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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2013-09-09 
Tid 14.00 – 16.10 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

LEDAMÖTER 
R=röstber 
E=ersättare Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

S Torbjörn Lidberg R       

M Olle Lindström R     

S Eivy Blomdahl R       

M Johan Johansson  R     

S Christer Carlsson R       

V Bosse Strömbäck R       

M Rigmor Åström R     

S Britt-Marie Loggert Andrén R       

S Lars Nilsson -       

M Göran Ahlman R      

S Anna-Karin Nylund -      

V Inger Vestman Arvesen R       

M Åke Eltoft  R      

S Jan-Olov Bäcklund R       

M Bo Hultin R      

S Ann-Christin Pretty R      

NS Kenneth Backgård R       

S Leif Pettersson R       

M Daniel Rönnbäck R      

S Lena Nilsson -      

V Rasmus Joneland R      

MP Catarina Ask R      

M Eva Smedetun R      

S Tomas Lund -       

M Hans Holmqvist -       

S Lennart Synnergren R       

KD Anders Pettersson R      

FP Hendrik Andersson   R      

C Roger Bohman R       

S Birgitta Rensfeldt R       

M Helena Nordvall R      
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2013-09-09 
Tid 14.00 – 16.10 
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§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

LEDAMÖTER 
R=röstber 
E=ersättare Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

S Inger Billenman  R       

V Gunnel Notelid R       

M Göran Höglund -      

SD Lars Röjne -      

S Glenn Blom R      

M Bo Lindström R       

S Inger Mattsson -       

NS Anders Sundström R       

M Egon Palo R      

S Urban Sundbom R       

S Britt-Inger Hedström -       

V Inga-Lill Engström Öhman R      

M Hans Nilsson R      

S Ingemar Karlsson R       

M Johan Sellin -       

S Anna Ek  -       

M Peter Berkfors -       

S Inge Andersson R       
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2013-09-09 
Tid 14.00 – 16.10 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

ERSÄTTARE 
R=röstber 
E=ersättare Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

S Béatrice Öman R       

S Kent Nyberg -       

S Per Vestin -       

S Christina Vesterlund R       

S Harry Hannu R       

S Åsa Lindström R       

S Andreas Nicolaou R       

S Arne Pettersson -       

S Kurt Pettersson R     

S Berith Ekervén R       

S Thomas Öhrn E       

M Bo Elmgren -     

M Lars-Gunnar Holmqvist R       

M Lennart Carlsson R     

M Lars Lundström -       

M Knut Larsson R      

M Åke Carlsson R      

M Vivian Boström E      

M Eberth Gustafson -      

V Bo Englund E      

V Bo Engström  E       

V Britt-Inger Aspemalm Olsson -       

NS Göran Hedberg E      

NS Erika Sjöö -      

MP Mats Nordström E       

MP Agneta Granström E     

KD Maria Selin Fjellström  -     

KD Gunnar Halin -     

FP Jan Larsson  -       

FP Åsa Lundgren -       

C Eva-Britt Larsson E      

C Lili-Marie Lundström E       

SD VAKANT -       
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 94 Information från socialnämnden 

  

Catarina Liljeholm, socialchef, informerade om socialnämndens verksamhet, vad 
som är på gång och vilka utvecklingsområden de jobbar med. 

Exempel: 

Inventera de gamlas vanor och behov, socialtjänsten ska bli bättre på att fånga vilka 
individerna är, deras liv och erfarenheter. 

Säkerställa de dementas och de äldres boenden så de kan leva tryggt och säkert. 

Parboendegaranti i särskilt boende, gäller för par 65 år och äldre. Båda ska dock 
vara överens om fortsatt parboende. 

Hemsjukvården, fortfarande några oklara gränsdragningar mellan landstinget och 
kommunen. 

Förstärkt skydd barn och unga, utbildning till de som anlitas som familjehem och 
jourhem. Socialtjänsten ska följa upp den insats de fått.  

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2013-09-09 

Sid 

3 (16) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 95 Spontan frågestund 

  

Fråga 1  
  
Frågeställare: Anders Pettersson (KD)  
Frågan besvaras av: Rasmus Joneland (V) 
Ämne: Har kommunen koll på vattenkvalitén i sjöarna i stan, 

bland annat Lill-Avan. 
 

 
Fråga 2 

 

  
Frågeställare: Bosse Strömbäck (V)  
Frågan besvaras av: Johan Johansson (M) 
Ämne: När blev SVEA fastigheter ett riskkapitalbolag. 

 
 
Fråga 3 

 

  
Frågeställare: Hendrik Andersson (FP)   
Frågan besvaras av: Bosse Strömbäck (V)  
Ämne: Vänsterpartiets ideologi ändrad vad det gäller ev fastig-

hetsaffär. 
 

 
Fråga 4 

 

  
Frågeställare: Johan Johansson (M) 
Frågan besvaras av: Bosse Strömbäck (V) 
Ämne: En eventuell fastighetsaffär, vem står för kostnaderna. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 96 Delgivningar 

  
1. Socialnämnden; Ej verkställda beslut LSS 2013-06-30 (2013/53). 

2. Kommunrevisionen; Granskning att styrelserna och nämnderna säkerställer att 
arbetsmiljöarbetet bedrivs ändamålsenligt (2013/281)  

3. Länsstyrelsen; Klimatförändringar i Bodens kommun, planeringsunderlag för 
anpassning till förändrat klimat (2013/283). 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 97 Interpellationssvar till Daniel Rönnbäck (M) om publicering 

av kommunala protokoll på kommunens hemsida  
 KS 2013/286 

På kommunfullmäktiges sammanträde 2013-06-17 lämnade Daniel Rönnbäck (M) 
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Lidberg (S): 

”Kommunens protokoll utgör en viktig del av demokratin och rättssäkerheten, Att 
de kommunmedborgare som så önskar kan ta del av våra protokoll är en förutsätt-
ning för att förtroendet för oss politiker inte minskar. 

Vid en kontroll på kommunens hemsida noterar jag att flertalet protokoll inte finns 
upplagda. Miljö & byggnämnden har till exempel endast ett (1) protokoll upplagt 
för 2013. Socialnämnden endast två (2). Enskilda medborgares rättighet att över-
klaga politiska beslut riskerar att gå förlorad då inte protokoll publiceras. 

Ur tillgänglighetssynpunkt är det allvarligt om protokollen endast anslås på kom-
munens anslagstavla då till exempel en rullstolsburen medborgare inte har möjlig-
het att läsa dessa utan hjälp. Är 2013 borde det vara en självklarhet att protokollen 
publiceras på kommunens hemsida. 

Med anledning av detta ställer jag dessa frågor: 

1. Vad är orsaken till att inte alla protokoll från våra nämnder finns publicerade på 
kommunens hemsida? 

2. När kommer detta att åtgärdas så att inte demokratin och rättssäkerheten riske-
ras?” 

Torbjörn Lidberg (S) har lämnat följande svar: 

”Först vill jag säga att om protokoll inte publiceras på kommunens hemsida så ho-
tar det inte på något sätt rättssäkerheten. Den säkerställs genom nämndsrutiner. 
Däremot ska alla protokoll publiceras med undantag för sekretesskyddade delar.  

Under våren har det funnits brister gällande socialnämnden och miljö- och bygg-
nämnden.  

Socialnämnden fungerade före sommaren och miljö- och byggnämnden fungerar 
från hösten.” 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 98 Motion om samordningsfunktion på tillväxtförvaltningen 

 KS 2012/492, Ks § 95 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen med att ge kommunledningsförvaltning-
en i uppdrag att komma med förslag till nytt ägardirektiv till Arenabolaget, att 
fungera som samordningsfunktion i linje med motionen.  

2. Kommunfullmäktige avslår motionen i fråga om att samordningsfunktionen ska 
tillsättas på tillväxtförvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 

Daniel Rönnbäck (M) föreslår i en motion, 2012-10-02, att en samordningsfunktion 
inrättas på tillväxtförvaltningen för att undvika att olika idrottsevenemang, kultur-
satsningar, handelsfrämjande aktiviteter med mera krockar. 

Tillväxtnämnden säger i sitt yttrade 2013-05-09, § 39, att förslaget är bra och att det 
finns mycket att tjäna på en organiserad samordning av de evenemang som anord-
nas inom kommunen. En möjlig lösning kunde vara att lägga samordningsfunktio-
nen på VD för Arenabolaget i Boden. Tillväxtnämnden föreslår att motionen bifalls 
på det sättet att fullmäktige genom ägardirektiv ger Arenabolaget i uppgift att fun-
gera som samordningsfunktion i linje med motionen. Nämnden föreslår att kom-
munfullmäktige avslår motionen i fråga om att samordningsfunktionen ska tillsättas 
på tillväxtförvaltningen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Daniel Rönnbäck (M) och Bosse Strömbäck (V) föreslår att kommunstyrelsens för-
slag bifalls. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) 

För kännedom 
Daniel Rönnbäck (M) 
Tillväxtnämnden 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 99 Motion om att utreda förutsättningar att bedriva närings-

livsarbetet i ett gemensamägt bolag 
 KS 2013/142, Ks § 96 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att näringslivets organisationer just nu genom-
för en större organisationsförändring varför bildande av ett gemensamägt bolag 
i dagsläget vore att föregripa det arbete som pågår, samtidigt hänvisas det till 
den utredning som genomfördes 2005 där det i slutrapporten framgår att när-
ingslivsarbetet skulle kvarstå i kommunal förvaltning. 

2. Motionen är därmed besvarad. 

Reservationer från Roger Bohman (C). 

Beskrivning av ärendet 

Roger Bohman (C) föreslår i en motion, 2013-03-25, att en utredning genomförs 
om vilka förutsättningar som finns att tillsammans med det lokala näringslivet bilda 
ett gemensamt näringslivsbolag och vilka konsekvenser detta skulle medföra. 

Tillväxtnämnden föreslår 2013-05-08, § 40, att motionen avslås med hänvisning till 
att en utredning redan genomförts om bildande av ett näringslivsbolag. 

År 2005 genomfördes en utredning om att bilda ett näringslivsbolag. Utredningen 
bedrevs som ett projekt i samverkan mellan kommun och näringsliv. Styrgruppen 
bestod av politiker och tjänstemän och referensgruppen av representanter från Före-
tagarna, Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, Boden Turism, BOMB, Bodens 
Landsbygdsråd och Lantbrukarnas riksförbund Norrbotten. 

Projektgruppen föreslog i sin slutrapport att näringslivsutvecklingen skulle kvarstå i 
kommunal förvaltning, att organisationen skulle förstärkas med en företagslots, att 
näringslivsförvaltningen skulle organiseras i tre enheter/grupper fokuserade mot 
områdena operativ företagsutveckling, strategisk näringslivsutveckling och kompe-
tensutveckling, att ett utvecklingsråd, bestående av beslutsfattare från kommunen 
och företagare inrättas samt att projektformen utvecklas som verksamhetsform för 
att i samverkan kommun - näringsliv driva viktiga utvecklingsprojekt. 

Näringslivsstyrelsen beslutade 2005-09-07 § 33 om åtgärder med anledning av ut-
redningen. Tillväxtförvaltningen hänvisar till rapporten från 2005-03-21 och anser 
att en grundlig utredning redan har genomförts.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 
§ 99 Motion om att utreda förutsättningar att bedriva närings-

livsarbetet i ett gemensamägt bolag, forts 
 KS 2013/142, Ks § 96 

Yrkanden 

Roger Bohman (C) föreslår att motionen bifalls. 

Bosse Strömbäck (V) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag. 

 

För kännedom 
Roger Bohman (C)  
Tillväxtnämnden 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 100 

 
Motion om mer resurser till barn i behov av särskilt stöd 

 KS 2012/329, Ks § 97 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige överlämnar till utbildningsnämnden att utreda den ekono-
miska ramen för barn i behov av särskilt stöd. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

Reservationer från Hendrik Andersson (FP). 

Beskrivning av ärendet 

Hendrik Andersson (FP) föreslår i en motion att Bodens kommun utreder utökade 
resurser för barn i behov av särskilt stöd, BIBAS för att gälla även andra funktions-
hinder, att kommunen utreder konsekvenserna av detta, att kommunen utreder vad 
kostnaden blir samt att kommunen därefter på lämpligt sätt genomför åtgärder base-
rat på de fakta som dessa utredningar genererar. 

Utbildningsförvaltningen säger i sitt yttrande 2013-05-30, § 67 att nämnden ställer 
sig positiv till att utreda frågan utifrån de förslag som motionen tar upp och föreslår 
att kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag att förutsättningslöst ut-
reda den ekonomiska ramen för barn i behov av särskilt stöd.   

Kommunledningsförvaltningen säger i sitt yttrande 2013-08-12, att anslaget för 
barn i behov av särskilt stöd inte kan ses isolerat utan måste analyseras i samman-
hang med övriga resurser. Kommunledningsförvaltningen anser vidare att det är 
självklart att utbildningsnämnden ständigt ser över sina resurser och hur de fördelas 
inom verksamheten så att de gör mest nytta. Kommunledningsförvaltningen har 
därför inga synpunkter på att utbildningsnämnden utreder hur de fördelar sina re-
surser. En sådan utredning kan utbildningsnämnden göra på eget initiativ, utan att 
fullmäktige ger nämnden ett särskilt uppdrag.  

Om utbildningsnämnden kommer fram till att de ekonomiska ramarna för vissa 
grupper av elever måste utökas måste detta i första hand prövas på så sätt nämnden 
överväger om det går att omfördela resurser inom nämndens befintliga driftbudget.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att fullmäktiges beslut formuleras på så sätt 
att fullmäktige överlämnar till utbildningsnämnden att utreda den ekonomiska ra-
men för barn med behov av särskilt stöd.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 
§ 100 Motion om mer resurser till barn i behov av särskilt stöd, 

forts 
 KS 2012/329, Ks § 97 

Yrkanden 

Hendrik Andersson (FP) föreslår att motionen bifalls. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag. 

 

För kännedom  
Hendrik Andersson (FP) 
Utbildningsnämnden  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 101 Upphävande av regler för kulturstipendium 

 KS 2013/246, Ks § 98 

Beslut 

Kommunfullmäktige upphäver tidigare fastställda regler för kulturstipendium be-
slutade av KF 1996-09-09, § 163. 

Beskrivning av ärendet 

Tillväxtnämnden föreslår 2013-05-03, § 32, att kommunfullmäktige upphäver tidi-
gare fastställda regler för kulturstipendium beslutade av kommunfullmäktige  
1996-09-09, § 163. 

Tillväxtnämnden har genomfört en översyn av de regler och riktlinjer som finns 
inom nämndens verksamhetsområde för att få ett mer enhetligt innehåll som över-
ensstämmer med det uppdrag som tillväxtnämnden fått av fullmäktige. En samman-
ställning av dessa har gjorts för att få ett övergripande dokument där samtliga regler 
och riktlinjer återfinns, även vissa redaktionella justeringar har gjorts i dokumenten. 
Tillväxtnämndens regler och riktlinjer antogs av nämnden 2013-05-03, § 33. 

De gamla dokumenten måste upphävas. De riktlinjer och regler som finns är fast-
ställda av kultur- och fritidsnämnden och näringslivsstyrelsen, förutom ett som är 
fastställt av kommunfullmäktige – Regler för kulturstipendium, som kommunfull-
mäktige måste upphäva. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Tillväxtnämnden 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 102 Detaljplan; Bodsvedjan 1:14, del av, Lavettvägen-

Svedjevägen 
 KS 2013/249, Ks § 99 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Bodsvedjan 
1:14, del av, Lavettvägen – Svedjevägen. 

Planens syfte är att öppna för fordonstrafik mellan Lavettvägen och Svedjevägen i 
Bodsvedjan. Idag är förbindelsen endast för gång- och cykeltrafik. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret) 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2013-09-09 

Sid 

13 (16) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 103 Detaljplan; Svartbyn 1:128, del av, Södra Bränslan 

 KS 2013/131, Ks § 100 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Svartbyn 
1:128, del av, Södra Bränslan. 

Planen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av hästgårdar inom området Södra 
Bränslan. Aktuellt planområde används idag framför allt för jordbruk men en trav-
hästanläggning har nyligen uppförts på området. Området som ligger i anslutning 
till viktiga anläggningar för hästnäringen är mycket lämpligt för en utveckling av 
hästverksamheten. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 104 Ändring av bolagsordning för Bodens Utveckling AB 

 KS 2010/348, Ks § 101 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige ger Bodens Kommunföretag AB i uppdrag att kalla till en 
extra stämma för att förändra föremålet för Bodens Utveckling AB:s verksam-
het.  

2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändring i bolagsordningen för Bo-
dens Utveckling AB.   

Beskrivning av ärendet  

Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-06, § 56, att öppna Bodens Utveckling AB 
för verksamhet. Bolagsordning för BUAB antogs där föremålet för bolagets verk-
samhet är att initiera och driva utvecklingsfrågor i syfte att främja tillväxt i Bodens 
kommun.  

Kommunledningen föreslår att föremålet för bolagets verksamhet ändras till följan-
de: ”Bolaget skall initiera och driva utvecklingsfrågor i syfte att främja tillväxt i 
Bodens kommun. Bolaget ska vidare arbeta med företagsetableringar, organisa-
tionsutveckling för företag, utbildningsverksamhet inom företagsfrågor, bedriva 
fastighetsförvaltning och uthyrning av lokaler samt äga aktier och andelar”. 

I övrigt är bolagsordningen oförändrad. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Bodens Kommunföretag AB 

För kännedom 
Bodens Utveckling AB 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 105 Nya medborgarförslag  

 

Rök- och parfymfria busschaufförer på lokaltrafiken (2013/309) 

Inlämnat av: Axel Sandberg  
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  

Busskurar på alla hållplatser (2013/310) 

Inlämnat av: Axel Sandberg  
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet 

Bygg en wakeboardbana i älven vid Hednoret (2013/322) 

Inlämnat av: Emma Lifbom  
Beslut: Fullmäktige överlåter till tillväxtnämnden att besluta i ärendet 

Stäng av centrum under barmark- och semesterperioden (2013/329) 

Inlämnat av: Lars Karsikko  
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet 

Bygg en skatepark i Sävast (2013/343) 

Inlämnat av: William och Ludwig Mohlin 
Beslut: Fullmäktige överlåter till tillväxtnämnden att besluta i ärendet 

Bygg en skatepark i Boden (2013/343) 

Inlämnat av: Tim Larsson  
Beslut: Fullmäktige överlåter till tillväxtnämnden att besluta i ärendet 

Se över och rensa upp Fagernäs elljusspår (2013/372) 

Inlämnat av: Birgitta Boström 
Beslut: Fullmäktige överlåter till tillväxtnämnden att besluta i ärendet 

Inför gratis lokalbusstrafik för alla (2013/373) 

Inlämnat av: Eilert Tallenhed 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet 

Arbetskläder till personal inom förskola och fritidshem (2013/376) 

Inlämnat av: Personal på olika förskolor i Bodens kommun  
Beslut: Fullmäktige överlåter till utbildningsnämnden att besluta i ärendet 

_________________ 
För kännedom; Förslagsställarna, utbildningsnämnden, tillväxtnämnden 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 106 Interpellationer 

  

Fullmäktige beslutade att följande interpellation får ställas, svar lämnas på kom-
munfullmäktige 14 oktober: 

1. Interpellation från Roger Bohman (C) till tekniska utskottets ordförande Ras-
mus Joneland (V) om asfalteringen av cykelvägen till Aldersjön (2013/374). 
 

2. Interpellation från Hendrik Andersson (FP) till utbildningsnämndens ordförande 
Britt-Marie Loggert Andren (S) om statliga medel till elevhälsan (2013/379). 

 
3. Interpellation från Hendrik Andersson (FP) till socialnämndens ordförande Inge 

Andersson (S) om förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 
(2013/380). 
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