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NÄRVARO OCH VOTERINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
VOTERINGAR                  

Datum  
2008-04-07 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-18.50 

R=röstber 
E=ersättare 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

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

m Olle Lindström R       

s Eivy Blomdahl R     

m Åke Eltoft -       

s Torbjörn Lidberg R     

v Bo Strömbäck R       

m Bo Hultin R       

s Anna-Lena Vestin R     

ns Kenneth Backgård R       

v Gunnel Notelid R t.o.m Ä 8 15.20     

m Åsa 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 R       

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 -       

s Stefan Norberg -       

mp Catarina Ask R       

ns Mariann Jornevald R       
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NÄRVARO OCH VOTERINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
VOTERINGAR                  

Datum  
2008-04-07 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-18.50 

R=röstber 
E=ersättare 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

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

m Helena Nordvall R       

fp Carola Larsson R       

s Jan-Olov Bäcklund -     

v Birger Juntti R       

m Eva Smedetun R       

s Maria Bandh R t.o.m Ä 8 15.55     

m Egon Palo R       

s Hans Rolfs R     

m Johan Sellin R       

s Inger Billenman R t.o.m Ä 11 18.30     

v Linda Gabrielsson -       

ns Göran Hedberg R t.o.m Ä 9 16.30     

c Roger Bohman R       

m Lars-Gunnar Holmqvist R       

s Patrik Degerman -     

kd Maria Selin-Fjellström R t.o.m Ä 11 18.35     

m Hans Holmqvist R       

s Lena Nilsson -     

v Bo Westin R       

m Vivi-Anne Hedberg Svensson R       

s Erland Johansson R       
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NÄRVARO OCH VOTERINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
VOTERINGAR                  

Datum  
2008-04-07 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-18.50 

R=röstber 
E=ersättare 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

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

m Göran Höglund R       

m Lars Lundström R       

m Maria Vikström Nordmark R       

m Jan Flygare E       

m Jan-Ola Moberg -       

m Lennart Carlsson -       

m Knut Larsson E       

m Hans Nilsson E t.o.m Ä 11 17.00     

s Christina Vesterlund R     

s Tomas Lund R       

s Sophie Vestin -     

s Christer Nordberg -     

s Andreas Nicolao R     

s Urban Sundbom R     

s Lennart Synnergren E t.o.m Ä 9 15.55     

s Allan Ågren E R fr.o.m Ä 12     

v Kent Eriksson -       

v Lena Joneland -       

v Katarina Palm  R       

v Bo Engström E R fr.o.m Ä 9     

ns Erika Sjöö E R fr.o.m Ä 10     

ns Gösta Eriksson E       

c Eva Larsson E t.o.m 18.15     

c Maria Lindström -       

kd Britt-Marie Carlsson E R fr.o.m Ä 12     

kd Per-Olof Planting E     

mp Agneta Granström -       

mp Mats Nordström  E       

fp Jan Larsson E       

fp Heryk Nowakowski E       

 



   

Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-04-07 

Sid 
2 (25) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 53  
  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Delgivningar 
1. Näringslivsstyrelsen; Konsekvensanalys av stängningen av Svartlå skola 

(2007/161). 
  
2. Obesvarade motioner april 2008 (2008/271) 
  
3. Länsstyrelsen; Protokollsutdrag, Beslut att utse ny ledamot/ersättare i kommun-

fullmäktige för tiden t o m 31 oktober 2010 (Dnr 2008/164). 
 Avgången ledamot: Tony Karlsson (v) 
 Ny ledamot: Bo Westin (v) 
 Ny ersättare: Bo Engström (v) 
  
4. Länsstyrelsen; Protokollsutdrag, Beslut att utse ny ersättare i kommunfullmäk-

tige för tiden t o m 31 oktober 2010 (Dnr 2007/778). 
 Avgången ersättare: Ann-Charlotte Furberg (fp) 
 Ny ersättare: Henryk Nowakowski (fp) 
  
5.  Revisorernas granskningsrapport om Årsredovsningen 2007 (2008/279) 
  
6. Obesvarade medborgarförslag april 2008 (2008/282) 
  
  
 

 
 

 
 



   

Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-04-07 

Sid 
3 (25) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 54  
  
  
Ärendenr --  
Diarienr --  
   

Spontan frågestund 
Fråga 1  
  
Frågeställare: Catarina Ask (mp)    
Frågan besvaras av: Olle Lindström (m)  
Ämne: Om kommunen ska lämna ett remissyttrande till Natur-

vårdsverket om byggandet av kärnkraftverk i Finland 
 

Fråga 2  
  
Frågeställare: Anna-Karin Nylund (s)   
Frågan besvaras av: Rigmor Åström (m)  
Ämne: Om skolplikt och det ”mjuka” vikariestoppet 

 
Fråga 3  
  
Frågeställare: Eivy Blomdahl (s)    
Frågan besvaras av: Olle Lindström (m)   
Ämne: Om hur långt kommunen har kommit i arbetet med sociala 

kooperativ 
 

Fråga 4  
  
Frågeställare: Anders Pettersson (kd)   
Frågan besvaras av: Anders Sundström (ns)  
Ämne: Om socialnämnden har tagit initiativ till att se över om de 

uppfostringsmetoder som visats i TV:s Uppdrag gransk-
ning förekommer i Boden 

 
Fråga 5  
  
Frågeställare: Bo Vestin (v)  
Frågan besvaras av: Roger Bohman (c)    
Ämne: Anhörigas tillgång till parkeringsplatser vid äldreboenden 

 



   

Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-04-07 

Sid 
4 (25) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 55  
Ks § 51  
Au § 35  
Ärendenr 1  
Diarienr KS  2008/166 
   

Biblioteksplan för Bodens kommun 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer det upprättade förslaget till biblioteksplan för 

Bodens kommun, med den justering som framgår av punkten 2. 

2. Stycket under rubriken ”Befolkning och boende” ska lyda enligt följande. 
”Folkmängden uppgick vid 31/12 2007 till 27 838 personer och av dem är 2,5%  
andel utländska medborgare. Det är fler som flyttar ur kommunen än flyttar in. 
Åldersfördelningen är att drygt 60 % finns i åldersgruppen 16-64 år, medan det 
är jämnt fördelat mellan 0-15 år samt 65- år. Det finns något fler kvinnor än 
män totalt. Kommunen har de tre senaste åren haft ett vikande befolkningsun-
derlag av olika anledningar. De tre största tätorterna utanför centrum är Sävast, 
Edesfors och Gunnarsbyn.” 

Reservationer från Eivy Blomdahl (s), Torbjörn Lidberg (s), Anna-Lena Vestin (s), 
Leif Pettersson (s), Inger Mattsson (s), Christer Carlsson (s), Anna-Karin Nylund 
(s), Lars Nilsson (s), Christina Vesterlund (s), Tomas Lund (s), Maria Bandh (s), 
Hans Rolfs (s), Inger Billenman (s), Andreas Nicolao (s), Lena Nilsson (s) och Er-
land Johansson (s). 

Torbjörn Lidberg (s) lämnar ett särskilt yttrande. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav 2006-04-24 § 95, kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 
tillsammans med berörda förvaltningar utarbeta en biblioteksplan för Bodens kom-
mun. Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag på en biblioteksplan. 
Synpunkter på planen har lämnats in av barn- och utbildningsförvaltningen, social-
förvaltningen, handikapprådet, pensionärsrådet, Bodens landsbygdsråd och kansli 
och informationskontoret. 

Tanken är att planen ska vara övergripande och ange politiska viljeinriktningar in-
för framtiden och utgöra grunden för verksamhetsplaner och handlingsplaner där 
tidsperspektiv, prioriteringar och ekonomiska förutsättningar konkretiseras av be-
rörda förvaltningar i samverkan. 



   

Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-04-07 

Sid 
5 (25) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 55  
Ks § 51  
Au § 35  
Ärendenr 1  
Diarienr KS  2008/166 
   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer det upprättade försla-
get till biblioteksplan för Bodens kommun. 

Yrkanden 
Göran Ahlman (m) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrel-
sens förslag, med ändringen att ”stycket under rubriken ”Befolkning och boende” 
ska lyda enligt följande. ”Folkmängden uppgick vid 31/12 2007 till 27 838 personer 
och av dem är 2,5% andel utländska medborgare. Det är fler som flyttar ur kommu-
nen än flyttar in. Åldersfördelningen är att drygt 60 % finns i åldersgruppen 16-64 
år, medan det är jämnt fördelat mellan 0-15 år samt 65- år. Det finns något fler 
kvinnor än män totalt. Kommunen har de tre senaste åren haft ett vikande befolk-
ningsunderlag av olika anledningar. De tre största tätorterna utanför centrum är Sä-
vast, Edesfors och Gunnarsbyn.” 

Torbjörn Lidberg (s) föreslår bifall till biblioteksplanen med följande tillägg; att 
tillföra resurser i form av konsultativ bibliotekarie med uppdrag att stötta skolornas 
biblioteksansvariga, att skolans förutsättningar att tillgodose elevernas behov i 
skolarbetet stärks genom höjd kompetensnivå och ökade resurser för inköp av litte-
ratur, att det skrivs in i planen att lånen ska vara avgiftsfria, samt att biblioteket ut-
formas till ett modernt ändamålsenligt bibliotek i samband med Galleriabygget. 

Ordförandena ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Göran Ahlmans (m) förslag. 

 

För genomförande 
Kultur- och fritidsnämnden  



   

Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-04-07 

Sid 
6 (25) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 56  
Ks § 52  
Au § 36  
Ärendenr 2  
Diarienr KS  2007/952 
   

Motion från Carola Larsson (fp) om att främja nya 
kultursatsningar – sälj eller byt gammal konst 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen att sälja eller byta delar av 

kommunens konstsamling. 

2. Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen att skapa en kommunal konst-
pool. 

3. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda och 
kostnadsberäkna hur en digitalisering och dokumentering av kommunens konst-
samling kan genomföras. 

Beskrivning av ärendet 
Carola Larsson (fp) föreslår i en motion att kommunen bland annat ska digitalisera 
och dokumentera sin konstsamling och att också utreda under vilka premisser man 
kan sälja eller byta konstverk ur samlingen samt om det är möjligt att skapa en 
konstpool. 

Kultur- och fritidsnämnden säger i yttrande 2008-02-11, § 3, att kultur- och fritids-
förvaltningen idag för manuellt ett register över kommunens konstinnehav, främst 
stafflikonst. Detta register skulle behövas revideras och digitaliseras i en databas. 
Förvaltningen har också de senaste åren i budgetsammanhang begärt medel till det-
ta, vilket tyvärr inte kunnat bifallas. Att sälja eller byta delar av kommunens konst-
samling som inte är av ”allmänt intresse” anser nämnden inte vara lämpligt med 
tanke på att det i dag efterfrågas konst och förvaltningen har en kölista på anställda 
som önskar utsmycka sina tjänsterum. Ur kommunaljuridisk synpunkt är det också 
tveksamt hur sådan konst skulle kunna säljas med tanke på bland annat värdering 
mm. Nämnden avstyrker också förslaget att skapa någon form av kommunal konst-
pool då det redan i länet finns en sådan, benämnd Konstkretsen.net. Där kan man 
hyra samtida norrbottnisk originalkonst som förmedlas via ett konstombud.  

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



   

Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-04-07 

Sid 
7 (25) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 56  
Ks § 52  
Au § 36  
Ärendenr 2  
Diarienr KS  2007/952 
   

Yrkanden 
Carola Larsson (fp) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrel-
sens förslag. 

 

För genomförande 
Kultur- och fritidsnämnden (punkt 3) 

För kännedom 
Carola Larsson (fp)  



   

Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-04-07 

Sid 
8 (25) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 57  
Ks § 53  
Au § 37  
Ärendenr 3  
Diarienr KS  2007/953 
   

Motion från Carola Larsson (fp) om höjning av drifts-
bidragen till ideella föreningar 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till budgetberedningen. Frågan om 

en utökning av driftsbidragen får prövas i samband med arbetet med den strate-
giska planen 2009-2011. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

Beskrivning av ärendet 
Carola Larsson (fp) föreslår i en motion att kommunen utreder en höjning av drifts-
bidragen till ideella föreningar med 30 %. I motionen nämns förslaget om driftsbi-
dragen ska fördelas efter hur mycket ungdomsverksamhet som bedrivs i förening-
arna. Detta leder till att en del föreningar under en tid kommer att hamna i en be-
kymmersam ekonomisk situation. Motionärer vill därför att något görs åt driftsbi-
dragen till hembygdsgårdar och andra ideella föreningar.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i yttrande, 2008-02-11, § 2, att kommunfull-
mäktige bifaller motionen och tillför kultur- och fritidsnämndens budget 709 500 
kronor. Enligt nämnden skulle ett resurstillskott för de föreningar som driver egna 
anläggningar eller samlingslokaler vara ytterst välkommet då många föreningar 
idag har stora problem att klara höjda fastighetsdriftskostnader, särskilt inom ener-
giområdet. 

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

 

För genomförande  
Kommunstyrelsen (budgetberedningen) 

För kännedom 
Carola Larsson (fp)  

 



   

Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-04-07 

Sid 
9 (25) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 58  
Ks § 54  
Au § 38  
Ärendenr 4  
Diarienr KS  2007/958 
   

Motion från Birger Juntti (v) om tillbyggnad av spa-
anläggning i familjebadet Nordpoolen 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till budgetberedningen. Frågan om 

det finns utrymme för att utreda en tillbyggnad av en spa-anläggning på Nord-
poolen får prövas i samband med arbetet med den strategiska planen 2009-
2011. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

Beskrivning av ärendet 
Birger Juntti (v) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger kultur- och fritids-
förvaltningen i uppdrag att utreda en tillbyggnad av en spa-anläggning i familjeba-
det. Det framgår vid olika kontakter och samtal att det finns behov av en sådan an-
läggning. Företagsledare har också antytt att man kan tänka sig att hyra in sig i en 
spa-anläggning för anställd personal. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i yttrande 2008-02 11, § 4, att kommunfullmäk-
tige bifaller motionen och anvisar 300 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden för 
en utredning som ska visa hur en spa-anläggning kan förverkligas i familjebadet 
NordPoolen. Enligt nämnden skulle en spa-anläggning göra NordPoolen komplett i 
alla avseenden. Målsättningen att badet ska vara ”ett hus för hela kroppen” skulle 
kunna förverkligas.  

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

 
 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (budgetberedningen) 

För kännedom 
Birger Juntti (v)  

 



   

Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-04-07 

Sid 
10 (25) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 59  
Ks § 55  
Au § 39  
Ärendenr 5  
Diarienr KS 2008/192 
   

Avtal om parkeringsplatser, Oxeln 1 och Oxeln 7 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner det upprättade parkeringsavtalet mellan AEVS 
Opal AB och Bodens kommun, samt uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och 
samhällsbyggnadschefen att underteckna för avtalet nödvändiga handlingar. 

Beskrivning av ärendet 
Ägaren av Oxeln 1 och 7, AEVS Opal AB, planerar att bygga om och till fastighe-
terna Oxeln 1 och Oxeln 7 för planerad galleria. Det har därvid visat sig mycket 
dyrbart att lösa parkeringsfrågan på den egna tomten. Parallellt med detta studerar 
kommunen olika alternativ att förbättra parkeringssituationen i centrala delar av sta-
den. Kommunen har därvid förklarat sig beredd att ta med det tillkommande par-
keringsbehovet för Oxeln 1 i detta arbete. AEVS har förklarat sig berett att lämna 
ett ekonomiskt bidrag till den framtida parkeringslösningen. 

Kommunen åtar sig att innefatta parkeringsbehovet för nu aktuell om- och tillbygg-
nad av Oxeln 1 och Oxeln 7 i kommande parkeringslösning för centrala Boden. 
Parkeringsbehovet inom området kommer i huvudsak att tillgodoses genom platser 
som inte är reserverade för olika användare. 

Inledningsvis löses parkeringsbehovet provisoriskt genom att fastighetsägaren får 
utnyttja ospecificerade parkeringsplatser i omgivningen. När möjlighet finns ska 
kommunen anvisa en permanent lösning inom en specificerad anläggning i fastig-
hetens närhet. 

Fastighetsägaren AEVS ska för kommunens åtagande enligt detta avtal betala en 
kontant ersättning om 7,5 miljoner kr.  

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

För genomförande  
Kommunstyrelsen (klf-samhällsbyggnadskontoret) 

För kännedom 
AEVS Opal AB 



   

Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-04-07 

Sid 
11 (25) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 60  
Ks § 56  
Au § 40  
Ärendenr 6  
Diarienr KS  2008/207 
   

Styrningen av de kommunala företagen 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer upprättad företagspolicy. 

2. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningarna för Bodens Kommunfö-
retag AB, för Bodens Energi AB och för Bodens Energinät AB. 

3. Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiven för Bodens Kommunföretag AB, 
Bodens Energi AB, Restproduktbearbetning i Boden AB, Bodens Utveckling 
AB och för Stiftelsen BodenBo. 

Reservationer från Eivy Blomdahl (s), Torbjörn Lidberg (s), Anna-Lena Vestin (s), 
Leif Pettersson (s), Inger Mattsson (s), Christer Carlsson (s), Anna-Karin Nylund 
(s), Lars Nilsson (s), Christina Vesterlund (s), Tomas Lund (s), Maria Bandh (s), 
Hans Rolfs (s), Inger Billenman (s), Andreas Nicolao (s), Lena Nilsson (s) och Er-
land Johansson (s). 

Beskrivning av ärendet 

Den kommunala bolagsstrukturen har genomgått omfattande förändringar under det 
senaste året. En aktiebolagsrättslig koncern har bildats och likaså ett nytt utveck-
lingsbolag. Dessutom är Bodens Energi AB numera helägt av kommunen genom 
Bodens Kommunföretag AB. En översyn av de styrdokument som gäller för bola-
gen är därför nödvändig, vilket också ligger som ett uppdrag i den strategiska pla-
nen. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till en ny företagspolicy, nya 
bolagsordningar för Bodens Kommunföretag AB, för Bodens Energi AB och för 
Bodens Energinät AB samt ägardirektiv för samtliga företag. I företagspolicyn re-
gleras hur styrningen och uppföljningen av de kommunala bolagen ska gå till samt 
vilka styrdokument som gäller för bolagen.  

Bolagsordningarna för de kommunala bolagen ska fortsättningsvis följa en enhetlig 
struktur, med samma regler beträffande val av styrelse och revisorer, firmateckning 
med mera. Någon förändring föreslås inte av bolagsordningarna för Restproduktbe-
arbetning i Boden AB och för Bodens Utveckling AB, eftersom de i sak följer den-
na nya struktur/innehåll. 

 



   

Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-04-07 

Sid 
12 (25) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 60  
Ks § 56  
Au § 40  
Ärendenr 6  
Diarienr KS  2008/207 
   
I ägardirektiven, som fortsättningsvis ska ingå i kommunens strategiska plan, fram-
går vilken inriktning och vilka uppdrag som kommunfullmäktige lägger på verk-
samheten i bolagen, på samma sätt som kommunfullmäktige reglerar inriktning och 
uppdrag till de kommunala nämnderna.  

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

Yrkanden 
Hans Rolfs (s) föreslår att följande mening i ägardirektiven till Bodens Energi AB 
ska strykas: ”Under 2008-2009 ska resultatet även täcka ett särskilt koncernbidrag 
till utveckling med maximalt 3 mkr”. 

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

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige be-
slutar enligt Olle Lindströms (m) förslag. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf-ekonomikontoret)   

För kännedom 
Bodens Kommunföretag AB 
Bodens Energi AB 
Restproduktbearbetning i Boden AB 
Bodens Utveckling AB 
Stiftelsen BodenBo 

 



   

Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-04-07 

Sid 
13 (25) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 61  
Ks § 57  
  
Ärendenr 7  
Diarienr KS  2008/116 
   

Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 

Beslut 
Skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till respektive 
kommun. 

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

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

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf - kansli och informationskontoret) 



   

Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-04-07 

Sid 
14 (25) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 62  
  
  
Ärendenr 8  
Diarienr KS  2008/278 
   

Revisionsberättelse för år 2007 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunens styrelser och nämnder an-
svarsfrihet för år 2007. 

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, samt att resultatet i årsredovis-
ningen i huvudsak är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Revisorerna 
tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelser och nämnder ansvarsfri-
het. 

Yrkanden 
Lars-Gunnar Holmqvist (m) föreslår att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i 
kommunens styrelser och nämnder ansvarsfrihet för år 2007. 

 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
Kommunrevisorerna 

 



   

Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-04-07 

Sid 
15 (25) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 63  
Ks § 58  
Bb § 5  
Ärendenr 9  
Diarienr KS  2008/218 
   

Årsredovisning 2007 samt balanskravsresultat 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisning för 2007. 

Anders Pettersson (kd) lämnar ett särskilt yttrande. Torbjörn Lidberg (s) ställer sig 
bakom Anders Petterssons (kd) yttrande. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomikontoret har upprättat förslag till årsredovisning 2007. Koncernens resultat 
för 2007 uppgick till 33 mkr och kommunens resultat till 14,9 mkr. Efter avstäm-
ning mot balanskravet uppgår kommunens resultat till 22,9 mkr. I avvaktan på att 
finansiella anläggningstillgångar öronmärkts för kommande pensionskostnader görs 
inte något fortsatt avsättning till pensionsreserv. 

Samtliga nämnder/styrelser har lämnat verksamhetsberättelser som ingår i årsredo-
visningen. Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av budgetberedningen 
sammanfattat dessa till årsredovisningen. Kommunstyrelsen har lämnat en gemen-
sam verksamhetsberättelse för kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltning-
en samt räddnings- och beredskapsförvaltningen. Fullständig måluppfyllelse fram-
går av respektive verksamhetsberättelse.  

Inga nämnder/styrelser har några effektmål antagna enligt det alkohol- och drogpo-
litiska programmet varför inga sådana uppföljningar biläggs. 

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

Yrkanden 
Kenneth Backgård (ns) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 

 
För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
Kommunrevisorerna 



   

Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-04-07 

Sid 
16 (25) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 64  
Ks § 59  
Bb § 6  
Ärendenr 10  
Diarienr KS  2008/219 
   

Tilläggsbudget 2008 Drift 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer följande tilläggsbudget för 2008 avseende drift: 

 

 

Styrelse/nämnd Tilläggsbudget
2008

Kommunrevision 50
Ks-Kommunledningsförvaltning 700
Ks-Teknisk förvaltning -1 735
Ks-Räddn o beredskapsförvaltning 0
Barn- och utbildningsnämnd 0
Socialnämnd 3 000
Miljö- och byggnämnd 0
Näringslivsstyrelsen 0
Kultur- och fritidsnämnd 0
Överförmyndarnämnd 0
Summa 2 015

2. Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder/styrelser att vara restriktiva 
med kostnadshöjande åtgärder speciellt de av ambitionshöjande karaktär. 

3. Kommunstyrelsen ger samtliga nämnder/styrelser i uppdrag att upprätta en pro-
gnos efter februari månad som ska ligga till grund för bedömning av om åt-
gärdsplan behöver upprättas. 

Reservationer från Eivy Blomdahl (s), Torbjörn Lidberg (s), Anna-Lena Vestin (s), 
Leif Pettersson (s), Inger Mattsson (s), Christer Carlsson (s), Anna-Karin Nylund 
(s), Lars Nilsson (s), Christina Vesterlund (s), Tomas Lund (s), Lennart Synnergren 
(s), Hans Rolfs (s), Inger Billenman (s), Andreas Nicolao (s), Lena Nilsson (s) och 
Erland Johansson (s) till förmån för Torbjörn Lidbergs (s) förslag. 

Reservation från Anders Pettersson (kd) och Maria Selin-Fjellström (kd) till förmån 
för Anders Petterssons (kd) förslag. 



   

Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-04-07 

Sid 
17 (25) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 64  
Ks § 59  
Bb § 6  
Ärendenr 10  
Diarienr KS  2008/219 
   

Beskrivning av ärendet 
Vid behandling av tilläggsbudget drift gäller som huvudregel att nämnders/-
styrelsers över- eller underskott ska tas med i sin helhet till kommande verksam-
hetsår. Summa tilläggsbudget får inte överstiga det ekonomiska utrymmet enligt 
god ekonomisk hushållning, vilket innebär att överföring av överskotten kan redu-
ceras. 

Nämnder/styrelser har lämnat följande förslag till tilläggsbudget avseende drift:  

Styrelse/nämnd Avvikelse Justering Tilläggs-
bokslut budget

2007 2008
Kommunrevision 59 -9 50
Ks-Kommunledningsförvaltning 6 373 -3 715 2 658
Ks-Teknisk förvaltning -3 805 2 070 -1 735
Ks-Räddn o beredskapsförvaltning 11 -11 0
Barn- och utbildningsnämnd -2 248 2 248 0
Socialnämnd 10 969 -197 10 772
Miljö- och byggnämnd 291 -291 0
Näringslivsstyrelsen -2 892 2 892 0
Kultur- och fritidsnämnd -437 437 0
Överförmyndarnämnd 64 0 64
Summa 8 385 3 424 11 809

 
Budgeterat resultat för 2008 uppgår till 24 586 tkr och med hänsyn till nämnders/-
styrelser förslag till tilläggsbudget skulle resultatet bli 12 777 tkr, vilket utgör 0,9 % 
av budgeterade skatte- och utjämningsintäkter. Målsättningen för god ekonomisk 
hushållning för 2008 är 1,3 %. Det innebär att det inte finns något ekonomiskt ut-
rymme för en tilläggsbudget enligt förslagen från nämnder/styrelser. 
 
Sedan budgeten fastställdes har det dessutom kommit nya prognoser avseende pen-
sioner samt skatter och utjämning som försämrar resultatet med 11 631 tkr. Med 
hänsyn till dessa nya prognoser samt realisationsförlust vid försäljning av Vittjärv 
skola blir resultatet före tilläggsbudget 8 655 tkr, vilket endast innebär 0,6 % av 
skatte- och utjämningsintäkter. 



   

Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-04-07 

Sid 
18 (25) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 64  
Ks § 59  
Bb § 6  
Ärendenr 10  
Diarienr KS  2008/219 
   

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

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrel-
sens förslag, med tillägget att kommunfullmäktige bifaller barn- och utbildnings-
nämndens begäran om utökning av driftsbudgeten på 340 tkr för digital kompetens 
och inköp av datorer. 

Anders Pettersson (kd) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag, med tillägget att en övergripande konkurrensprövningsplan omgå-
ende upprättas och att delar av lokalvård, fastighetsdrift, gatudrift, transport, park-
verksamhet samt fordonsverkstad snarast prövas i annan konkurrensutsatt drifts-
form. 

Olle Lindström (m) och Bosse Strömbäck (v) föreslår att kommunfullmäktige be-
slutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige be-
slutar enligt Olle Lindström (m) med fleras förslag. 

Kenneth Backgård (ns) föreslår att kommunfullmäktige bifaller revisorernas begä-
ran om tilläggsbudget på 50 tkr. 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag om revisorernas begäran och att 
kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

 
För genomförande  
Kommunstyrelsen (klf- ekonomikontoret) 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
Kommunrevisorerna 

 



   

Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-04-07 

Sid 
19 (25) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 65  
Ks § 60  
Bb § 7  
Ärendenr 11  
Diarienr KS  2008/219 
   

Tilläggsbudget 2008 Investeringar 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer följande tilläggsbudget 2008 avseende invester-

ingar:  
 

 
Tilläggsbudgeten för ks-kommunledningsförvaltningen inkluderar lokalanpass-
ningar för IT-kontoret med 980 tkr.  

Styrelse/nämnd Tilläggsbudget
2008

Ks-Kommunledningsförvaltningen 2 876
Ks-Tekniska förvaltningen 983
Ks-Räddnings- o beredskapsförv 1 801
Barn- och utbildningsnämnd 2 859
Socialnämnd 4 749
Miljö- och byggnämnd 0
Näringslivsstyrelsen 761
Kultur- och fritidsnämnd 0
Summa 14 029

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt samtliga nämnder/styrelser att i samband med pro-
gnosen för februari se över investeringsnivån och lämna förslag på vilka inve-
steringar som kan senareläggas. 

Reservationer från Eivy Blomdahl (s), Torbjörn Lidberg (s), Anna-Lena Vestin (s), 
Leif Pettersson (s), Inger Mattsson (s), Christer Carlsson (s), Anna-Karin Nylund 
(s), Lars Nilsson (s), Christina Vesterlund (s), Tomas Lund (s), Lennart Synnergren 
(s), Hans Rolfs (s), Inger Billenman (s), Andreas Nicolao (s), Lena Nilsson (s) och 
Erland Johansson (s) till förmån för Torbjörn Lidbergs (s) förslag. 

Reservation från Anders Pettersson (kd) och Maria Selin-Fjellström (kd) till förmån 
för Anders Petterssons (kd) förslag. 



   

Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-04-07 

Sid 
20 (25) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 65  
Ks § 60  
Bb § 7  
Ärendenr 11  
Diarienr KS  2008/219 
   

Beskrivning av ärendet 
Anslag till investeringar som inte använts på grund av att investeringen inte färdig-
ställts eller påbörjats kan enligt regelverket tilläggsbudgeteras till nästa år.  

Nämnder och styrelser har lämnat följande förslag till tilläggsbudget avseende inve-
steringar.  

Styrelse/nämnd Avvikelse Justering Tilläggs-
bokslut budget

2007 2008

Ks-Kommunledningsförvaltningen 3 793 -1 897 1 896
Ks-Tekniska förvaltningen 12 699 1 232 13 931
Ks-Räddnings- o beredskapsförv 1 801 0 1 801
Barn- och utbildningsnämnd 2 859 0 2 859
Socialnämnd 4 749 0 4 749
Miljö- och byggnämnd 282 -282 0
Näringslivsstyrelsen 3 361 -2 600 761
Kultur- och fritidsnämnd -64 64 0
Summa 29 480 -3 483 25 997  

Den budgeterade investeringsvolymen för 2008 uppgår till 98 280 tkr och invester-
ingsvolymen för 2008 skulle med nämnder/styrelsers förslag till tilläggsbudget 
uppgå till 124 277 tkr. En så hög investeringsvolym skulle innebära att kommunens 
likvida medel för 2008 skulle minska och att det inte finns något utrymme för 
amortering på de långfristiga lånen eller för avsättning till kapitalförvaltning. 

Kommunstyrelsen har 2008-01-28 beslutat om förändringar av lokaler, bland annat 
att IT-verksamheten ska flyttas från Stadshuset till Fabriksgatan samt att 980 tkr för 
dessa lokalanpassningar ska anvisas i samband med tilläggsbudgeten. 

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



   

Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-04-07 

Sid 
21 (25) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 65  
Ks § 60  
Bb § 7  
Ärendenr 11  
Diarienr KS  2008/219 
   

Yrkanden 
Anders Pettersson (kd) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag, med tillägget att barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 
för år 2008 utökas med 6 miljoner kronor. 

Torbjörn Lidberg (s) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrel-
sens förslag, med tillägget att kommunfullmäktige bifaller barn- och utbildnings-
nämndens begäran om utökning av investeringsbudgeten på 1,7 miljoner kronor för 
digital kompetens och inköp av datorer. 

Olle Lindström (m) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrel-
sen förslag. 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige be-
slutar enligt Olle Lindströms (m) förslag. 

 
För genomförande  
Kommunstyrelsen (klf- ekonomikontoret) 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
 



   

Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-04-07 

Sid 
22 (25) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 66  
Ks § 67  
  
Ärendenr 12  
Diarienr KS 2008/239 
   

Försäljning av Fagernäs 12:2 (Svedjebacka) till Äld-
revård i Boden AB samt försäljning av aktierna i Äld-
revård i Boden AB till AEVS Granit AB 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner försäljningen av Fagernäs 12:2 till Äldrevård i 

Boden AB, 556744-9649, för en köpeskilling uppgående till 29,5 miljoner kro-
nor i enlighet med upprättat köpeavtal. 

2. Kommunfullmäktige godkänner överlåtelsen av aktierna i Äldrevård i Boden 
AB i enlighet med upprättat aktieöverlåtelseavtal träffat mellan Bodenbo Hol-
ding AB, 556745-3021, och AEVS Granit AB, 556711-6446, inklusive hyres-
avtal och ändringsavtal.  

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och samhälls-
byggnadschefen att underteckna för beslutet nödvändiga handlingar. 

4. BodenBo ska betala en årlig borgensavgift på 0,3 % på de lån som kommunen 
borgar för. 

5. Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att teckna ett samverkansavtal 
med BodenBo som innebär att BodenBo årligen ersätter socialnämnden med 1,5 
Mkr för flyktingverksamheten. 

6. Socialnämndens budgetram utökas med 975 tkr som motsvarar borgensavgiften. 

7. 558 tkr omfördelas från tekniska förvaltningen till socialnämnden avseende 
Svedjebacka. 

8. Kommunfullmäktige anvisar 151 tkr från fullmäktiges konto för oförutsedda 
utgifter till socialnämnden för den ökade hyreskostnaden i fasigheten Oxeln 1. 

9. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och fastighets-
chefen att underteckna avtal avseende förhyrning av äldreboenden. 

Reservationer från Eivy Blomdahl (s), Torbjörn Lidberg (s), Anna-Lena Vestin (s), 
Leif Pettersson (s), Inger Mattsson (s), Christer Carlsson (s), Anna-Karin Nylund 
(s), Anders Pettersson (kd), Lars Nilsson (s), Christina Vesterlund (s), Tomas Lund 
(s), Lennart Synnergren (s), Hans Rolfs (s), Allan Ågren (s), Andreas Nicolao (s), 
Britt-Marie Carlsson (kd), Lena Nilsson (s) och Erland Johansson (s). 



   

Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-04-07 

Sid 
23 (25) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 66  
Ks § 67  
  
Ärendenr 12  
Diarienr KS  2008/239 
   

Beskrivning av ärendet 
I syfte att finansiera planerade rivningar samt stärka BodenBos ekonomi har under 
hösten förhandlingar förts med Sveafastigheter om en försäljning av aktierna i Äld-
revård i Boden AB. Styrelsen i Stiftelsen BodenBo har nu beslutat att godkänna en 
försäljning av aktierna i Äldrevård i Boden AB till Sveafastigheter. Försäljningen 
baseras på ett underliggande fastighetsvärde på 388.754.000 kr. Äldrevård i Boden 
AB är ägare av äldreboendena Bergbacka, Ågården, Björken, Midgårdarna, Sture-
gården, Åcenter, Edestrand samt, under förutsättning av kommunalt godkännande, 
Svedjebacka. 

Som en del i överenskommelsen ingår att kommunen förhyr äldreboendena i 25 år. 
För Midgårdarna gäller dock att kommunen omedelbart kan avveckla två byggna-
der. För resterande del av Midgårdarna är hyrestiden 12 år. Eftersom försäljningen 
av Svedjebacka samt aktierna förutsätter kommunfullmäktiges beslut begär Boden-
Bo nu kommunens medgivande till denna överlåtelse. 

Socialnämnden säger i yttrande 2008-03-26, § 64, att den godkänner förslaget, för-
utsatt att socialnämnden kompenseras för ökade hyreskostnader som blir en konse-
kvens av de nya hyresavtal som tecknas mellan Bodens kommun och AEVS Granit 
AB för äldreboenden samt lokaler i fastigheten Oxeln. Nämnden gav samtidigt so-
cialchefen i uppdrag att teckna interna hyresavtal för äldreboendena.  

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

Yrkanden 
Rasmus Joneland (v), Olle Lindström (m), Lars Lundström (m) och Roger Bohman 
(c) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Torbjörn Lidberg (s), Anders Pettersson (kd), Hans Rolfs (s) och Leif Pettersson (s) 
föreslår att förslaget avslås. 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige be-
slutar enligt Rasmus Joneland (v) med fleras förslag. 

För genomförande 
Stiftelsen BodenBo, kommunstyrelsen (klf-samhällsbyggnadskontoret, ekonomi-
kontoret och tekniska förvaltningen), socialnämnden  
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 67  
  
  
Ärendenr --  
Diarienr --  
   

Motioner 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motion till kommunstyrelsen: 

1. Motion från Anna-Lena Vestin (s), Leif Pettersson (s) och Torbjörn Lidberg (s)  
om ökad trygghet i Boden (2008/323). 
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Sammanträdesdatum 
2008-04-07 

Sid 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 68  
  
  
Ärendenr --  
Diarienr --  
   

Medborgarförslag  

a) Promenadstråk längs älven i Sävast (2008/252) 
Förslag: Bodens kommun och / eller Vattenfall ska göra i ordning stranden mellan 
Bodsvedjan och Sävast. En strand som är promenadvänlig och med eldstäder på 
några ställen. Detta skulle främja friluftslivet, fisket och friskvården för turister, sä-
vastbor och bodensare. 
Inlämnat av: Gunilla Vahlberg Isaksson. 
Fullmäktiges beslut: Fullmäktige beslutar i ärendet. 

b) Badstrand i Sävast (2008/251) 
Förslag: Kommunen ska göra en badstrand i Sävast. Förslaget är att köra några 
sandlass till lämplig plats vid älven så att det går att ligga och sola och kanske leka 
lite för mindre barn. 
Inlämnat av: Gunilla Vahlberg Isaksson. 
Fullmäktiges beslut: Fullmäktige beslutar i ärendet. 
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