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NÄRVARO- OCH  
OMRÖSTNINGSLISTA 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
OMRÖSTNINGAR                  

Datum  
2010-04-12 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-17.35 

R=röstber 
E=ersättare 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

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

M Olle Lindström R       

S Eivy Blomdahl R     

M Åke Eltoft -       

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 Ågren 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 -       

M Bo Elmgren -       

S Stefan Norberg -       

MP Catarina Ask R       

NS Mariann Jornevald -       
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NÄRVARO- OCH  
OMRÖSTNINGSLISTA  

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
OMRÖSTNINGAR                 

Datum  
2010-04-12 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-17.35 

R=röstber 
E=ersättare 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

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

M Helena Nordvall -       

FP Carola Larsson R       

S Jan-Olov Bäcklund R     

V Birger Juntti R       

M Eva Smedetun R       

S Christina Vesterlund R       

M Egon Palo R       

S Hans Rolfs -     

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 -     

KD Maria Selin-Fjellström R       

M Hans Holmqvist -       

S Lena Nilsson R       

V Bo Westin R       

M Vivi-Anne Boström R       

S Tomas Lund R       
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NÄRVARO- OCH  
OMRÖSTNINGSLISTA  

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
OMRÖSTNINGAR              

Datum  
2010-04-12 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-17.35 

R=röstber 
E=ersättare 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

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 R       

M Knut Larsson R       

M Hans Nilsson R       

S Sophie Vestin -     

S Andreas Nicolao R       

S  Urban Sundbom R       

S Lennart Synnergren R     

S Allan Ågren R       

S Jan Nilsson E     

S Glenn Blom E       

S Kent Barkestedt -       

V Kent Eriksson R       

V Lena Joneland -       

V Katarina Palm  R       

V Bo Engström E       

NS Erika Sjöö R       

NS Gösta Eriksson E       

C Eva Larsson R       

C Maria Lindström -       

KD Britt-Marie Carlsson E       

KD Per-Olof Planting E     

MP Agneta Granström -       

MP Mats Nordström  E       

FP Jan Larsson -       

FP Henryk Nowakowski E       

 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-04-12 

Sid 

2 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 26 Spontan frågestund 
  

 
Fråga 1  
  
Frågeställare: Glenn Blom (S) 
Frågan besvaras av: Olle Lindström (M)  
Ämne: Om gång- och cykelbanen längs väg 356 i Skogså 

 
Fråga 2  
  
Frågeställare: Anders Pettersson (KD)  
Frågan besvaras av: Anders Sundström (NS) 
Ämne: Om skriverier i media om överförmyndarnämnden och 

länsstyrelsens tillsyn över nämnden  
 
Fråga 3  
  
Frågeställare: Bosse Strömbäck (V)  
Frågan besvaras av: Anders Pettersson (KD)  
Ämne: Om Anders Petterssons fråga till Anders Sundström hade 

gruppbehandlats innan den ställdes 
 
 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-04-12 

Sid 

3 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 27 Revisorerna informerar 
  

Kommunrevisorernas ordförande Britt-Inger Olsson (S) informerar om revisorernas 
bedömningar i revisionsberättelsen för år 2009.



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-04-12 

Sid 

4 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 28 Delgivningar 
  

1. Socialnämnden; Rapport ej verkställda beslut per 2009-12-31 (2009/381). 

2. Länsstyrelsen; Anmälan mot överförmyndarnämnden (2010/133).  

3. Barn- och utbildningsnämnden; Redovisning av kris- och säkerhetsarbetet 
(2010/148). 

4. Kommunrevisionen; Årlig granskning av Näringslivsstyrelsen (2010/149). 

5. Obesvarade medborgarförslag april 2010 (2010/165). 

6. Obesvarade motioner april 2010 (2010/167). 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-04-12 

Sid 

5 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 29 Ändring av taxa inom ordinärt boende 
 KS 2010/135, Au § 15, Ks § 37 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens förslag till taxa inom ordinärt 
boende.  

2. Avgift för hemtjänst personlig omsorg ska baseras på utförd tid hos kund. 

3. Avgift per utförd timme personlig omsorg hos kund fastställs till 120 kr. 

4. Avgift för serviceinsatser fastställs per aktivitet till: 

 Städning, 225 kr 

 Tvätt/klädvård, 225 kr 

 Inköp, 150 kr 

 Ledsagning, 150 kr 

 Sophantering, 37 kr 

 Trygghetslarm, 153 kr per månad 

 Kost inklusive hemsändning, 53 kr per portion. Smör, bröd och dryck ingår 
ej. 

5. Avgifterna uppräknas årligen i enlighet med fastställda uppräkningsfaktorer 
angivna i kommunens gemsensamma planeringsförutsättningar. 

6. De nya avgifterna avseende hemtjänst gäller från och med 2010-05-01. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden har 2010-02-23 § 29 sammanställt ett förslag till ändring av taxa 
inom ordinärt boende. Nuvarande grundavgift bör fortsättningsvis inte utgå. Samti-
digt införs ny avgiftsnivå per utförd timme samt en avgift för per utförd aktivitet för 
service.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

För genomförande 
Socialnämnden 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-04-12 

Sid 

6 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 30 Riktlinjer för styrning och uppföljning 
 KS 2010/137, Au § 16, Ks § 38 

Beslut  

Kommunfullmäktige antar det reviderade förslaget till riktlinjer för styrning och 
uppföljning. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomikontoret lämnar förslag till riktlinjer för styrning och uppföljning. 

I kommunfullmäktiges nuvarande riktlinjer för styrning och uppföljning finns 
kommunens uppföljningssystem reglerat. Av riktlinjerna framgår att förutom årsre-
dovisningen ska uppföljningen till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen bestå 
av två delårsrapporter per år samt ett rapporteringssystem för större avvikelser och 
måluppfyllelse. Delårsrapporterna ska göras efter april respektive augusti månad 
och förutom delårsbokslutet även innehålla en prognos över hela året. Koncernen 
ingår i delårsrapporten efter augusti månad. 

Enligt kommunallagen och lag om kommunal redovisning ska minst en delårsrap-
port upprättas per år. Den ska omfatta minst 6 månader och högst 8 månader. Så 
långt det är möjligt ska den även stämma överens med årsredovisningen. Reviso-
rerna ska också bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med målen för 
god ekonomisk hushållning. 

Under 2009 var det stora variationer mellan prognoserna och utfallet vid årets slut. 
För att ge nämnder/styrelser möjlighet att förbättra kvaliteten på prognoserna före-
slås att det upprättas två snabbrapporter per år med fokus helt på årsprognosen. 
Snabbrapporter föreslås lämnas efter mars och september månad. Därutöver görs en 
delårsapport per år som förutom delårsbokslutet även ska innehålla uppföljning av 
fastställda mål och budget. Både snabbrapporterna och delårsrapporterna föreslås 
omfatta koncernen. Vidare har kommunrevisorerna vid granskning av delårsrappor-
ten bland annat påtalat att delårsrapporten behöver utvecklas och presenteras på 
samma sätt som årsredovisningen . Därutöver innehåller de reviderade riktlinjerna 
mindre justeringar i syfte att anpassa dessa efter den praktiska hanteringen. 

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 Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-04-12 

Sid 

7 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 31 Motion från Egon Palo (M) om information till politiker om 
kriminalitet och missbruk 

 KS 2009/736, Au § 17, Ks § 39 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige överlämnar till fullmäktiges ordförande att bjuda in poli-
sen och Brottsförebyggande rådet en gång om året och därutöver när ordförande 
finner att behov finns för att lämna en information till fullmäktiges ledamöter 
om kriminalitet och missbruk. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att inte ändra kommunfullmäktiges arbetsordning 
på så sätt att polisen och Brottsförebyggande rådet får en stående punkt på full-
mäktiges sammanträden. 

3. Motionen är därmed behandlad.  

Beskrivning av ärendet 

Egon Palo (M) föreslår i en motion att polisen och Brottsförebyggande rådet ska 
ges möjlighet till att likt revisorerna få en föredragningspunkt för att beskriva aktu-
ellt läge vad avser kriminalitet och missbruk i Boden samt översiktligt i länet.  

Kansliets bedömning 

Kansliet skriver i sitt yttrande att frågorna om missbruk och kriminalitet berör hela 
samhället, såväl statliga myndigheter som kommuner och den privata sektorn. Det 
lokala brottsförebyggande rådet har rollen som en kontaktyta mellan kommunens 
förvaltningar, polisen och handeln med mera.  

Revisorerna har en central uppgift i den kommunala organisationen. Revisorerna 
granskar nämnderna verksamhet och lämnar årligen en revisionsberättelse till full-
mäktige. Kommunfullmäktige har därefter att ta ställning till om nämnderna och 
dess ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet. Det är mot den bakgrunden man ska se att 
revisorerna får yttra sig varje gång som kommunfullmäktige sammanträder.   

Kansliet delar Egon Palos uppfattning att det finns goda skäl att även fullmäktiges 
ledamöter ska informeras om det aktuella läget om kriminalitet och missbruk i Bo-
den. Kansliet har därefter redan kontaktat Brottsförebyggandet rådet och polisen 
och förhört sig om möjligheterna för att fullmäktige ska få en redovisning under vå-
ren 2010.  

Polisen och Brottsförebyggande rådet har däremot inte samma grundläggande roll 
för fullmäktige som revisorerna. Kansliet anser därför att det inte är motiverat att 
polisen och rådet har en stående punkt vid varje sammanträde. Informationen om 
missbruk och kriminalitet kan i stället lämnas till fullmäktige efter särskilt inbjudan  



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-04-12 

Sid 

8 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 31 Motion från Egon Palo (M) om information till politiker om 
kriminalitet och missbruk, forts 

 KS 2009/736, Au § 17, Ks § 39 

från fullmäktiges ordförande, samt i rådets löpande rapportering till kommunstyrel-
sen.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut med den skillnaden att punkten 1 löd enligt följande. Kommun-
fullmäktige överlämnar till fullmäktiges ordförande att bjuda in polisen och Brotts-
förebyggande rådet 1 gång/år för att lämna en information till fullmäktiges ledamö-
ter om kriminalitet och missbruk. 

Yrkanden 

Egon Palo (M) föreslår att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
med tillägget att inbjudan kan göras en gång per år och därutöver när ordförande 
finner att behov finns. 

Ordförande finner att fullmäktige beslutar enligt Egon Palos (M) förslag. 

 

För genomförande 
Kommunfullmäktiges ordförande 

För kännedom 
Egon Palo (M) 
Kommunstyrelsen (klf – kansliet) 
Brottsförebyggande rådet 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-04-12 

Sid 

9 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 32 Motion från Roger Bohman (C) och Carola Larsson (FP) om 
förstudie angående biobränslepotentialen i Boden 

 KS 2009/844, Au § 18, Ks § 40 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar till näringslivsstyrelsen att genomföra en förstudie 
i enlighet med motionens förslag. Förstudien ska redovisas för kommunfull-
mäktige senast under 2011. 

Beskrivning av ärendet 

Roger Bohman (C) och Carola Larsson (FP) föreslår i en motion att näringslivsför-
valtningen ska genomföra en förstudie om hur resurser i kommunen ska kunna tas 
tillvara och medverka till energiomställningen. Vi har mycket stora arealer i kom-
munen som mycket väl skulle kunna användas för produktion av energigröda, an-
tingen att användas som substrat till biogasproduktion eller framställning av bräns-
lepellets. Vi har dessutom oerhörda kvantiteter oanvända lövskogsområden som 
också skulle vara ett värdefullt tillskott.  

Svårigheten ligger enligt motionärerna i att dessa resurser är fördelade över ett stort 
antal ägare. Det krävs därför en utomstående part som tillsammans med aktörer från 
den gröna näringen och energimarknaden kan genomföra en kartläggning av såväl 
resurser som möjliga marknadsaktörer för att få till stånd en exploatering av våra 
energiresurser.  

Näringslivsstyrelsen tillstyrker motionen i sitt yttrande 2010-02-17, § 5. Av när-
ingslivsstyrelsens yttrande framgår att motionens intentioner ligger väl i linje med 
den inriktning näringslivsstyrelsen har i kommunens strategiska plan för åren 2010-
2012, nämligen att aktivt söka nätverk som arbetar med utveckling av skogen som 
resurs för koldioxidupptagning samt producent av trävaror, massa och biobränsle.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Roger Bohman (C) föreslår att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag. 

För genomförande 
Näringslivsstyrelsen 
För kännedom Roger Bohman (C) och Carola Larsson (FP) 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-04-12 

Sid 

10 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 33 Begäran från Gunnarsbyns Byggnadsförening om förläng-
ning av lån 

 KS 2001/610, Ks § 41 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att ränte- och amorteringsfriheten förlängs till och 
med 2015-12-31. 

2. Föreningen ska årligen till kommunens ekonomikontor utan anmodan redovisa 
årsredovisning/bokslut samt en verksamhetsberättelse över årets verksamhet. 

Beskrivning av ärendet 

I samband med ombyggnaden av Folkets Hus i Gunnarsbyn 1988 beviljades Gun-
narsbyns Byggnadsförening upa ett ränte- och amorteringsfritt lån på 1 508 912 
kronor. Lånet har förlängts av kommunfullmäktige senast 2007-05-07, § 102, till 
och med 2009-12-31. 

Gunnarsbyns Byggnadsförening Upa hemställer i skrivelse 2010-01-15 (se bilaga) 
att lånet förlängs, då föreningen bedömer att de inte har några möjligheter att åter-
betala lånet. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att föreningen beviljas en förlängning av 
ränte- och amorteringsfriheten t o m 2015-12-31.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf – ekonomikontoret)  

För kännedom 
Gunnarsbyns Byggnadsförening Upa  



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-04-12 

Sid 

11 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 34 Ansvarsfrihet för styrelsen i Stiftelsen BodenBo 
 KS 2010/201 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar styrelseledamöterna i Stiftelsen BodenBo ansvarsfri-
het för räkenskapsåret 2009. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Stiftelsen BodenBos stadgar, § 20, ska kommunfullmäktige ta ställning till 
frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna har granskat årsredovisningen och bokföring-
en samt styrelsens förvaltning. Revisorerna föreslår i sin revisionsberättelse att sty-
relseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Yrkanden 

Kenneth Backgård (NS) föreslår att kommunfullmäktige beviljar styrelseledamö-
terna i Stiftelsen BodenBo ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009. 

Ordföranden finner att fullmäktige beslutar enligt Kenneth Backgårds (NS) förslag. 

 

För kännedom 
Stiftelsen BodenBo 
Kommunstyrelsen (klf – ekonomikontoret)  
Kommunrevisorerna  



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-04-12 

Sid 

12 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 35 Revisionsberättelse för år 2009 
 KS 2010/201 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunens styrelser och nämnder, 
förutom överförmyndarnämnden, ansvarsfrihet för år 2009. 

2. Frågan om ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden återremitteras till kom-
munstyrelsen för ytterligare oberoende utredning enligt vad som anförts tidiga-
re. Frågan ska återredovisas till kommunfullmäktige så beslut om ansvarsfrihet 
kan fattas i enlighet med kommunallagens krav senast den 30 juni 2010.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelser och 
nämnder och i kommunens företag. Granskningen har utförts enligt kommunalla-
gen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksam-
het. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövande.  

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelser och nämnder i Bodens kommun har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-
ställande sätt, att räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande, att styrelsernas och 
nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer att resultatet 
i årsredovisningen delvis är förenligt med de finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning som fullmäktige uppställt, samt att resultatet i årsredovisningen inte är 
förenligt med det verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige 
uppställt. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelser och 
nämnder ansvarsfrihet. 

Yrkanden 

Kenneth Backgård (NS) föreslår, med instämmande av Eva Smedetun (M) och Ca-
rola Larsson (FP), att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunens sty-
relser och nämnder ansvarsfrihet för år 2009. 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår (se bilaga 1), med instämmande av Bosse Strömbäck 
(V) och Bosse Westin (V) att beslutet om ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden 
tas vid ett senare tillfälle när erforderliga utredningar är gjorda. I övrigt yrkar han 
bifall till förslaget om ansvarsfrihet.  

Mötet ajourneras mellan kl 16.20 och 16.35. 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-04-12 

Sid 

13 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 35 Revisionsberättelse för år 2009, forts 
 KS 2010/201 

Catarina Ask (MP), Bosse Strömbäck (V) och Torbjörn Lidberg (S) föreslår (se bi-
laga 2), att frågan om ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden återremitteras till 
kommunstyrelsen för ytterligare oberoende utredning enligt vad som anförts tidiga-
re. Frågan ska återredovisas till kommunfullmäktige så beslut om ansvarsfrihet kan 
fattas i enlighet med kommunallagens krav senast den 30 juni 2010.  

Olle Lindström (M) instämmer i Catarina Asks (MP) med fleras yrkande. 

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta om Catarina Asks (MP) förslag om 
återremiss, och finner att fullmäktige beslutar enligt det förslaget. 

Ordföranden frågar därefter om fullmäktige kan bevilja övriga styrelser och nämn-
der ansvarsfrihet. Han finner att fullmäktige beviljar övriga nämnder och styrelser 
ansvarsfrihet. 

 

För genomförande  
Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen , punkt 2) 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
Kommunrevisorerna 

 







Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-04-12 

Sid 

14 (25) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 36 Årsredovisning 2009 
 KS 2010/69, Bb § 4, Ks § 42 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen för 2009. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2009. Kon-
cernens resultat för 2009 uppgick till 60 933 tkr och kommunens resultat till  
35 847 tkr. Kommunens resultat enligt balanskrav, d v s efter justering av vinster, 
uppgår till 31 725 tkr. Resultatet enligt balanskravet föreslås avsättas till en stabili-
seringsfond. 

Samtliga nämnder/styrelser har lämnat verksamhetsberättelser. Kommunlednings-
förvaltningen har på uppdrag av budgetberedningen sammanfattat dessa till årsre-
dovisningen. Kommunstyrelsen har lämnat en gemensam verksamhetsberättelse för 
kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen samt räddnings- och bered-
skapsförvaltningen. Uppföljning av nämndernas målindikatorer framgår av respek-
tive nämnds egen verksamhetsberättelse. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan behandla årsredovisningen 
idag, trots att fullmäktige i det föregående ärendet inte behandlat frågan om över-
förmyndarnämndens ansvarsfrihet. Ordföranden finner att frågan ska behandlas 
idag. 

Olle Lindström (M), Bosse Strömbäck (V), Eivy Blomdahl (S), Christer Carlsson 
(S), Rigmor Åström (M) och Catarina Ask (MP) föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

För kännedom  
Samtliga styrelser och nämnder  



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-04-12 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 37 Tilläggsbudget 2010 Drift 
 KS 2010/168, Bb § 5, Ks § 43 

 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer följande tilläggsbudget för drift 2010: 

 

Kommunrevisionen 108
Ks-kommunledningsförvaltning 2 014
Ks-teknisk förvaltning 7 351
Ks-räddn o beredskapsförvaltning 0
Barn- och utbildningsnämnd 0
Socialnämnd 8 558
Miljö- och byggnämnd 0
Näringslivsstyrelse 1 300
Kultur- och fritidsnämnd 251
Överförmyndarnämnd 159
Finansförvaltningen, skatter och utjämning -29 939
Summa, tkr -10 198

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens tekniska förvaltning att 
med tilläggsbudgeten även finansiera eventuellt underskott som kan uppstå om 
den ekonomiska effekten av kommande konkurrensutsättning blir försenad. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder/styrelser att i första hand använda 
tilläggsbudgeten till kostnader av engångskaraktär. Eventuellt tillkommande 
kostnader måste finansieras inom befintliga ramar från 2011 och framåt. 

Beskrivning av ärendet 

Vid behandling av tilläggsbudget drift gäller som huvudregel att över- eller under-
skott ska tas med i sin helhet till kommande verksamhetsår. Justering sker för vissa 
poster. Summa tilläggsbudget får inte heller överstiga det ekonomiska utrymmet 
enligt god ekonomisk hushållning. Nämnder/styrelser har lämnat följande förslag 
till tilläggsbudget:  



Kommunfullmäktige Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 37 Tilläggsbudget 2010 Drift, forts. 

 KS 2010/168, Bb § 5, Ks § 43 

 
Nämnd/styrelse Avvikelse Justering Förslag

2009
Kommunrevision 222 -114 108
Ks-kommunledningsförvaltning 5 659 -3 645 2 014
Ks-teknisk förvaltning 7 351 0 7 351
Ks-räddn o beredskapsförvaltning -1 185 1 185 0
Barn- och utbildningsnämnd -10 693 10 693 0
Socialnämnd 8 558 0 8 558
Miljö- och byggnämnd 37 -37 0
Näringslivsstyrelse 3 372 -2 072 1 300
Kultur- och fritidsnämnd 1 251 -1 000 251
Överförmyndarnämnd 159 0 159
Summa, tkr 14 731 5 010 19 741  
 

Sedan fullmäktige fastställde strategisk plan för 2010-2012 har regleringar gjorts 
enligt budgetpropositionen och medel har anvisats till Hästcentrum. Efter dessa för-
ändringar uppgår budgeterat resultat för 2010 till 9 618 tkr. I det budgeterade resul-
tatet finns ett sparkrav på 3 500 tkr avseende administration samt en neddragning 
med 2 500 tkr avseende konkurrensutsättning, där det är osäkert när ekonomisk ef-
fekt kan nås.  

Den senaste prognosen på skatteintäkter och utjämning är 29 939 tkr högre än bud-
get. Med nämndernas förslag till tilläggsbudget inklusive tilläggsbudget för skatter 
och utjämning blir resultatet 19 816 tkr, vilket motsvarar 1,4 % av skatter och ut-
jämning.  

För kommande år är det ekonomiska utrymmet fortsatt begränsat och möjliggör inte 
några ytterligare tillskott till nämnder/styrelser. Eventuellt tillkommande kostnader 
med anledning av tilläggsbudgeten ska därför finansieras inom befintliga ramar från 
2011 och framåt. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut, med undantag för beslutet om tilläggsbudget för kommunrevisio-
nen. 



Kommunfullmäktige Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 37 Tilläggsbudget 2010 Drift, forts. 

 KS 2010/168, Bb § 5, Ks § 43 

Yrkanden 

Olle Lindström (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrel-
sens förslag. 

Kenneth Backgård (NS) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunrevisio-
nens äskande om en tilläggbudget på 108 tkr. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag, tillsammans med Kenneth Backgårds (NS) förslag om tilläggsbudget om 
kommunrevisionen. 

 

För kännedom  
Samtliga styrelser och nämnder 
Kommunrevisionen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 38 Tilläggsbudget 2010 Investeringar 
 KS 2010/168, Bb § 6, Ks § 44 

 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer följande tilläggsbudget för investeringar 2010:  

 

Ks-kommunledningsförvaltningen 2 393
Ks-tekniska förvaltningen 22 109
Ks-räddnings- o beredskapsförv 891
Barn- och utbildningsnämnd 1 821
Socialnämnd 4 000
Näringslivsstyrelsen 0
Kultur- och fritidsnämnd -624
Summa, tkr 30 590

2. Kommunfullmäktige uppmanar nämnder/styrelser att vara återhållsamma med 
investeringar som höjer driftkostnaderna. 

Beskrivning av ärendet 

Anslag till investering som inte använts på grund av att investeringen inte färdig-
ställts eller påbörjats kan tilläggsbudgeteras till nästa år. Nämnder och styrelser har 
lämnat följande förslag till tilläggsbudget avseende investeringar: 

Nämnd/styrelse Avvikelse Justering Förslag
2009

Ks-kommunledningsförvaltning 19 537 -17 144 2 393
Ks-tekniska förvaltning 20 060 2 049 22 109
Ks-räddnings- o beredskapsförv 891 0 891
Barn- och utbildningsnämnd 1 821 0 1 821
Socialnämnd 6 771 -2 771 4 000
Näringslivsstyrelse 754 -754 0
Kultur- och fritidsnämnd -624 0 -624
Summa, tkr 49 210 -18 620 30 590  

För 2010 uppgår budgeterad investeringsvolym till 81 480 tkr. Efter nämn-
der/styrelsers förslag till tilläggsbudget blir investeringsvolymen 112 070 tkr. Be-
talningsberedskapen beräknas uppgå till 43 dagar. 



Kommunfullmäktige Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 38 Tilläggsbudget 2010 Investeringar, forts. 
 KS 2010/168, Bb § 6, Ks § 44 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Olle Lindström (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrel-
sens förslag. 

 

För kännedom  
Samtliga styrelser och nämnder 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 39 Manuela Fredriksson (M) med avsägelse av sitt uppdrag 
som ersättare i socialnämnden samt val av ny ersättare för 
återstående del av mandatperioden 2007-2010 

 KS 2010/189 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

2. Peter Berkfors (M) väljs till ersättare i socialnämnden för återstående del av 
mandatperioden 2007-2010 

Beskrivning av ärendet 

Manuela Fredriksson (M) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i 
socialnämnden. 

Moderaterna nominerar nedanstående person till ersättare i socialnämnden efter 
Manuela Fredriksson (M) för återstående del av mandatperioden 2007-2010. 
 

Peter Berkfors (M) Snårvägen 32 961 44 BODEN 

 

 

För kännedom  
Manuela Fredriksson (M)  
Peter Berkfors (M) 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen (klf - kansliet, personalkontoret)



Kommunfullmäktige Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 40 Hans Rolfs (S) med avsägelse av sitt uppdrag som ledamot 
i kommunfullmäktige  

 KS 2010/208 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Hans Rolfs (S) har lämnat in en avsägelse på sitt uppdrag som ledamot i kommun-
fullmäktige.  

 

För kännedom  
Hans Rolfs (S) 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
Kommunstyrelsen (klf - kansliet, personalkontoret)



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-04-12 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 41 Anders Sundström (NS) med avsägelse av sitt uppdrag som 
vice ordförande i överförmyndarnämnden  

  

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Anders Sundström (NS) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som vice ordfö-
rande i överförmyndarnämnden. 

  

För kännedom  
Anders Sundström (NS) 
Överförmyndarnämnden 
Kommunstyrelsen (klf - kansliet, personalkontoret) 
 



Kommunfullmäktige Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 42 Bo Elmgren (M) med avsägelse av sitt uppdrag som ordfö-
rande i överförmyndarnämnden  

 KS 2010/230 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Bo Elmgren (M) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ordförande i över-
förmyndarnämnden. 

  

För kännedom  
Bo Elmgren (M) 
Överförmyndarnämnden 
Kommunstyrelsen (klf - kansliet, personalkontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 43 Motioner 
  

Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motioner till kommunstyrelsen: 

1. Motion från Catarina Ask (MP) om att förklara Bodens kommun för en uranfri 
kommun (2010/185). 

2. Motion från Catarina Ask (MP) om satsningar på lokaltrafiken. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 44 Medborgarförslag  
  

a) Öka tillgängligheten för funktionshindrade (2010/141) 

Förslag: Förslagsställarna är två elever från Björknäsgymnasiet som har gjort ett 
projektarbete för att undersöka tillgängligheten för funktionshindrade i Bodens 
kommun. I arbetet har kommit fram att på flera ställen är trottoarerna och gång-
ytorna osäkra. Dessa brister bör åtgärdas. Majoriteten av alla Bodens affärer och re-
stauranger är inte tillgängliga för funktionshindrade. Kommunen bör ställa krav att 
affärerna skaffar hjälpmedel som dörröppnare, ringklockor och ramper. 
Inlämnat av: Mikaela Björklund och Carola Lindmark. 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  

b) Skapa trygghetsboende för funktionshindrade  (2010/166) 

Förslag: Bodens kommun bör skapa möjlighet till trygghetsboende för funktions-
hindrade som är berättigade till hjälp inom LSS-lagstiftningen. Trygghetsboende 
avser personer som inte har behov av tillsyn dygnet om som ges i ett gruppboende. 
De har behov av hjälp och stöd i olika omfattning och det känns otryggt med en lä-
genhet ute i kommunen. Förslaget är att det anordnas en grupp på fyra till fem lä-
genheter och samlingslokal för brukare och personal i samma hus. 
Inlämnat av: Britt Eriksson. 
Beslut: Fullmäktige överlåter till socialnämnden att besluta i ärendet. 

c) Sätt upp hundtoaletter och bajspåsautomater (2010/195)  

Förslag: Kommunen ska sätta upp tre stycken hundtoaletter på gång- och cykelba-
nan längs Bodträsket från Kyrkbron till Brogatan. Kommunen bör även se över 
möjligheten att som i Luleå, sätta upp ”bajspåsautomater” vid lämpliga platser i 
kommunen. 
Inlämnat av: Mattias Wilhelmsson 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

d) Inför en kommunal miljöskatt på 50 öre (2010/199)  

Förslag: Kommunen bör införa en kommunal miljöskatt på 50 öre. Pengarna läggs 
utanför den kommunala budgeten och förvaltas av en särskild styrelse. Uppgiften 
för styrelsen är att förbättra miljön i Bodens kommun. 
Inlämnat av: Rolf Jornevald. 
Beslut: Fullmäktige beslutar i ärendet. 

För kännedom 
Respektive förslagsställare 
Kommunstyrelsen, tekniska förvaltningen (ärende a och c) 
Socialnämnden (ärende b) 
Kommunstyrelsen (klf – ekonomikontoret) (ärende d) 
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