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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
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§ 
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§ 
 

§ 
  

 

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 -       

V Bosse Strömbäck R       

M Rigmor Åström R     

S Britt-Marie Loggert Andrén R       

S Lars Nilsson R       

M Göran Ahlman -      

S Anna-Karin Nylund R      

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 Beatrice Öman R      

V Rasmus Joneland R      

MP Catarina Ask R      

M Eva Smedetun R      

S Tomas Lund R       

M Hans Holmqvist -       

S Lennart Synnergren R       

KD Anders Pettersson R      

FP Hendrik Andersson   R      

C Roger Bohman -       

S Birgitta Rensfeldt R       

M Helena Nordvall R      
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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 R      

SD Lars Röjne R      

S Glenn Blom R      

M Bo Lindström R       

S Inger Mattsson R       

NS Anders Sundström R       

M Egon Palo R      

S Urban Sundbom R       

S Britt-Inger Hedström R       

V Inga-Lill Engström Öhman R      

M Hans Nilsson R      

S Ingemar Karlsson -       

M Johan Sellin -       

S Anna Ek  R       

M Peter Berkfors -       

S Inge Andersson R       
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2014-02-24 
Tid 14.00 – 15.40 
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§ 
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§ 
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ERSÄTTARE 
R=röstber 
E=ersättare Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

S Kent Nyberg -       

S Per Vestin R       

S Christina Vesterlund R       

S Harry Hannu E       

S Åsa Lindström E       

S Andreas Nicolaou E       

S Arne Pettersson E       

S Kurt Pettersson E       

S Berith Ekervén -     

S Thomas Öhrn -       

S Sara Avander -       

M Bo Elmgren -     

M Lars-Gunnar Holmqvist -       

M Lennart Carlsson -     

M Lars Lundström -       

M Knut Larsson R      

M Åke Carlsson R      

M Vivian Boström R      

M Eberth Gustafson R      

V Bo Englund E      

V Bo Engström  E       

V Britt-Inger Aspemalm Olsson -       

NS Göran Hedberg E      

NS Erika Sjöö E      

MP Mats Nordström E       

MP Agneta Granström E     

KD Maria Selin Fjellström  -     

KD Gunnar Halin E     

FP Jan Larsson  -       

FP Åsa Lundgren -       

C Eva-Britt Larsson R      

C Lili-Marie Lundström E       

SD VAKANT -       
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§ 11 Informationer 
 

 Thomas Mariedahl, ABF, informerade om projekt Mötesplats Prästhol-
men (Klondyke).  

 Anne Graf, kommunikationsansvarig The Node Pole, informerade om 
företagsetableringar i Norrbotten. 
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§ 12 Spontan frågestund 
 

Fråga 1  
Frågeställare: Hendrik Andersson (FP)  
Frågan besvaras av: Kommunsekreteraren 
Ämne: Politiker med läsplattor 
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§ 13 Delgivningar 
 

Delgivningar till kommunfullmäktige för perioden 2014-01-22—2014-02-18 
enligt nedan läggs till handlingarna. 

 Socialnämnden; Ej verkställda insatser enligt IFO oh SoL, daterad 2013-
12-31 (2014/38). 
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§ 14 Interpellationssvar till Catarina Ask (MP) om boende-
stödjare 
KS 2014/31 

På kommunfullmäktiges sammanträde 2014-01-27 lämnade Catarina Ask 
(MP) följande interpellation till socialnämndens ordförande Inge Andersson 
(S): 

”Frågan om att minska boendestödjare har varit föremål för diskussioner vid 
olika tillfällen den senaste tiden. Många som fått insatsen boendestödjare har 
fått det av LSS, som är en rättighetslag. Då boendestödjarna i kommunen 
minskas, kan det hända att en del insatser tillgodoses av hemtjänsten. Hem-
tjänsten kostar och är en annan insats. Boendestödjare är ofta en rehabilite-
rande insats som är bedömd aven handläggare utifrån ansökarens behov. 
Hemtjänst är mer en habiliterande insats där hjälp/stöd kvarstår under lång 
tid. 

Miljöpartiet vill därför genom denna interpellation ge socialnämndens ordfö-
rande möjlighet att ge svar på de frågor som ställs. 

1. På vilka grunder minskar socialförvaltningen boendestödjarna, istället för 
att utveckla verksamheten med boendestödjare. 

2. Har det hänt att insatser från boendestödjare har tagits bort/minskats för 
att ersättas av hemtjänst?” 

Inge Andersson (S) lämnar följande svar: 

”Jag vill först ge en kort bakgrund om boendestöd och dess utveckling i Bo-
den.  

Boendestöd är inte en insats som regleras i Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, utan ett bistånd som beviljas enligt social-
tjänstlagen, SoL. Boendestöd beviljas under en begränsad tid och utifrån den 
enskildes behov av och möjligheter att utveckla ett normalt vardagsliv.  

I Bodens kommun är boendestöd ett relativt nytt bistånd. Biståndet har tidi-
gare förekommit i mindre skala inom socialpsykiatrin. Under åren 2010-
2013 har antalet personer med boendestöd ökat markant, från 23 till 78.  

Som svar på fråga 1 vill jag säga att då antalet personer med boendestöd 
kraftigt ökat och då socialförvaltningen saknade en tydlighet kring vilka per-
soner som kan vara aktuella för boendestöd, fanns behov av att formalisera 
vilken inriktning som ska gälla vid beslut och genomförande av boendestöd. 
Därför fastställdes Riktlinje vid ansökan om bostadsstöd av socialnämnden i 
november 2013.  

Och som det framgår av riktlinjen är socialnämndens ambition att insatsen 
ska utvecklas och ges med rätt stöd och till rätt målgrupp, i likhet med all 
verksamhet som bedrivs av socialnämnden.  



Sammanträdesprotokoll 
Sida 

7(21) 
Sammanträdesdatum 

2014-02-24 
 

  

Kommunfullmäktige    
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur

  

 

§ 14 forts 

Mitt svar på fråga 2 är följande: Boendestöd kan förändras, omfattningen kan 
öka eller minska, och även tas bort eller ersättas av hemtjänst, beroende på 
hur behovet bedöms och om målen uppfyllts eller inte. För det är ju själva 
syftet med boendestöd, att stödja den enskilde att utveckla ett normalt var-
dagsliv.” 

Catarina Ask (MP) tackar för det lämnade svaret. 
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§ 15 Utbildningsnämnden med återrapportering av uppdrag; 
Mötesplats Prästholmen 
KS 2013/32, Ks § 13 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-18 § 10 att Bodens kommun deltar i 
projektet Mötesplats Prästholmen. Uppföljning skulle redovisas till kom-
munfullmäktige senast januari 2014. 

Under 2012 diskuterade Bodens kommun, ABF, Bodenbo, Migrationsverket 
och Unga Örnar förhållandena på Prästholmen. Syftet var att finna former 
för samverkan och därigenom skapa förutsättningar för att bygga upp mötes-
plats på Prästholmen. 

Syftet med projektet är att minska spänningarna i området så att både asylsö-
kande och övriga boende får en tryggare boendemiljö och en ökad trivsel 
samt att ge möjligheter för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Utbildningsnämnden föreslår 2013-12-19, § 113, att kommunfullmäktige 
godkänner uppföljningen av projekt Mötesplats Prästholmen. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsens förslag överrensstämmer med kommunfullmäktiges  
beslut. 

 

För kännedom 
Utbildningsförvaltningen 
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§ 16 Motion om yrkeshögskola med inriktning på tunga 
fordon 
KS 2013/254, Ks § 14 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag att utreda beho-

vet av en yrkeshögskola med inriktning på tunga fordon. 

2. Motionen är därmed besvarad.  

Reservationer från Bo Hultin (M), Åke Carlsson (M), Göran Höglund (M), 
Egon Palo (M), Hans Nilsson (M), Vivian Boström (M) och Eberth Gustafs-
son (M). 

Beskrivning av ärendet 
Hendrik Andersson (FP) föreslår i en motion 2013-05-28, att Bodens kom-
mun tar initiativ till att i samverkan med privata aktörer, försvaret och andra 
nödvändiga parter, skapa en yrkeshögskola i kommunen med inriktning på 
tunga fordon 

Utbildningsnämnden förslår 2013-12-19, § 112, att motionen bifalls och att 
kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag att utreda behovet av 
en yrkeshögskola. 

Utbildningsnämnden säger också att förutsättningen för att starta en yrkes-
högskoleutbildning är att ansökan lämnas in till Yrkeshögskole-
myndigheten. I ansökan intygar bransch och näringsliv att behovet av utbild-
ningen i regionen finns. Meningen är att utbildningen ska leda till att studen-
terna får ett arbete vilket också är förutsättningen för ansökan.   

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsens förslag överrensstämmer med kommunfullmäktiges  
beslut. 

Yrkanden 
Hendrik Andersson (FP) föreslår att motionen bifalls. 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer kommunstyrelsens och Hendrik Anderssons (FP) förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt  
kommunstyrelsens förslag. 

 

För genomförande  För kännedom 
Utbildningsnämnden  Hendrik Andersson (FP)  
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§ 17 Avgifter äldre- och korttidsboende 
KS 2013/585, Ks § 15 

Beslut 
1. Avgift för förbrukningsartiklar för särskilt boende och korttidsboende 

upphör att gälla från och med 2014-03-01. 

2. Avgift för kost fastställs till 3 296 kr per månad vid särskilt boende, och 
för korttidsboende 110 kr per dygn, att gälla från och med 2014-03-0 l. 

3. Utskrivningsdag från korttidsboende ska vara avgiftsbefriad. 

4. Uppräkning av avgiften årligen sker i enlighet med fastställda uppräk-
ningsfaktorer angivna i kommunens gemensamma planeringsförutsätt-
ningar. 

5. Omvårdnadsavgift vid särskilt boende ska reduceras vid frånvaro fler än 
en (1) dagar. Reducering av omvårdnadsavgift görs med 1/30-del av om-
vårdnadsavgiften från och med dag två (2). 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden föreslår 2013-12-17, § 261, förändring av avgifter för äldre- 
och korttidsboende. 

Socialnämnden har beslutat om översyn av befintligt avgiftssystem för äldre- 
och korttidsboende för eventuell revidering av taxor och regler för dessa. En 
jämförelse med övriga kommuner i länet har gjorts vad gäller avgifter och 
förekomst av regler för avgiftsreducering. Förändringar som föreslås är re-
ducering av omvårdnadsavgift vid frånvaro längre än fem dagar samt att 
avgift för förbrukningsmaterial upphör. 

Nuvarande avgift för kost vid särskilt boende = 3 048 kr/månad 
Ny avgift för kost vid särskilt boende = 3 296 kr/månad 

Nuvarande avgift för korttidsboende = 102 kr/månad 
Ny avgift för korttidsboende = 110 kr/månad 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsens förslag överrensstämmer med kommunfullmäktiges  
beslut i alla beslutspunkter utom nr 5 som hade följande lydelse: ”Omvård-
nadsavgift vid särskilt boende ska reduceras vid frånvaro fler än fem dagar. 
Reducering av omvårdnadsavgift görs med 1/30-del av omvårdnadsavgiften 
från och med dag sex”. 
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§ 17 forts 

Yrkanden 
Inge Andersson (S) föreslår att sista beslutspunkten får följande lydelse: 
”Omvårdnadsavgift vid särskilt boende ska reduceras vid frånvaro fler än en 
(1) dagar. Reducering av omvårdnadsavgift görs med 1/30-del av omvård-
nadsavgiften från och med dag två (2)”, i övrigt enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Daniel Rönnbäck (M) och Kenneth Backgård (NS) bifaller Inge Anderssons 
(S) förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Inge Anderssons 
(S) förslag. 

 

För kännedom 
Socialnämnden 
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§ 18 Verksamhetsbidrag till Spionoperan 2014 
KS 2011/749, Ks § 16 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner samverkansprojektet om genomförande 

av Spionoperan 2014. Beslutet gäller under förutsättning att Luleå kom-
mun och Norrbottens läns landsting deltar som medfinansiärer.  

2. Kommunfullmäktige anvisar 500 000 kronor ur kommunfullmäktiges 
konto för oförutsedda utgifter, till Tillväxtförvaltningen för utbetalning 
av bidraget. 

Beskrivning av ärendet 
Bodens kommun, Luleå Kommun och Norrbottens läns landsting har den 
gemensamma avsikten att i samverkan stödja genomförandet av Spionoperan 
i Boden sommaren 2014. 

Spionoperan är en viktig föreställning och en del av Bodens och Sveriges 
historia och håller hög konstnärlig kvalitet. Under 2013 spelades totalt 10 
föreställningar av Spionoperan och allt gjordes möjligt med ett samarbete 
mellan Bodens kommun, Norrbottensteatern, Norrbottensmusiken, Norrbot-
tens läns landsting, Luleå kommun, Björknäsgymnasiet och Sture Nordmark.  
 
Spionoperan, som bygger på Tomas Breskys roman kodnamn Mikael, kom-
mer att spelas i 10 föreställningar i början av juli 2014 och det är Pronto 
Production AB som står för genomförandet. För att kunna driva vidare Spi-
onoperan och Kläppenteatern under 2014 ansöker man om ett verksamhets-
bidrag. 
 
Verksamhetsbidraget ges för att främja kulturella evenemang samt för att 
främja turistväsendet i kommunen. Avsikten med kommunens engagemang i 
Spionoperan är även att marknadsföra kommunen och att allmänt främja 
näringslivet. Härtill kommer positiva konsekvenser på flera andra områden 
exempelvis fler hotellnätter.  
 
Finansieringen ser ut enligt följande: 
Bodens kommun      500 000 kronor 
Norrbottens läns landsting   200 000 kronor 
Luleå kommun      100 000 kronor 
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§ 18 forts 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsens förslag överrensstämmer med kommunfullmäktiges be-
slut. 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kom-
munstyrelsens förslag. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 
Tillväxtnämnden 

 
För kännedom 
Pronto Production AB  
Luleå kommun 
Norrbottens Läns Landsting 
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§ 19 Motion om att Bodens kommun ska ta ställning mot 
planerat kärnkraftbygge i Bottenviken 
KS 2013/164, Ks § 17 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige uttalar sitt avståndstagande till en etablering av 

kärnkraftverk i Bottenviken. 

2. Motionen är därmed behandlad 

Beskrivning av ärendet 
Catarina Ask (MP) föreslår i en motion 2013-04-08, att Bodens kommun 
säger nej till det planerade kärnkraftsbygget vid Hanhikiviudden vid Pyhäjo-
ki. Catarina skriver i motionen att med vetskap om de konsekvenser som 
läckage eller andra komplikationer fått vid kärnkraftshaverier ter sig skräm-
mande med den tänkta placeringen vid Hanhikiviudden vid Pyhäjoki. Bot-
tenviken är en känslig miljö som redan är hotad på andra sätt. Etableringen 
skulle kunna ge allvarliga inskränkningar för turist-verksamheten. Dessutom 
är Hanhikiviudden ett välkänt fågelskyddsområde med många hotade arter.  

Bodens kommun är en eko-kommun. Det innebär att vi vill skapa en ekolo-
giskt hållbar utveckling, där vi bland annat främjar nyttjande av förnyelsebar 
energi. I möjligaste mån bör energieffektivisering och förnyelsebar energi 
prioriteras före fossila bränslen och kärnkraft. Kommunen har även uttalat 
sig mot uranbrytning inom kommungränsen. 

I linje med detta föreslås att Bodens kommun uttalar sitt avståndstagande 
från etablering av en ny kärnkraftsanläggning i det relativa närområdet.  

Kommunen har dock ingen beslutsbefogenhet över själva etableringen, efter-
som etableringen är tänkt att göras utanför kommunens gränser. Kommunen 
kan därför inte, som motionären kräver, säga nej till etableringen. Men Bo-
den kan uttala sitt avståndstagande från etablering av kärnkraftverk inom 
Nordkalotten. 

Miljö- och byggnämnden avstår 2013-05-07, § 37, från att yttra sig eftersom 
planerna ligger utanför Bodens kommun och därmed inte berör nämndens 
tillsynsområde. Miljö- och byggnämnden påpekar att kärnkraft i sig inte är 
en förnyelsebar energiform och inte ligger i linje med en miljömässigt håll-
bar utveckling oavsett lokalisering. 
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§ 19 forts 

Räddnings- och beredskapsförvaltningen konstaterar 2013-04-22, att man 
inte kan bedöma om etableringen medför att risken för olycka ökar för Bo-
dens kommun. Avståndet till det befintliga kärnkraftverket i Murmansk är 
visserligen längre än till Pyhäjoki, men att spridningen av utsläpp vid en 
eventuell olycka påverkas av de meteorologiska förhållandena. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsens förslag överrensstämmer med kommunfullmäktiges  
beslut. 

Yrkanden 
Catarina Ask (MP) föreslår att motionen bifalls, i övrigt enligt kommunsty-
relsens förslag. 

Johan Johansson (M) och Hendrik Andersson (FP) föreslår att kommunfull-
mäktige avstår att yttra sig då staten Finland är suverän att fatta beslut om sin 
energipolitik och lokalisering av sin energiproduktion. 

Béatrice Öman (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Catarina Asks (MP), Johan Johanssons (M) och kom-
munstyrelsens förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige  
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

För kännedom 
Catarina Ask (MP) 
Miljö- och byggnämnden 
Räddnings- och beredskapsförvaltningen 
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§ 20 Tekniska förvaltningen med begäran om tilläggs-
investering till vattenbrunnar, Kusöns vatten-
anläggning 
KS 2014/34, Ks § 18 

Beslut 
Kommunfullmäktige tillför tekniska förvaltningen 4 Mkr för tilläggsinve-
stering av renvattenbrunnar och nya råvattenbrunnar till Kusöns vattenan-
läggning. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska utskottet föreslår 2014-02-05, § 2, att tekniska förvaltningen till-
förs 4 Mkr för tilläggsinvestering av renvattenbrunnar och nya råvattenbrun-
nar till Kusöns vattenanläggning. 

Vattenförsörjningen för Bodens stad baseras på grundvatten från Kusön. 
Uttaget av råvatten sker från två brunnar där varje brunn har kapacitet att 
leverera önskat dygnsbehov. Eftersom råvattnet har höga halter av järn sker 
den efterföljande vattenbehandlingen i ett antal olika steg. 

Vattenbehandlingen fungerar i huvudsak bra men anläggningen har kapaci-
tetsproblem då renvattenbrunnarna inte ger den önskade kapaciteten på 
grund av igensättningar. Dessutom krävs stora underhållskostnader som 
framför allt beror på hög järnhalt i råvattnet. Problemen med igensättningar-
na tenderar att öka trots rensning av brunnarna ett antal gånger.  

Den minskade renvattenkapaciteten gör att ytvatten från Lule älv sedan en 
tid tillbaka pumpas in till vattenverket i Pagla för att klara behovet av 
dricksvatten. 

Tekniska förvaltningen föreslår att man borrar tre grusfilterbrunnar med mål 
att öka kapaciteten med cirka 200 m3 per timme vilket skulle innebära att 
man inte behöver använda ytvatten från Lule älv. Vidare föreslås att nya 
råvattenbrunnar borras för att minska järnhalten i råvattnet.  

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsens förslag överrensstämmer med kommunfullmäktiges  
beslut. 

 

För genomförande  För kännedom 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) Tekniska förvaltningen 
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§ 21 Val av ny ledamot/ersättare i krisledningsnämnden 
efter Lena Nilsson (S) för återstående del av mandatpe-
rioden 2011-2014 
KS 2013/414 

Beslut 
1. Anna-Karin Nylund (S) väljs som ny ledamot i krisledningsnämnden. 

2. Béatrice Öman (S) väljs som ny ersättare i krisledningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige godkände 2013-10-14, § 125, Lena Nilssons (S) avsä-
gelse som ledamot i krisledningsnämnden.  

Socialdemokraterna har lämnat följande nominering: 

Ledamot:  
Anna-Karin Nylund (S), Gideons väg 28, 961 39 Boden 

Ersättare:  
Béatrice Öman (S), Hjortvägen 6 B, 961 68 Boden 

 

För kännedom 
Anna-Karin Nylund (S) 
Beatrice Öman (S) 
Krisledningsnämnden 
Personalkontoret 
Kansliet 
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§ 22 Val av ny ersättare i Föreningen Folkets Hus efter  
Elena Olovsson (S) för återstående del av mandat-
perioden 2011-2014 
KS 2013/150 

Beslut 
Lena Goldkuhl (S) väljs som ny ersättare i Föreningen Folkets Hus. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige godkände 2013-04-08, § 44, Elena Olovssons (S) avsä-
gelse som ersättare i Föreningen Folkets Hus.  

Socialdemokraterna har lämnat följande nominering: 

Ledamot:  
Lena Goldkuhl (S), Humlevägen 17, 961 68 Boden 

 

För kännedom 
Lena Goldkuhl (S) 
Föreningen Folkets Hus 
Personalkontoret 
Kansliet 
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§ 23 Val av ny ledamot i valnämnden efter Tore Holmqvist 
(S) för återstående del av mandatperioden 2011-2014 
KS 2013/413 

Beslut 
Tomas Lund (S) väljs som ny ledamot i valnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige godkände 2013-10-14, § 127, Tore Holmqvists (S) av-
sägelse som ledamot i valnämnden.  

Socialdemokraterna har lämnat följande nominering: 

Ledamot:  
Tomas Lund (S), Agentgränd 8, 961 40 Boden 

 

För kännedom 
Tomas Lund (S) 
Valnämnden 
Personalkontoret 
Kansliet 
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§ 24 Michael Engström (S) med avsägelse av sitt uppdrag 
som ledamot i Stiftelsen Bodenbo samt val av ny leda-
mot för återstående del av mandatperioden 2011-2014 
KS 2013/583 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

2. Kurt Pettersson (S) väljs som ny ledamot i Stiftelsen Bodenbo. 

Beskrivning av ärendet 
Michael Engström har lämnat in en avsägelse på sitt uppdrag som ledamot i 
Stiftelsen Bodenbo.  

Socialdemokraterna har lämnat följande nominering: 

Ledamot:  
Kurt Pettersson (S), Melonvägen 15, 961 48 Boden 

 

För kännedom 
Michael Engström (S) 
Kurt Pettersson (S) 
Stiftelsen Bodenbo 
Personalkontoret 
Kansliet 
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§ 25 Nya medborgarförslag 
 

1. Gemensam avloppsanläggning i Sävast (2014/35) 
Inlämnat av: Rolf Muotka  
Presidiets förslag: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet 

2. Rutschkana av snö och is till barnen på Centrumtorget (2014/36) 
Inlämnat av: Harriet Lundström  
Presidiets förslag: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet 

 
 

För kännedom 
Respektive förslagsställare 
Kommunstyrelsen 
 


