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NÄRVARO- OCH  
OMRÖSTNINGSLISTA 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
OMRÖSTNINGAR                  

Datum  
2010-05-17 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-16.00 

R=röstber 
E=ersättare 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

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

M Olle Lindström R       

S Eivy Blomdahl R     

M Åke Eltoft R       

S Torbjörn Lidberg R     

V Bo Strömbäck R       

M Bo Hultin R       

S Anna-Lena Vestin R     

NS Kenneth Backgård -       

V Gunnel Notelid R       

M Åsa Ågren 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 -       

S Anna-Karin Nylund R     

KD Anders Pettersson R     

M Bo Lindström R       

S Lars Nilsson R       

V Rasmus Joneland R       

M Bo Elmgren R       

S Stefan Norberg -       

MP Catarina Ask R       

NS Mariann Jornevald R       
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NÄRVARO- OCH  
OMRÖSTNINGSLISTA  

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
OMRÖSTNINGAR                 

Datum  
2010-05-17 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-16.00 

R=röstber 
E=ersättare 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

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

M Helena Nordvall R       

FP Carola Larsson R       

S Jan-Olov Bäcklund R     

V Birger Juntti R       

M Eva Smedetun R       

S Christina Vesterlund R       

M Egon Palo -       

S Sofie Vestin -     

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 R       

S Lena Nilsson R       

V Bo Westin R       

M Vivi-Anne Boström R       

S Tomas Lund -       
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NÄRVARO- OCH  
OMRÖSTNINGSLISTA  

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
OMRÖSTNINGAR              

Datum  
2010-05-17 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-16.00 

R=röstber 
E=ersättare 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

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

M Göran Höglund R       

M Lars Lundström R       

M Maria Vikström Nordmark -       

M Jan Flygare R       

M Jan-Ola Moberg -       

M Lennart Carlsson -       

M Knut Larsson E       

M Hans Nilsson E       

S Andreas Nicolao -     

S Urban Sundbom R       

S  Lennart Synnergren R       

S Allan Ågren R     

S Jan Nilsson R       

S Glenn Blom R     

S Kent Barkestedt -       

S Irene Gustafsson E       

V Kent Eriksson -       

V Lena Joneland -       

V Katarina Palm  R       

V Bo Engström E       

NS Erika Sjöö R fr § 48 kl16.35      

NS Gösta Eriksson -       

C Eva Larsson R       

C Maria Lindström -       

KD Britt-Marie Carlsson E       

KD Per-Olof Planting E     

MP Agneta Granström -       

MP Mats Nordström  E       

FP Jan Larsson E       

FP Henryk Nowakowski E       
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 45 Information från Brottsförebyggande rådet 
  

Tommy Lindvall, säkerhetssamordnare i Boden, samt Kent Isaksson från Polisen 
informerar om statistik gällande brott i Boden samt om Rapport om skydd och sä-
kerhet. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
 
§ 46 Spontan frågestund 

  
 
Fråga 1  
  
Frågeställare: Birger Juntti (V) 
Frågan besvaras av: Bo Elmgren (M) 
Ämne: Om kallelser till Handikapprådet 

 
Fråga 2  
  
Frågeställare: Anna-Karin Nylund (S) 
Frågan besvaras av: Åke Eltoft (M) 
Ämne: Om hur många ungdomar som fått sommarjobb i Bodens 

kommun och vilka grupper som är prioriterade 
 
Fråga 3  
  
Frågeställare: Bosse Westin (V) 
Frågan besvaras av: Roger Bohman (C) 
Ämne: Om gärdesgården runt Norrigården 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
 
§ 47 Delgivningar 

  
1. Socialnämnden; Rapport ej verkställda beslut per 2010-03-31 (2010/263). 

2. Länsstyrelsen; Sofie Vestin (S) blir ny ledamot och Irene Gustafsson (S) ny er-
sättare i kommunfullmäktige för återstående del av perioden 2007-2010 efter 
avgående ledamoten Hans Rolfs (S) (2010/208).  

3. Barn- och utbildningsnämnden; Kvalitetsredovisning 2009 (2010/211). 

4. Barn- och utbildningsnämnden; Uppföljning av tillgänglighetspolicy 
(2010/210). 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
 
§ 48 Verksamhetsplan 2011-2013 för barn- och utbildnings-

nämnden tillika skolplan 2010-2011 
 KS 2009/783, Au § 21, Ks § 53 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer barn- och utbildningsnämndens förslag till skol- 
och verksamhetsplan.  

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår 2010-03-25, § 14, att fullmäktige ska fast-
ställa ett förslag till skol- och verksamhetsplan med målindikatorer och aktiviteter. 

Den strategiska planeringen för Bodens kommun omfattar en rullande treårsperiod. 
Kommunfullmäktige antar i juni den strategiska planen som omfattar mål och re-
surser samt planeringsförutsättningar till nämnderna. Med utgångspunkt från den 
strategiska planen fastställer nämnderna verksamhetsplaner, där nämnderna anger 
målindikatorer för att mäta måluppfyllelsen på nämndsnivå samt aktiviteter för att 
nå målen.  

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan skiljer sig från övriga nämnders 
verksamhetsplan på det sättet att den också utgör en skolplan. Skolplanen ska enligt 
2 kap 8 skollagen (1985:1100) antas av kommunfullmäktige.  

Den del av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan/skolplan som gäller 
nämndes drift- och investeringsbudget för åren 2010-2012 godkändes av barn- och 
utbildningsnämnden 2009-11-26, § 82. Planen har därefter kompletterats med mål-
indikatorer och aktiviteter, samt med skolplan för höstterminen 2010 och vårtermi-
nen 2011.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 Yrkanden 

Anna-Karin Nylund (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 

 

För kännedom 
Barn- och utbildningsnämnden  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 49 Begäran om utökad driftram för barn- och utbildnings-
nämnden för projektering av det framtida programutbudet i 
gymnasieskolan 

 KS 2010/209, Au § 22, Ks § 54 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår barn- och utbildningsnämnden begäran om utökad 
driftram. Kostnaderna för projekteringen av det framtida programutbudet får hante-
ras inom nämndens befintliga driftram. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden begär 2010-03-25, § 24, att kommunfullmäktige ut-
ökar barn- och utbildningsnämndens driftram för projektering av det framtida pro-
gramutbudet vid Björknäsgymnasiet med 700 tkr. Av begäran framgår att en ny 
övergripande nationell gymnasieform kommer att införas fr.o.m. hösten 2011. Ett 
syfte med reformen är att skapa en tydligare likvärdighet i utbildningen mellan 
kommuner och mellan kommuner och friskolor. 

Björknäsgymnasiet måste därför se över vilka framtida program som skolan kan 
bedriva. Dels kopplat till de framtida förväntade minskade elevkullarna men också 
med hänsyn till omvärldens behov. Detta kan innebära nedläggning av program el-
ler uppstart av nya program. Nya områden som särskilt behöver utredas kan t.ex. 
vara utbildningar med fokus på häst/trav, räddning/kris som inkluderar försvar, po-
lis, räddningstjänst, brandförsvar m.fl. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Barn- och utbildningsnämnden  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 50 Arvode till röstmottagare och ledamöter i valnämnden vid 
det allmänna valet 2010 

 KS 2010/241, Au § 23, Ks § 55 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter i valnämnden som utför arbete som 
faller utanför det normala deltagandet i nämndssammanträden med mera ska er-
sättas med 175 kronor per timme på valdagen, samt 120 kronor per timme övri-
ga dagar.  

2. Kommunfullmäktige fastställer följande ersättningar till röstmottagare i vallo-
kal. 

a. Ordförande i vallokal 2 000 kronor 

b. Vice ordförande i vallokal 1 600 kronor 

c. Övriga röstmottagare i vallokal 1 400 kronor 

d. Deltagande i valutbildning 350 kronor 

Beskrivning av ärendet 

Valnämnden lämnar 2010-04-26, § 32, förslag till arvoden till röstmottagare och 
ledamöter i valnämnden vid det allmänna valet 2010. 

I bestämmelserna om ekonomiska förmåner för förtroendevalda finns bland annat 
regler vilket arvode som förtroendevalda ska få vid sammanträden med mera. En-
ligt reglerna får en förtroendevald 500 kronor för sammanträde upp till fyra timmar 
och 750 kronor för sammanträde över fyra timmar. Denna regel är mindre lämplig 
för det arvode som vissa av valnämndens ledamöter utför i samband med valet. 
Valnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige ska fastställa ett timarvode som 
kan tillämpas i dessa fall. 

Vidare står i bestämmelserna om ekonomiska förmåner för förtroendevalda att 
kommunfullmäktige ska besluta om arvode till ordförande, förtroendevalda och öv-
riga medhjälpare i valförrättning och röstsammanräkning. Valnämnden lämnar ett 
förslag till ersättning som är viss uppräkning gentemot tidigare val. I förslaget har 
beaktats att röstmottagarna från och med i år inte får någon särskild ersättning för 
fika vid valdagen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

§ 51 Detaljplan för del av Boden 1:156, m.fl, Sanden (Engel-
brektsgatan) 

 KS 2009/403, Au § 24, Ks § 56 

Beslut  

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Catarina Ask (MP) reserverar sig mot beslutet.  

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Boden 
1:156, m.fl, Sanden (Engelbrektsgatan). Bakgrunden är att kommunen har förvärvat 
ett markområde där tidigare utbildningsförbandet Ing 3 har haft sin parkering. Sam-
hällsbyggnadskontoret har genomfort en planprocess som syftar till att ange var i 
området 17 villor kan byggas och var marken ska användas som gator och naturom-
råden. Efter genomförda samråds- och granskningsutställningar har samhällsbygg-
nadskontoret upprättat antagandehandling och ett utlåtande över inkomna synpunk-
ter. 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till program över området. Pro-
grammet anger utgångspunkter och kommunens mål och avsikter med planarbetet. 
Kommunstyrelsen godkände programmet i november 2009 samt gav samhälls-
byggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan.  

Därefter har ett förslag till detaljplan upprättats. I detaljplanen regleras område for 
17 nya villor och allmän platsmark for gator och natur. Ett grönområde i anslutning 
till Engelbrektsgatan har till stor del tagits i anspråk for bostadsändamål. Området 
har dock ersatts med ett ännu större naturområde i anslutning till Bodån. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden  

Catarina Ask (MP) föreslår att detaljplanen ska omfatta endast 14 tomter. 

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

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

För genomförande 
Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 52 Förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomiska förening 
 KS 2010/231, Au § 25, Ks § 57 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar, att genom förlagslån till Kommuninvest ekono-
misk förening, låna ut högst 10 miljoner kronor på de villkor som framgår av fö-
reningens erbjudande daterat mars 2010. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av utlåningen ska ske från likvida 
medel. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan 
angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt 
genomföra denna utlåning med det lånebelopp som tilldelats kommunen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommuninvest ekonomisk förening har bjudit in kommunen att teckna en del i fö-
reningens förlagslån, se bilaga. Erbjudandet kan endast utnyttjas av medlemmarna. 

Bodens kommun blev medlem i Kommuninvest år 2002. Kommuninvest har snabbt 
utvecklats till att vara den största långivaren till kommunsektorn i Sverige och upp-
fattas både i Sverige och internationellt som Kommungäld. I föreningens stadgar 
betonas att alla kommuner och landsting ska kunna erbjudas medlemskap och som 
medlem också kunna förvänta sig att Kommuninvest även i ekonomiskt svåra tider 
ska kunna erbjuda bra finansieringslösningar. För att kunna leva upp till den fast-
lagda visionen, behövs ett större kapital som bl.a. ökar förmågan att klara krissitua-
tioner, utan att behöva använda det solidariska borgensåtagandet. 

Kommuninvest ekonomisk förening har vid årsstämman 2010-03-25 beslutat för-
stärka kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB ge-
nom att ta upp ett förlagslån på högst 1 000 mkr från medlemmarna i föreningen. 

Föreningen avser därefter att i sin tur vidareutlåna dessa medel till bolaget i form av 
ett förlagslån. Syftet är att öka kapitalbasens storlek till att motsvara minst 1 pro-
cent av balansomslutningen senast 2012. Det åstadkoms med det aktuella förlagslå-
net i kombination med att nya vinstmedel ackumuleras och att medlemsinsatser från 
nya medlemmar används för att förvärva nyemitterade aktier i bolaget. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 52 Förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomiska förening, 
forts 

 KS 2010/231, Au § 25, Ks § 57 

Bodens kommun har erbjudits att teckna 5,8 mkr av detta förlagslån. Beloppet mot-
svarar kommunens andel av hela förlagslånet, baserat på kommunens andel av fö-
reningens kapital. Det är också möjligt att därutöver teckna sig för ett extra belopp, 
utöver denna så kallade pro rata-del. Om några medlemmar väljer att inte teckna sin 
del i lånet, kan de medlemmar som tecknat sig för mer än sin del, få extra tilldel-
ning. På sådana överteckningsdelar utgår en extra ränta på 2 procentenheter.  

Ekonomikontoret föreslår att kommunen ska teckna den erbjudna lånedelen på 5,8 
mkr samt att därutöver anmäla intresse för att teckna ytterligare högst 4,2 mkr av 
förlagslånet om kommunen kan få ytterligare tilldelning. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 53 Revidering av ledningsplan vid extraordinära händelser 
 KS 2010/250, Au § 26, Ks § 58 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till revidering av ledningsplanen vid ex-
traordinära händelser. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen lämnar förslag till ändringar av ledningsplanen vid 
extraordinära händelser.  

Efter händelser som höga flöden i Bodträsket 2008 samt hanteringen av pandemin 
hösten 2009 har det i utvärderingarna framkommit att igångsättandet måste bli tyd-
ligare samt hur centrala krisledningsgruppen ska sammansättas. Hur centrala kris-
ledningsgruppen sammansätts är viktigt för att gruppen tydligare ska kunna ta be-
slut som genomsyrar hela den kommunala organisationen.  

Förändringarna gäller  

 Förändring i ledningsplanen när det gäller ingångsättning av centrala krisled-
ningsgruppen samt sammansättning av densamma. 

 Tydligare arbetsuppgifter skapade för krisledningsnämnden, centrala krisled-
ningsgruppen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen, räddnings- och beredskapsför-
valtningen ) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 54 Snabbrapport januari – mars 2010 
 KS 2010/258, Au § 27, Ks § 59 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner snabbrapporten i sin helhet. 
 

2. De förvaltningar som prognostiserar underskott uppmanas att vidta omedelbara 
åtgärder för att som lägst uppnå budgetbalans. 

 

Beskrivning av ärendet 

Fr o m 2010 upprättas två s k snabbrapporter innehållande prognoser om helårsut-
fallet. Snabbrapporterna tas fram efter mars och september. För perioden januari-
juni upprättas en delårsrapport med periodens utfall. 

Kommunen prognostiserar ett positivt resultat för året med 1,3 mkr. Budgeterat re-
sultat är 19,9 mkr vilket innebär att det prognostiserade resultatet blir 18,6 mkr 
sämre än budgeterat. För styrelser och nämnder beräknas ett underskott jämfört 
med budget på 7,9 mkr. Finansen beräknas ge ett underskott på 10,7 mkr. Tre för-
valtningar, barn- och utbildningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och kom-
munledningsförvaltningen prognostiserar underskott jämfört med budget vid årets 
slut. Övriga räknar med nollresultat eller positivt resultat. Underskottet på finansen 
orsakas dels av att kostnaderna för pensioner beräknas bli högre än beräknat dels av 
att budgeterat rationaliseringskrav på 3 500 tkr inte bedöms kunna genomföras un-
der 2010. De kommunala bolagen beräknas få överskott eller nollresultat. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 55 Justering av driftramar med anledning av ny administrativ 
organisation 

 KS 2009/713, Au § 28, Ks § 60 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige omfördelar medel från nämnderna till kommunstyrelsen 
(personalkontoret) från de andra nämnderna för 1,0 årsarbetare 2010-03-01 – 
2010-12-31  med 654 tkr enligt följande:  
- socialnämnden 309,9 tkr   
- barn- och utbildningsnämnden  218,2 tkr 
- kultur- och fritidsnämnden  13,4 tkr     
- kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 72,1 tkr  
- näringslivsstyrelsen    11,6 tkr   
- kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen)  21,7 tkr 
- kommunstyrelsen (räddnings- och beredskapsförvaltningen) 7,1 tkr 

2. Kommunfullmäktige omfördelar medel för 2010 från kommunstyrelsen (teknis-
ka förvaltningen) till kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltning-
en/ekonomikontoret) för 0,75 årsarbetare med 245 tkr. 

3. Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens (kommunledningsförvaltning-
en) driftram från och med 2011 och minskar övriga nämnders driftramar enligt 
följande 
- socialnämnden 379,1 tkr   
- barn- och utbildningsnämnden  266,9 tkr 
- kultur- och fritidsnämnden  16,4 tkr     
- kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 382,2 tkr  
- näringslivsstyrelsen    14,1 tkr   
- kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen)  26,6 tkr 
- kommunstyrelsen (räddnings- och beredskapsförvaltningen) 8,7 tkr 

4. Kommunfullmäktige minskar dessutom, med anledning av rationaliseringen 
motsvarande 2,0 årsarbetare, driftramarna från och med 2011 med följande:  
- kultur- och fritidsnämnden  87,0 tkr     
- kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 350,0 tkr  
- näringslivsstyrelsen    87,0 tkr   
- kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen)  87,0 tkr 
- kommunstyrelsen (räddnings- och beredskapsförvaltningen) 87,0 tkr 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har 2009-12-21 fastställt ny administrativ organisation. I be-
slutet fick kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag till justering av 
nämndernas driftramar från 2010 till följd av den nya organisationen. Den nya or-
ganisationen gäller från 2010-03-01. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram 
ett förslag till omfördelning av driftramar mellan nämnderna.  



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2010-05-17 

Sid 

14 (23) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 55 Justering av driftramar med anledning av ny administrativ 
organisation, forts 

 KS 2009/713, Au § 28, Ks § 60 

Förändringar på personalkontoret 

En central löneenhet har bildats inom personalkontoret och personal-
/löneredogörande arbetsuppgifter upphör på förvaltningarna. 2,0 medarbetare har 
överflyttats till personalkontoret från socialförvaltningen från 2010-03-01 och 1,0 
medarbetare från barn- och utbildningsförvaltningen från 2010-04-01. 

Två nya handläggarbefattningar med ändrade kompetenskrav tillkommer och 2,0 
handläggarbefattningar upphör. 

Överflyttning av personalredogörande uppgifter till personalkontoret 

På övriga fem förvaltningar (tekniska förvaltningen, kultur- och fritids-
förvaltningen, räddnings- och beredskapsförvaltningen, kommunlednings-
förvaltningen och näringslivsförvaltningen) ingår personalredogörande uppgifter till 
viss del i arbetsuppgifterna för administrativ personal. Omfattningen motsvarar 2,0 
årsarbetare fördelat på 1,0 årsarbetare tekniska förvaltningen och 1,0 årsarbetare på 
övriga fyra förvaltningar (0,25 årsarbetare vardera) enligt administrativa översynen. 
Medarbetarna arbetar kvar på sina förvaltningar, men personal/löneredogörande ar-
betsuppgifter kommer successivt övertas av personalkontoret under 2010. Detta är 
en rationalisering som innebär att budgetramarna ska reduceras för de förvaltningar 
som blir av med sina personalredogörande arbetsuppgifter. 

Överflyttning av personal från tekniska förvaltningen till ekonomikontoret 

Skanningsfunktionen på tekniska förvaltningen, som arbetsmässigt bedömdes mot-
svara 0,75 tjänst har avvecklats och uppgiften har överförts till ekonomikontoret 
som numer handhar inskanning av samtliga fakturor ställda till kommunen. 1,0 
medarbetare har fr o m 1 mars flyttats  från tekniska förvaltningen till ekonomikon-
toret. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
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 Sammanträdesdatum 
2010-05-17 

Sid 

15 (23) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 56 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 
 KS 2010/15, Ks § 61 

Beslut 

Skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till respektive 
kommun. 

Beskrivning av ärendet 

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

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (kansli och informationskontoret) 

 
 



Kommunfullmäktige Protokoll 
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2010-05-17 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 57 Medborgarförslag och motioner om Centralskolan 
 KS 2007/427, 2007/857, 2007/893, Tu § 12, Ks § 62 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att byggnaden (f d Centralskolan) ska bevaras. 

2. I samband med reparationen byggs lokalerna om invändigt för att kunna nyttjas 
till föreningsverksamhet och till viss del kommunal verksamhet, bland annat 
Ungdomens Hus.   

3. Lokalerna anpassas för god tillgänglighet. 

4. Reparation och ombyggnad sker på entreprenad. 

5. 16 miljoner kronor anslås för projektet och ärendet lämnas till budgetbered-
ningen för finansiering. 

6. Medborgarförslagen och motionerna är därmed behandlade. 

Beskrivning av ärendet 

Det har lämnats in två medborgarförslag, från Staffan Åkre och Maj-Lis Johansson, 
och två motioner, från Carola Larsson (FP) och Torbjörn Lidberg (S), om f d Cen-
tralskolans nyttjande. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att f d Centralskolan är Bodens äldsta 
bevarade skolbyggnad och ett av få bevarade trähus med central placering. Bygg-
naden anses därför vara värd att bevara.  

Byggnaden har inte renoverats grundligare under de senaste 20 åren och är i behov 
av renovering, en nödvändig investering för byggnadens fortlevnad. Genom den 
centrala placeringen och en verksamhetsyta på cirka 2000 kvm, ger byggnaden 
många olika verksamheter möjliga lokalalternativ.  

För att minska egen lokalvakans och sänka externa hyreskostnader skulle kommu-
nala verksamheter erbjudas lokaler i byggnaden. Därför föreslås att hela byggnaden 
med annex nyttjas. Kultur- och fritidsförvaltningen samt delar av Näringslivsför-
valtningen föreslås placeras i lokalerna. Utöver det finns utrymmen som är tillräck-
liga för föreningsverksamhet.  

Utvändiga arbeten beräknas kosta 4 miljoner kronor och invändiga arbeten inklusi-
ve tillgänglighet cirka 10,5 miljoner kronor. Projektering och byggherrekostnader 
cirka 1,5 miljoner kronor. Den totala kostnaden beräknas till 16 miljoner kronor. 



Kommunfullmäktige Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 57 Medborgarförslag och motioner om Centralskolan, forts 
 KS 2007/427, 2007/857, 2007/893, Tu § 12, Ks § 62 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut, med den skillnaden att punkten 2 hade följande lydelse. I samband 
med reparationen byggs lokalerna om invändigt för att kunna nyttjas till förenings-
verksamhet och till viss del kommunal verksamhet 

Yrkanden 

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

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att ärendet återremitteras för att ta ställning till flytt 
av Ungdomens Hus-verksamheten till Centralskolan samt för att få ett bättre under-
lag om hur de 16 miljonerna ska användas.  

Mötet ajourneras klockan 15.30 – 15.35. 

Anders Pettersson (KD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunsty-
relsen, med justeringen att punkten 2 får följande lydelse. I samband med reparatio-
nen byggs lokalerna om invändigt för att kunna nyttjas till föreningsverksamhet och 
till viss del kommunal verksamhet, bland annat Ungdomens Hus.  

Mötet ajourneras klockan 15.40 – 15.45. 

Torbjörn Lidberg meddelar att han ställer sig bakom Anders Petterssons (KD) för-
slag.  

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag, samt att kommunfullmäktige be-
slutar enligt kommunstyrelsens förslag med Anders Petterssons (KD) förslag till 
tillägg.  

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 

För kännedom 
Staffan Åkre 
Maj-Lis Johansson 
Carola Larsson (FP) 
Torbjörn Lidberg (S) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 58 Ändring i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna om  
alkoholförtäring 

 KS 2010/239, Tu § 13, Ks § 63 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer tillägg 12 a § i de allmänna lokala ordningsfö-
reskrifterna för Bodens kommun om utökat förbudsområde för förtäring av al-
kohol under Boden Alive 2010 enligt polisens förslag. Utökat förbudsområde 
framgår av karta. 

2. 12 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna får följande lydelse. Sprit-
drycker, vin och starköl får inte förtäras inom de områden som redovisas på bi-
fogad karta samt på torget Sävastön, Lundagårds begravningsplats,  Skogskyr-
kogården, Gunnarsbyns begravningsplats och Harads begravningsplats. 

3. Förbudet enligt punkten 1 gäller under perioden från den 1 juli klockan 00.00 
till den 4 juli klockan 24.00. 

Beskrivning av ärendet 

Polisen i Norrbotten begär en utökning av alkoholförbudet i Boden med området  
kring Brännastrand och Kvarnängen som är ett populärt strövområde för medbor-
garna. Som skäl nämns det alkohol- och drogarbete som bedrivs. 
 
Förslaget innebär att förbudsområdet utökas med Kvarnängen begränsat i nordlig 
riktning i höjd med Brogatan och österut mot Bodträsket. I väster begränsas områ-
det av Hellgrensgatan och vid Brännstrandsparken föreslås en förlängning i nordlig 
riktning till Rörviksgatan.  
 
Under ärendets handläggning har polisens begäran förtydligats att endast avse den 
tid då Boden Alive 2010 genomförs. Övrig tid anses befintligt förbudsområde vara 
tillräckligt.  
 
Tekniska förvaltningen föreslår också en redaktionell ändring av 12 § som innebär 
att paragrafen i likhet med förslaget till 12 a samt 18 och 21 a §§ hänvisar till karta 
istället för områdesbeskrivning i text.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med punkterna 1 
och 2 kommunfullmäktiges beslut. 



Kommunfullmäktige Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 58 Ändring i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna om  
alkoholförtäring, forts 

 KS 2010/239, Tu § 13, Ks § 63 

Yrkanden 

Roger Bohman (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrel-
sens förslag, med följande tillägg. Förbudet enligt punkten 1 gäller under perioden 
från den 1 juli klockan 00.00 till den 4 juli klockan 24.00. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 

För kännedom 
Polisen  
Kommunstyrelsen (kansli och informationskontoret) 



Kommunfullmäktige Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 59 Val av ordförande i överförmyndarnämnden för återstående 
del av perioden 2007-2010 

 KS 2010/230, Vb § 1 

Beslut 

Ulf Nevell (M) väljs som ordförande i överförmyndarnämnden för återstående del 
av perioden 2007-2010. 

Beskrivning av ärendet 

Bo Elmgren (M) avsagt sig uppdraget som ordförande i överfömyndarnämnden. 

Moderaterna nominerar nedanstående person till ordförande i överfömyndarnämn-
den efter Bo Elmgren (M) för återstående del av perioden 2007-2010. 
 

 Ulf Nevell (M) Landstingsvägen 9 A 961 76 BODEN 

 

 

För kännedom 
Ulf Nevell 
Överförmyndarnämnden 
Kommunstyrelsen (personalkontoret, kansliet) 



Kommunfullmäktige Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 60 Val av vice ordförande i överförmyndarnämnden för åter-
stående del av perioden 2007-2010 

 KS 2010/262, Vb § 2 

Beslut 

Kjell Åström (NS) väljs som vice ordförande i överförmyndarnämnden för återstå-
ende del av perioden 2007-2010. 

Beskrivning av ärendet 

Anders Sundström (NS) har avsagt sig uppdraget som vice ordförande i överfö-
myndarnämnden. 

Norrbottens Sjukvårdsparit nominerar nedanstående person till vice ordförande i 
överfömyndarnämnden efter Anders Sundström (NS) för återstående del av perio-
den 2007-2010. 
 

 Kjell Åström (NS) Rubinvägen 5 961 46 BODEN 

 

 

För kännedom 
Kjell Åström 
Överförmyndarnämnden 
Kommunstyrelsen (personalkontoret, kansliet) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 61 Upphävande av undantag för revisor att delta i revideringen 
av socialnämnden 

 KS 2010/288, Vb § 3 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut 2007-04-10, § 86, att undanta 
revisorernas ordförande Britt-Inger Olsson (S) från revideringen av social-
nämnden 

2. Beslutet att upphäva det tidigare undantaget gäller granskningar av socialnämn-
den som avser tiden efter 2010-03-05. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-10 att undanta revisorernas ordförande 
Britt-Inger Olsson (S) från revideringen av socialnämnden. Bakgrunden till beslutet 
var att Britt-Inger Olssons man Börje Olsson (S) var ersättare i socialnämnden.  

Börje Olsson har på egen begäran entledigats från posten som ersättare i social-
nämnden, genom kommunfullmäktiges beslut 2010-03-01, § 22. Protokollet juste-
rades 2010-03-05. Det finns därmed inte längre något hinder för att Britt-Inger Ols-
son ska delta i revideringen av socialnämnden.  

Kansliet föreslår att kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut i den del som 
avser Britt-Inger Olsson. Beslutet att upphäva det tidigare undantaget kan endast 
gälla granskningar av socialnämnden som avser tiden efter justeringen av det pro-
tokoll från fullmäktige där Börje Olsson entledigades, det vill säga 2010-03-05. Det 
innebär att Britt-Inger Olsson kan delta i särskilda granskningar som revisorerna 
framöver kommer att göra av socialnämnden. Hon är dock förhindrad att medverka 
i socialnämndens del av revisionsberättelsen för 2010.   

 

För kännedom 
Britt-Inger Olsson (S) 
Kommunrevisorerna 
Socialnämnden 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 62 Motioner 
  

Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motioner till kommunstyrelsen: 

1. Motion från Bosse Vestin (V) om Närradions mottagningsförhållanden 
(2010/246). 

2. Motion från Carola Larsson (FP) om aktivitetspark för äldre personer 
(2010/266) 

3. Motion från Carola Larsson (FP) om parboendegaranti (2010/284) 

4. Motion från Birger Juntti (V) om upprustning av Sundbrovägen Svartbjörnsbyn 
– Gammelbyn (2010/305). 
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