
Diarienr KS 2008/598, 2008/772 
   

Medborgarförslag om att införa regler om fyrverkeri-
er och pyrotekniska varor i de lokala ordningsföre-
skrifterna 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer den nya 21 a § i de lokala ordningsföreskrifter-

na om användningen av fyrverkerier och pyrotekniska varor. 

2. Medborgarförslagen från Åke Lidberg och Ann-Kristine Nilsson är därmed be-
handlade. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande har gett i uppdrag att utreda om kommunen ska in-
föra regler om fyrverkerier i de lokala ordningsföreskrifterna. Kommunen har också 
fått in två medborgarförslag från Åke Lidberg och Ann-Kristine Nilsson i ämnet. 

Kansliet har samrått med tekniska förvaltningen och lämnar ett förslag till en ny pa-
ragraf i de lokala ordningsföreskrifterna. Förslaget innebär en skärpt tillståndsplikt 
för användning av pyrotekniska varor inom centrala Boden, inklusive Erikslund och 
Fagernäs. Inom området bor många människor och hundar, och där finns flera äld-
reboenden. 

Skärpningen gäller alla dagar utom nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton 
fram till klockan 03.00 nästföljande dag. Den som bryter mot regeln kan dömas till 
penningböter. 

Innebörden är att det i praktiken blir förbjudet att använda pyrotekniska varor hela 
året, förutom de ovan nämnda dagarna.  

Den nya föreskriften föreslås träda i kraft den 15 december 2008. 

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

För genomförande Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 
För kännedom Åke Lidberg och Ann-Kristine Nilsson 
 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
20 (35) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 155  
Vb § 27  
  
Ärendenr ---  
Diarienr KS 2008/809 
   

Lars-Olof Karlsson (v) avsäger sig sitt uppdrag som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden  

Beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Lars-Olof Karlsson (v) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbild-
ningsnämnden. 

 

För kännedom 
Barn- och utbildningsnämnden  
Lars-Olof Karlsson (v) 
Kansliet  
Personalkontoret  



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
21 (35) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 156  
Vb § 28  
  
Ärendenr ---  
Diarienr KS 2008/828 
   

Jan-Iver Ask (mp) avsäger sig sitt uppdrag som le-
damot i Restproduktbearbetning AB (REBAB)   

Beslut  
Avsägelsen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Jan-Iver Ask (mp) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i Restproduktbearbetning 
AB (REBAB). 

 

För kännedom 
REBAB  
Jan-Iver Ask (mp) 
Kansliet  
Personalkontoret  
 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
22 (35) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 157  
Vb § 29  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Val av ledamot i Restproduktbearbetning AB (RE-
BAB) efter Jan-Iver Ask (mp) för återstående del av 
mandatperioden 2007-2010 

Beslut  
Nedanstående person väljs till ledamot i Restproduktbearbetning AB (REBAB) ef-
ter Jan-Iver Ask (mp) för återstående del av mandatperioden 2007-2010  

 

Ledamot 

Catarina Ask (mp) Trumvägen 5 961 46 BODEN  
 

 

För kännedom 
REBAB  
Catarina Ask (mp)  
Kansliet  
Personalkontoret 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
23 (35) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

Kf § 158  
Vb § 30  
  
Ärendenr ---  
Diarienr KS 2008/829 
   

Catarina Wikström (mp) avsäger sig sitt uppdrag 
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

Beslut  
Avsägelsen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Catarina Wikström (mp) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbild-
ningsnämnden. 

 

För kännedom 
Barn- och utbildningsnämnden   
Catarina Wikström (mp) 
Kansliet  
Personalkontoret 

 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
24 (35) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 159  
Vb § 31  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter 
Catarina Wikström (mp) för återstående del av man-
datperioden 2007-2010 

Beslut  
Nedanstående person väljs till ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Cata-
rina Wikström (mp) för återstående del av mandatperioden 2007-2010  

 

Ersättare  

Gustav Löfgren (mp) Mandelvägen 21 I 961 48 BODEN  
 

 

För kännedom 
Barn- och utbildningsnämnden   
Gustav Löfgren (mp) 
Kansliet  
Personalkontoret 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
25 (35) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 160  
Vb § 32  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Val av ledamot och ersättare i Snårvägen Invest AB 
från årsstämman 2008 till årsstämman 2011 

Beslut  
Nedanstående personer väljs till ledamot och ersättare till Snårvägen Invest AB från 
årsstämman 2008 till årsstämman 2011 

 

Ledamot 

Åke Eltoft (m) Soldatgatan 22 961 76 BODEN 
 

Ersättare  

Kenneth Backgård (ns) Trångforsgränd 7 961 44 BODEN  
 
 

 

För kännedom 
Ekonomikontoret (Snårvägen Invest AB)   
Åke Eltoft (m) 
Kenneth Backgård (ns)  
Kansliet  
Personalkontoret 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
26 (35) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 161  
Vb § 33  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Val av stämmoombud och ersättare stämmoombud i 
Snårvägen Invest AB från årsstämman 2008 till års-
stämman 2011 

Beslut  
Nedanstående personer väljs till stämmoombud och ersättare stämmoombud till 
Snårvägen Invest AB från årsstämman 2008 till årsstämman 2011 

 

Stämmoombud  

Olle Lindström (m) Smaragdgränd 6 961 46 BODEN  
 

Ersättare stämmoombud  

Bosse Strömbäck (v)  Alvägen 3 961 37 BODEN  
 

 

För kännedom 
Ekonomikontoret (Snårvägen Invest AB)   
Olle Lindström (m) 
Bosse Strömbäck (v)  
Kansliet  
Personalkontoret 
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 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
27 (35) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 162  
Vb § 34  
  
Ärendenr ---  
Diarienr KS 2008/861 
   

Pernilla Lundqvist (s) avsäger sig sitt uppdrag som 
ersättare i socialnämnden samt socialutskottet 

Beslut  
Avsägelsen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Pernilla Lundqvist (s) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden samt 
socialutskottet. 

 

För kännedom 
Socialnämnden    
Pernilla Lundqvist (s)  
Kansliet  
Personalkontoret 
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 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
28 (35) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 163  
Vb § 35  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Val av ersättare i socialnämnden efter Pernilla Lund-
qvist (s) för återstående del av mandatperioden 
2007-2010 

Beslut  
Nedanstående person väljs till ersättare i socialnämnden efter Pernilla Lundqvist (s) 
för återstående del av mandatperioden 2007-2010  

 

Ersättare 

Susanne Wiklund (s) Smaragdgränd 3 961 46 BODEN  
 

 

För kännedom 
Socialnämnden    
Susanne Wiklund (s)  
Kansliet  
Personalkontoret 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
29 (35) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 164  
Vb § 36  
  
Ärendenr ---  
Diarienr KS 2008/875 
   

Christer Nordberg (s) avsägelse sig sitt uppdrag 
som ersättare i kommunfullmäktige  

Beslut  
Avsägelsen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Christer Nordberg (s) har lämnat in en avsägelse på sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen    
Christer Nordberg (s)  
Kansliet  
Personalkontoret 
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 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
30 (35) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 165  
Vb § 37  
  
Ärendenr ---  
Diarienr KS 2008/891 
   

Catrin Wärne (m) avsäger sig sitt uppdrag som ersät-
tare i barn- och utbildningsnämnden  

Beslut  
Avsägelsen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Catrin Wärne (m) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildnings-
nämnden. 

 

För kännedom 
Barn- och utbildningsnämnden     
Catrin Wärne (s)  
Kansliet  
Personalkontoret 

 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
31 (35) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 166  
Vb § 38  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter 
Catrin Wärne (m) för återstående del av mandatperi-
oden 2007-2010 

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

 

Ersättare 

Daniel Rönnbäck (m) Margaretagatan 8 A 961 35  BODEN  
 
 

 

För kännedom 
Barn- och utbildningsnämnden     
Daniel Rönnbäck (s)  
Kansliet  
Personalkontoret 
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 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
32 (35) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 167  
  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Motioner 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motioner till kommunstyrelsen: 

1. Motion från Carola Larsson (fp) om att skicka handlingarna till sammanträden i 
nämnder och fullmäktige med e-post (2008/843). 

2. Motion från Carola Larsson (fp) om Fixar-Kalle till fler (2008/864). 
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 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 168  
  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Medborgarförslag  

a) Gör Bodens kommun till en rökfri arbetsplats (2008/807) 
Förslag: Bodens kommun bör förbjuda att de anställda röker på arbetstid. Kommu-
nen kan även förbjuda att de anställda under arbetstid luktar rök eller andra dofter 
som kan framkalla astma. 
Inlämnat av: Laila Kohkoinen 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

b) Förbättra inne- och utemiljön vid Bredåkers förskola (2008/812) 
Förslag: Inomhus- och utomhusmiljön vid Bredåkers förskola behöver förbättras. 
Byns förskoleföräldrar är villiga att hjälpa till genom ideellt arbete. Skolgårdens 
staket behöver åtgärdas och förskolans gård behöver solskydd. En större lekplats 
för hela byn kan byggas på skolgården. 
Inlämnat av: Adde Nooij 
Beslut: Fullmäktige överlåter till barn- och utbildningsnämnden att besluta i ären-
det. 

c) Utred om föräldraledigas barn kan få rätt till en heltidsplats i försko-
lan (2008/836) 
Förslag: Kommunen bör tillsätta en person med adekvata kunskaper som utreder 
barn till föräldraledigas rätt till heltidsplats i förskolan. Personen bör i första hand 
utreda om barnen kan fortsätta att nyttja sin förskoleplats så som det passar den en-
skilda familjen. 
Inlämnat av: Åsa Lundgren 
Beslut: Fullmäktige överlåter till barn- och utbildningsnämnden att besluta i ären-
det. 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 168  
  
  

Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

d) Skapa en visionsverkstad där alla medborgares vilja att bidra tas 
tillvara (2008/884) 
Förslag: Kommunen ska skapa en visionsverkstad som har en tydlig målinriktning 
att stötta var och ens vilja att bidra och i denna verkstad föra samman människor 
som gläds åt att utveckla samma slags idéer. Projektet kan länkas till Lärcentrum el-
ler Entreprenörscentrum. En eller flera projektledare kan hålla i träffar för enskilda 
individer och för inbjudna företag, grupper, skolklasser, föreningar etc. Ge Boden 
en chans att vara en naturligt växande, organisk miljö, med allt gott för människor, 
miljö och natur. 
Inlämnat av: Pia Janson 
Beslut: Fullmäktige överlåter till näringslivsstyrelsen att besluta i ärendet. 

 
För kännedom 
Respektive förslagsställare 
Kommunstyrelsen (ärende a) 
Barn- och utbildningsnämnden (ärende b och c) 
Näringslivsstyrelsen (ärende d) 
 
 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-11-17 

Sid 
35 (35) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 169  
  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Interpellationer 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna att följande interpellationer får ställas: 

1. Patrik Degerman (s) och Eivy Blomdahl (s) om resurser till barn med svårighe-
ter i Gunnarsbyn (2008/925). 

2. Patrik Degerman (s) och Eivy Blomdahl (s) om en värmepanna i Gunnarsbyn 
(2008/926). 
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