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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2013-04-08 
Tid 14.00 – 16.50 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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

S Torbjörn Lidberg R       

M Olle Lindström R     

S Eivy Blomdahl R       

M Johan Johansson  R     

S Christer Carlsson R       

V Bosse Strömbäck R       

M Rigmor Åström R Jäv § 39     

S Britt-Marie Loggert Andrén R Jäv § 39      

S Lars Nilsson R       

M Göran Ahlman R      

S Anna-Karin Nylund R      

V Inger Vestman Arvesen R       

M Åke Eltoft  R      

S Jan-Olov Bäcklund R       

M Bo Hultin R t.o.m § 25     

S Ann-Christin Pretty R      

NS Kenneth Backgård R       

S Leif Pettersson R       

M Daniel Rönnbäck -      

S Lena Nilsson R      

V Rasmus Joneland R Jäv § 39     

MP Catarina Ask R      

M Eva Smedetun R      

S Tomas Lund R       

M Hans Holmqvist R       

S Lennart Synnergren R       

KD Anders Pettersson R      

FP Hendrik Andersson   R      

C Roger Bohman R       

S Birgitta Rensfeldt R       

M Helena Nordvall R      
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§ 
 

§ 
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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 Jäv § 39      

M Göran Höglund R      

SD Lars Röjne R t.o.m § 28     

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 R       

M Johan Sellin R       

S Anna Ek  R       

M Peter Berkfors -       

S Inge Andersson R       
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2013-04-08 
Tid 14.00 – 16.50 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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

S Béatrice Öman E R § 39      

S Kent Nyberg -       

S Per Vestin -       

S Christina Vesterlund E       

S Harry Hannu E       

S Åsa Lindström E       

S Andreas Nicolaou E       

S Arne Pettersson E       

S Elena Olovsson -     

S Kurt Pettersson E       

S Berith Ekervén -       

M Bo Elmgren -     

M Lars-Gunnar Holmqvist -       

M Lennart Carlsson R     

M Lars Lundström -       

M Knut Larsson R Jäv § 39      

M Åke Carlsson E R fr.o.m § 26     

M Vivian Boström E R § 39      

M Eberth Gustafson E R § 39      

V Bo Englund E t.o.m  § 27     

V Bo Engström  E R § 39      

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 E      

C Lili-Marie Lundström E       

SD VAKANT        
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 24 Interpellationssvar till Daniel Rönnbäck (M) om Folkets Hus 

 KS 2013/93 

På kommunfullmäktiges sammanträde 2013-02-18 ställde Daniel Rönnbäck (M) föl-
jande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Lidberg (S): 

”Kommunfullmäktige beslutade i april 2012 att ett uppdragsavtal skulle tecknas med 
Folkets Hus förening i Boden. Avtalet ger Folkets Hus 2,1 miljoner kronor årligen i 
uppdragsersättning. I uppdragsavtalet anges vilken verksamhet som ska bedrivas av 
Folkets Hus. I punkt åtta anges vid vilka förutsättningar som avtalet ska omförhand-
las mellan parterna: 

Avtalet ska omförhandlas om förutsättningarna för föreningens verksamhet påtagligt 
förändras, t ex genom upptagande eller nedläggning av verksamhet eller genom vä-
sentligt förändrade lönsamhetsgrader." 

Under punkt fyra i avtalet står det att: "Uppgifter om föreningens kostnader och in-
täkter för uthyrningsverksamheten ska redovisas löpande". 

Folkets Hus styrelseordförande Leif Pettersson har i media sagt att: "Föreningen har 
genomfört en omfattande bantning av verksamheten". 

Med anledning av avtalets lydelse och Folkets Hus ordförandes uttalande vill jag 
härmed ställa följande frågor: 

1. Har överläggningar skett mellan Bodens kommun och Folkets Hus med anled-
ning av den bantade verksamheten? 

2. Innebär den bantade verksamheten att skäl finns för omförhandling av avtalet? 

3. Varför har inte någon löpande redovisning skett till fullmäktige enligt punktfyra i 
avtalet?” 

Torbjörn Lidberg (S) lämnar följande svar: 

”Svar på fråga 1: När avtalet omförhandlades hösten 2011 sänktes verksamhetsbi-
draget med avseende på att bowlingen skulle läggas ned samt att lokalkostnaderna 
minskade genom ett minskat lokalnyttjande. Ersättningen minskade med 500 000 
kronor. 
 
Punkt 8 i uppdragsavtalet reglerar detta, där står det ”Avtalet ska omförhandlas om 
förutsättningarna för föreningens verksamhet påtagligt förändras, t ex genom uppta-
gande eller nedläggning av verksamhet eller genom väsentligt förändrade lönsam-
hetsgrader. Under dessa förutsättningar skall föreningen äga rätt att frånträda loka-
ler utan särskild uppsägningstid, oaktat villkor i hyresavtal, om överenskommelse 
angående ny ersättningsnivå ej kan nås. Oaktat stycket ovan skall omförhandlingar 
om avtalet starta senast ett år före avtalstidens utgång”.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 24 Interpellationssvar till Daniel Rönnbäck (M) om Folkets Hus, 

forts 
 KS 2013/93 

Punkten är dock skriven i huvudsak för att skydda föreningens verksamhet. 
Avtalet reglerar inte heller i detalj hur uppdraget ser ut och ska utföras.  
Föreningen har vad jag kan minnas lämnat en redovisning årvis i efterskott  

Svar på fråga 2: Se svar på fråga 1 ovan. 

Svar på fråga 3: När det gäller punkt 4 i avtalet så står det ”Kommunens insyn i fö-
reningens verksamhet garanteras genom representation i föreningens styrelse”. Vi 
utövar alltså vår tillsyn genom representanter i Folkets Hus styrelse. 

Det står i avtalet att det skall finnas en samarbetskommitté. I samband med ombygg-
nationen av Entergallerian föreslog kommunens representanter i kommittén att den 
löpande dialogen skulle ske direkt gentemot kommunen, vilket också accepterades av 
Folkets Hus. Kommittén har därefter inte återupptagit sitt arbete”. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 25 Interpellationssvar till Johan Johansson (M) om Folkets 

Hus 
 KS 2013/94 

På kommunfullmäktiges sammanträde 2013-02-18 ställde Johan Johansson (M) föl-
jande interpellation till tekniska utskottets ordförande Rasmus Joneland (V): 

”Folkets Hus föreningen i Boden utgör en viktig kraft i det lokal kulturlivet. För att 
kunna vara den kraften erhåller Folkets Hus Föreningen 2.1 miljoner kronor i kom-
munalt stöd allt reglerat i ett upp drags avtal mellan Folkets Hus Föreningen och Bo-
dens kommun. I avtalet framgår att kommunen har en insynsperson i Folkets Hus 
styrelse. Av mediauppgifter samt i Kommunfullmäktige den 18 februari 2013 fram-
kommer det uppgifter som tydligt pekar på att den insyn som Bodens kommun erhål-
ler är allt ifrån tillräcklig. 

För att klargöra vad som faktiskt har hänt, rörande det extra ordinära ekonomiska 
stödet, som utbetalats då föreningen hamnat på ekonomiskt obestånd vill jag ha svar 
av Bodens Kommuns arvoderade insynsperson Rasrnus Joneland. Mina tre frågor är 
följande: 

1. Vilken information har Rasmus Joneland som kommunens arvoderade insynsper-
son i Folkets Hus erhållit? 

2. Vilken information har Rasmus Joneland som kommunens arvoderade insynsper-
son i Folkets Hus krävt? 

3. Vilka åtgärder har sedan Rasmus Joneland som kommunens arvoderade insyns-
person i Folkets Hus vidtagit?” 

Rasmus Joneland (V) lämnar följande svar: 

”På 1880-talet skedde en omvälvning inom det organiserade folkrörelselivet i Sveri-
ge med Sundsvallsstrejken 1879 som inledande större händelse. Under denna tids-
epok uppstod också en rad organisationer kring frågor som allmän rösträtt, kvinnas 
rättigheter, idrott, fred, vegetarianism och naturvård, ibland med bred uppvaktning 
från många samhällsklasser, ibland som i fråga om naturvård främst bland överklas-
sen och medelklassen. Internationella frågor började också göra sig gällande om än i 
mindre skala. 

Folkets hus är inte ett namnskyddat begrepp, men används i huvudsak för lokaler 
som erbjuder allmänna samlingslokaler med mötesplats för kulturevenemang och ak-
tiviteter i nära anslutning till arbetarrörelsens organisationer. 

Upprinnelsen till att Folkets hus bildades över hela landet var behov av gemensamma 
möteslokaler. Både för regelrätta möten och för studieverksamhet och kulturella eve-
nemang. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 25 Interpellationssvar till Johan Johansson (M) om Folkets 

Hus, forts 
 KS 2013/94 

Idén med Folks hus spreds från norr till söder. Sveriges första Folkes hus öppnades i 
Kristianstad, men det första Folkes hus som byggdes för ändamålet låg i Malmö. 

Bodens Folkets hus tillhandahåller lokaler och personal för att tillgodose Bodensar-
nas behov av kultur rum i centrala Boden. När någon bokar en lokal för ett kultur ar-
rangemang, allt från teater av Afrikanska barn, Dans på folkan, Knattebio, (dagis) 
konferenser, Zumba, Norroz-Persiskt Nyår eller Lan för unga, så finns många olika 
önskemål om hur det ska upplevas av de som kommer att vara i lokalen. 

Folkets hus i Boden tillgodoser allas behov och önskemål så att varje person som är i 
huset ska känna att här finns möjligheten att uttrycka en vilja och ställa krav, sen är 
det upp till Folkets hus och dess styrelse att lösa det. 

Resultatet av detta blir inte att skicka vinsten (aktiviteter av alla slag) till något skat-
teparadis, skatteplanering eller annan form av flyttande av medel från medborgarnas 
gemensamma intressen, däremot vara en länk av kedja till att skapa möjligheter till 
demokrati, samhällsutveckling, kulturupplevelser, nöjen, bildning, och kreativt ska-
pande genom att tillhandahålla attraktiva och angelägna mötesplatser och verksamhe-
ter för medborgarna. 

Att vara med i en folkrörelse och se den historiska betydelse rörelsen har haft på Sve-
rige med byggandet av den välfärd vi har nått i dag, är det fortsatta arbetet i folkrö-
relsen Sverige ännu viktigare anta den nya tidens utmaning i folkrörelsens anda och 
solidariskt utveckla Sverige. 

Jag har valt att inte ta ut något arvode för uppdraget i Folkets hus styrelsen”. 
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§ 26 Interpellationssvar till Johan Johansson (M) om energief-

fektivisering 
 KS 2013/95 

På kommunfullmäktiges sammanträde 2013-02-18 ställde Johan Johansson (M) föl-
jande interpellation till tekniska utskottets ordförande Rasmus Joneland (V): 

”Att minska de kommunala verksamheternas energianvändning är viktigt i både ett 
klimatperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv. Energi är en av de stora kostnaderna 
i driften for alla fastigheter och varje kvadratmeter som inte är energieffektiviserad är 
ett slöseri med energi och pengar Forskare vid Lunds tekniska högskola har visat att 
kommuner har för låga ambitioner när det gäller energieffektiviseringar och att denna 
underlåtenhet kostar skattebetalarna mycket pengar samtidigt som miljön belastas 
negativt. 

Frågor till tekniska utskottets ordförande Rasmus Joneland: 

1. Hur ser energieffektiviseringsläget ut bland kommunala fastigheter. 

2. Har Bodens kommun en aktiv plan på hur energieffektiviseringsarbetet skall ske 
samt utvecklas”. 

Rasmus Joneland (V) lämnar följande svar: 

”För fastighetsavdelningen, vid Bodens kommun, ska effektivt användande av energi 
genomsyra all vår verksamhet och prägla det dagliga arbetet. Ett mål är att successivt 
genomföra övergång till förnybar energi så att vi senast 2020 endast nyttjar förnybar 
energi. 

Arbeta med energieffektivisering är en av våra hörnpelare i tekniska förvaltningens 
verksamhet. 

Vi har följande ambitioner för vårt energieffektiviseringsarbete: 

 Alla medarbetare ska ha nödvändig kompetens, resurs samt medvetenhet om 
energieffektivisering. 

 Gällande lagstiftning inom energiområdet ska betraktas som ett minimikrav. 

 Samverkan med andra kommuners fastighetsförvaltningar ska ske årligen för att 
delge/ta del av erfarenheter kring energi. 

 Ny teknik ska användas om den medför energibesparing och är på annat sätt eko-
nomisk försvarbar. 

 Vid upphandling ska energiaspekterna beaktas. Livscykelkostnader, LCC, bör be-
räknas vid inköp av energikrävande utrustning. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 26 Interpellationssvar till Johan Johansson (M) om energief-

fektivisering, forts 
 KS 2013/95 

 Vi ska varje år fastställa minst tre energimål som ska följas upp en till två gånger 
per år. 

Bodens kommun har en handlingsplan för energibesparing. Det finns antagna riktlin-
jer för resor och transporter, strategi för energieffektivisering samt riktlinjer för ener-
gianvändning. 

Målen är att innan år 2014 minska den totala energiförbrukningen med 12 % jmf 
basåret samt att innan år 2020 minska detsamma med 17 % jmf basåret. 

Under 2009-2011 minskade skolfastigheternas sin energiförbrukning från 134 till 
121 kwh/kvm ~ 10 %, övriga fastigheter hade en minskning från 196 till 165 
kwh/kvm ~2 %. 

Tekniska förvaltningen jobbar även med utbildning i energi för driftpersonalen under 
våren 2013, motorvärmarstyrning genomförd under hösten 2012 där drygt 50 % nu är 
ersatt med avresetid, eluppvärmda anläggningar minskat till i princip 0 %, test och 
byte till LED i ytterbelysningar, EC-fläktar - låg energi, nattvandring i våras, upp-
följning genomförd mars 2013, ventilation och värmestyrning utförd under dec-12 
till mars-13 på utvalda objekt med utvärdering, justering av värme och ventilation 
har pågått under vårvintern 2013 samt nätverk/erfarenhetsutbyte med främst Luleå, 
Piteå Älvsbyn och Överkalix ska snart starta. 

Energiledningssystem, ELS, är ett övergripande mål som nu har påbörjats”. 

Johan Johansson (M) tackar för det lämnade svaret. 
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§ 27 Spontan frågestund 

  

Fråga 1  
  
Frågeställare: Anders Pettersson (KD) 
Frågan besvaras av: Inge Andersson (S) 
Ämne: Var kommer LSS enhetschefer att placeras 

 
Fråga 2  
  
Frågeställare: Egon Palo (M) 
Frågan besvaras av: Torbjörn Lidberg (S) 
Ämne: Vilka direktiv finns för korsningen Kyrkgatan/Kungsgatan 

 
  
  
  
  
  

 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-04-08 

Sid 

9 (33) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 28  Delgivningar 

  
1. Obesvarade motioner april 2013 (2013/135) 

2. Obesvarade medborgarförslag april 2013 (2013/136) 

3. Reviderade verksamhetsplaner 2013-2015 för miljö- och byggnämnden och till-
växtnämnden (2012/592)  

4. Kommunrevisionen; Granskningsrapport Elevhälsan (2013/139) 
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§ 29 Återrapportering av uppdrag; Översyn av den kommunala 

förskoleverksamheten 
 KS 2012/373, Ks § 25 

Beslut  

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige gav 2012-06-18 § 75 i Strategisk plan 2013-2015 utbildnings-
nämnden i uppdrag att gör en övergripande översyn av den kommunala förskoleverk-
samheten med konsekvens beskrivning och ekonomiska beräkningar av eventuella 
förändringar. 

Utbildningsnämnden föreslår 2013-01-28, § 15, att kommunfullmäktige godkänner 
nämndens återrapportering av uppdraget enligt nedan.  

Utbildningsförvaltningens utredning har genomlyst och konsekvensbeskrivit följande 
områden avveckling av öppen förskola, inrättande av "förberedelseförskola" där barn 
erbjuds allmän förskola, avveckling av annan pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 
samt öka till 17 platser/avdelning där arbetssökande barn räknas som heltider. Ut-
bildningsnämnden beslutade 2012-11-22 § 88, följande: 

1. Utbildningsnämnden avvecklar den öppna förskolan från och med ht 2013 

2. Etablering av förberedelseförskola sker vid en avdelning Björkdungens förskola 
från och med ht 2013 samt att utvärdering sker av förberedelseförskolan för att 
eventuellt erbjuda öppen verksamhet inom förberedelseförskola 

3. De kommunalt drivna familjedaghemmen avvecklas från och med ht 2013 

4. Elevpengsberäkning förändras till motsvarande 17 platser per avdelning i försko-
la from 2013-01-01 

5. För att tillgodose behov som förväntas i kommunen föreslås att skolchefen får i 
uppdrag att avveckla fyra avdelningar i förskola till ht 2013 samt avveckla en av-
delning i förskola till ht 2016. Detta under förutsättning att behovet av platser inte 
ökar i förhållande till prognos. Återrapportering sker till nämnden vid verkstäl-
lande av beslut 

6. Elevpengsberäkning förändras till motsvarande 6 platser per familjedaghem från 
och med 2013-01-01 
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§ 29 Återrapportering av uppdrag; Översyn av den kommunala 

förskoleverksamheten, forts 
 KS 2012/373, Ks § 25 

7. Elevpengsberäkning förändras så att verksamhet som tar emot arbetssökandes 
barn erhåller hel elevpeng från och med 2013-01-01 

8. Skolchefen får i uppdrag att vidare utreda förutsättningar för att kommunen inrät-
tar gemensam kö och placeringsorganisation för plats i förskola och annan peda-
gogisk omsorg oavsett huvudman. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Utbildningsnämnden  
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§ 30 Återrapportering av uppdrag; Utreda förutsättningar för och 

konsekvenser av att införa vikarieförsörjning i egen regi 
 KS 2012/372, Ks § 26 

Beslut  

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige gav 2012-06-18 § 75 i Strategisk plan 2013-2015 utbildnings-
nämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för och konsekvenser av att införa vika-
rieförsörjning i egen regi för alla verksamheter. Särskilt ska kvalitetsaspekter för 
verksamheterna, ekonomiska konsekvenser samt arbetsrättsliga konsekvenser bely-
sas. 

Utbildningsnämnden föreslår 2013-01-28, § 14, att kommunfullmäktige godkänner 
nämndens återrapportering av uppdraget enligt nedan. 

Utbildningsförvaltningens utredningen belyser hur hanteringen av vikarieförsörjning 
i egen regi kan organiseras. De två alternativen är tillsvidareanställda medarbetare 
som arbetar på vikariebehoven eller att vikariebehoven tillsätts med tidsbegränsat an-
ställda. Utredningen visar att det ekonomiskt inte går att hantera vikareförsörjningen 
till lägre kostnad i egen regi. Att organisera vikarieförsörjningen med tillsvidarean-
ställd personal kan ge viss högre kvalité i verksamheten, dock ökar kostnaderna mar-
kant. Att organisera vikarieförsörjningen med tidsbegränsat anställa ger högre kost-
nad, ingen kvalitetsförbättring och det blir svårhanterligt ur ett arbetsrättsligt per-
spektiv. Utbildningsnämnden beslutade 2012-12-20 § 97 att fortsätta att köpa vika-
rieförsörjning av bemanningsföretag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

 

För kännedom 
Utbildningsnämnden  

 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-04-08 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 31 Motion om att utvärdera och sprida ”Fryshusprojektet” 

 KS 2012/328, Ks § 27 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige konstaterar att tillväxtnämnden genomfört en utvärdering av 
projektet samt att spridning påbörjats till andra enheter. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

Beskrivning av ärendet 

Hendrik Andersson (FP) föreslår i en motion 2012-06-17, att kommunen utvärderar 
Fryshusprojektet i Sävast samt att om resultatet är gott, fortsätter satsningen och 
spridningen till andra skolor och ungdomsgårdar. 

Tillväxtnämnden föreslår i sitt yttrande 2013-02-01, § 8, att motionen kan anses be-
handlad. Bodens kommun har drivit ett samverksansprojekt "Fryshusandan" mellan 
tillväxtförvaltningen, utbildningsförvaltningen, elevhälsan, polisen och socialförvalt-
ningen. I första hand har eleverna fått information från olika myndigheter, som ingår 
i samverkansprojektet. Informationen till eleverna har kallats Livskunskap. Där in-
formerar de olika myndigheterna om sina verksamheter och eleverna får också vara 
med om övningar i gruppdynamik. Det har varit två muntliga utvärderingsträffar med 
Brönjaskolan, elevhälsan, polisen och dåvarande kultur- och fritidsförvaltningen. 
Projektet har visat sig vara verkningsfullt. Samtliga intressenter har varit nöjda med 
projektet. Eftersom det varit en positiv utvärdering har ett litet projekt startat i He-
dens skola med samma inriktning. Det håller också på att starta ett motorprojekt, där 
man riktar in sig på socioekonomiska vinster. Det projektet beräknas komma igång 
januari 2013. Där blir det även samverkan, med motorföreningar och Sisu Idrottsut-
bildarna. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Hendrik Andersson (FP)  
Tillväxtnämnden 

 

  



Kommunfullmäktige Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 32 Tilläggsbudget 2013, investeringar 

 KS 2013/114, Ks § 28 

Beslut  

Kommunfullmäktige fastställer följande tilläggsbudget för investeringar 2013:  
 

 

Ks-kommunledningsförvaltning 6 204
Ks-teknisk förvaltning (inkl affärsdrivande verksamhet) 26 557
Ks-räddnings- och beredskapsförvaltning 49
Utbildningsnämnd 1 306
Socialnämnd 183
Tillvätnämnd -3 438

Beskrivning av ärendet 

Anslag till investeringar som inte använts på grund av att investeringen inte färdig-
ställts eller påbörjats kan enligt kommunens riktlinjer vid behov föras över nästa år.  

Av nedanstående tabell framgår inlämnade förslag till överföring av över- och under-
skott avseende pågående investeringar: 

Nämnd/styrelse (tkr) Avvikelse Förslag
bokslut tilläggs-

2012 Justering Förslag budget

Ks-kommunledningsförvaltning 6 482 -278 6 204 6 204
Ks-tekniska förvaltning 24 174 2 383 26 557 26 557
Ks-räddnings- o beredskapsförv 49 49 49
Utbildningsnämnd 1 306 1 306 1 306
Socialnämnd 183 183 183
Tillväxtnämnd -3 438 -3 438 -3 438
Summa, tkr 28 756 2 105 30 861 30 861

Förslag från nämnd/
förvaltning

 

Kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning föreslår att projekt med en positiv 
budgetavvikelse på tillsammans 278 tkr slutredovisas i bokslut 2012. Överskott avse-
ende markköp, geografisk informationsteknik, exploateringar samt översiktsplane-
ring kompenserar underskott för investeringar i bredband, skredåtgärder samt IT. 



Kommunfullmäktige Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 32 Tilläggsbudget 2013, investeringar, forts 

 KS 2013/114, Ks § 28 

Tekniska förvaltningen föreslår en tilläggsbudget som är 2 383 tkr högre än budget-
avvikelsen vid årets slut. Investeringar med ett sammantaget underskott på  
-4 965 tkr slutredovisas i bokslut 2012. I detta ingår även mindre överskott. Större 
negativa avvikelser avser affärsdrivande verksamhet, -3 570 tkr, samt rivning av lek-
parker, -2 017 tkr. Underskotten uppvägs till viss del av att ombyggnationen av Cen-
tralskolan bedöms bli 2 549 tkr lägre än budgeterat.  

Ekonomikontoret föreslår att tilläggsbudget för investeringar 2013 fastställs i enligt 
förslag. Med förslag till tilläggsbudget uppgår budgeterad investeringsvolym 2013 
till 130 861 tkr. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder  



Kommunfullmäktige Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 33  Över- och underskottsfond i bokslut 2012 

 KS 2013/115, Ks § 29 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige fastställer följande över- och underskottsfonder efter att 
kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning respektive tekniska förvaltning 
nyttjat 1 475 tkr respektive 1 932 tkr under 2013: 
 
Nämnd/styrelse (tkr) ÖU-

Fond

Ks-kommunledningsförvaltning 2 209
Ks-teknisk förvaltning 0

Ks-räddnings- och 
beredskapsförvaltning 31
Utbildningsnämnd 220
Socialnämnd -16 872
Miljö- och byggnämnd 26
Tillväxtnämnden -239
Överförmyndarnämnd 159  

2. Kommunrevisorernas överskott om 66 000 kr, motsvarande 4 % av kommunrevi-
sionens ram, överförs till revisionens över- och underskottsfond. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har 2012-05-21, § 51, beslutat att nämnders/styrelsers över- el-
ler underskott mot budgeten ska tas med till kommande verksamhetsår. Dessa samlas 
i en egen över- och underskottsfond (ÖUF). Över- och underskottsfonden får inte 
överstiga +/- 4 % av nämndens ram i strategisk plan för kommande verksamhetsår.  

I prövningen av om årets över- eller underskott ska tillföras över- och underskotts-
fonden eller inte kan hänsyn tas till om mål och prestationer är uppfyllda.  

Över- eller underskott inom följande verksamheter ska inte överföras till över- och 
underskottsfonderna: 
- Bostadsanpassningsbidrag 
- Försörjningsstöd 
- Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges pott för oförutsedda utgifter 
- EU-projekt 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-04-08 

Sid 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 33 Över- och underskottsfond i bokslut 2012, forts 

 KS 2013/115, Ks § 29 

Ombudgetering av pågående driftprojekt kan ske från ett verksamhetsår till nästa. 
För affärsdrivande verksamheter ska alltid hela underskottet föras över till nästa år.  

Nämnder/styrelser har lämnat in följande förslag till över- och underskottsfond: 

Nämnd/styrelse (tkr) Avvikelse Förslag
bokslut Just Fond % av ram Nyttjande ÖU- till

2012 Fond ÖU-fond

Kommunrevision 94
Ks-kommunled-
ningsförvaltning

14 798 -11 114 3 684 4,0% 1 475 2 209 2 209

Ks-teknisk förvaltning 1 932 1 932 1,9% 1 932 0 0

Ks-räddnings- och 
beredskapsförvaltning 31 31 0,1% 31 31
Utbildningsnämnd 220 221 0,0% 221 220
Socialnämnd -17 101 -17 101 -2,7% -17 101 -16 872
Miljö- och byggnämnd 115 -89 26 4,0% 26 26
Tillväxtnämnd -239 -239 -0,3% -239 -239
Överförmyndarnämnd 208 -49 159 4,0% 159 159
Summa 58 -11 252 -11 287 3 407 -14 694 -14 466

Förslag från nämnd/förvaltning

 

Kommunledningsförvaltning förslår att de ska få nyttja 1 475 tkr av sin överskotts-
fond under 2013. Avsikten är att dessa ska användas till följande projekt:  

Projekt (tkr) 2013
O-ringen 576
Intranätprojekt 399
Beställningswebb 500
Summa 1 475  

Tekniska förvaltningen föreslår att de ska få nyttja hela sin över- och underskotts-
fond under 2013, d v s 1 932 tkr. Avsikten är att samtliga över- och underskott ska 
överföras till de verksamheter som genererat dessa. Undantag föreslås för överskott 
inom färdtjänst och teknisk förvaltning. Dessa föreslås användas för att täcka under-
skott inom SAVO (1 238 tkr), slaghackning (200 tkr) och skogen (161 tkr) samt för 
höjda drivmedelskostnader inom kollektivtrafiken (333 tkr). 

Ekonomikontoret föreslår att över- och underskottsfonder fastställs enligt förslag 
med undantag för socialnämnden där underskottet på 229 tkr avseende försörjnings-
stöd borträknas. 

Efter att över- och underskottsfonderna tagits i anspråk uppgår det budgeterade resul-
tatet för 2013 till 31 375 tkr.  



Kommunfullmäktige Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 33 Över- och underskottsfond i bokslut 2012, forts 

 KS 2013/115, Ks § 29 

Kommunrevisorerna föreslår 2013-03-19 att överskott om 66 000 kr, motsvarande 4 
% av kommunrevisionens ram, överförs till revisionens över- och underskottsfond. 

Yrkanden 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att revisorernas överskott om 66 000 kr, 
motsvarande 4 % av kommunrevisionens ram, överförs till revisionens över- och un-
derskottsfond. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag, tillsammans med presidiets förslag om kommunrevisionens överskott. 

 
 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
Kommunrevisionen 

 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-04-08 

Sid 

19 (33) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 34 Revisionsberättelse 2012 

 KS 2013/41 

Beslut  

Ärendet utgår från dagens sammanträde för att invänta yttrande från socialnämnden.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder 
och i kommunens företag. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommu-
nens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Gransk-
ningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en 
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.  

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen och nämnderna i huvudsak har be-
drivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen och nämnderna, undantaget 
socialnämnden och i viss mån också utbildningsnämnden, har i huvudsak bedrivit 
verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Socialnämnden 
och utbildningsnämndens ekonomiska styrning och kontroll måste förbättras till 
kommande år för att skapa förutsättningar för att löpande styra ekonomin mot den av 
fullmäktige fastlagda planen. 

Revisorerna bedömer också att kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll 
generellt är tillräcklig, men har behov av att utvecklas inom vissa delar, att räkenska-
perna i allt väsentligt är rättvisande, att årsredovisningens resultat är förenligt med de 
finansiella mål fullmäktige beslutat om avseende god ekonomisk hushållning. 

Revisorerna kan inte bedöma om kommunen når god ekonomisk hushållning i det 
verksamhetsmässiga perspektivet eftersom det saknas redovisade nyckeltal för 2012.  

Bakgrunden till revisorernas bedömning rörande socialnämnden och utbildnings-
nämnden är att socialnämndens ekonomiska styrning avseende besparingsarbetet inte 
har bedömts vara tillräcklig medan utbildningsnämndens bedömts vara delvis till-
räcklig. Detta bland annat utifrån att underskott varit kända tidigt under året men att 
beslut om åtgärder vidtagits först under slutet av 2012. 

Revisionen riktar anmärkning mot socialnämnden. Nämnden har brustit i sin styr-
ning, ledning, uppföljning och kontroll genom att inte i tid vidtagit tillräckliga åtgär-
der för att komma till rätta med det ekonomiska underskottet. Detta trots att under-
skottet varit känt redan innan revisionsåret 2012 samt vilka verksamheter som under-
skottet varit hänförbart till, och trots att både kommunfullmäktige samt kommunsty-
relsen uppmanat till budgetföljsamhet. 



Kommunfullmäktige Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 34 Revisionsberättelse 2012, forts 

 KS 2013/41 

Revisionen föreslår att fullmäktige beviljar styrelse och nämnder samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för år 2012 samt att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisningen för 2012. 

 

För kännedom 
Kommunrevisionen 
Socialnämnden  
 

 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 35 Årsredovisning 2012 

 KS 2013/41, Ks § 30 

Beslut 

Ärendet utgår på grund av att revisionsberättelsen 2012 och frågan om ansvarsfrihet 
inte behandlats.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2012. Kon-
cernens resultat för 2012 uppgick till 105 553 tkr och kommunens resultat till  
42 002 tkr. Kommunens resultat enligt balanskrav, det vill säga efter justering av 
vinster vid avyttring av tillgångar, uppgår till 39 234 tkr. Ingen avsättning till stabili-
seringsfond föreslås med anledning av de nya bestämmelserna om resultatutjäm-
ningsreserver som trätt i kraft från 2013. 

Samtliga nämnder/styrelser har lämnat verksamhetsberättelser. Kommunledningsför-
valtningen har på uppdrag av budgetberedningen sammanfattat dessa till årsredovis-
ningen. 

Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Detta bör inte ske innan fullmäktige 
beslutat om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag var att kommunfullmäktige skulle fastställa årsredovis-
ningen för 2012. 

 
 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 36 Förslag till justering av befintliga avgifter enligt alkoholla-

gen; Tillfälligt serveringstillstånd, maxbelopp 
 KS 2012/279, Ks § 31 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige antar justering av avgifterna enligt förslag från kommun-
ledningsförvaltningen. 

2. Avgifterna träder i kraft 2013-04-08 

Beskrivning av ärendet 

Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan 
om serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommu-
nen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap alkohollagen, av den som har serve-
ringtillstånd. 

Kommunfullmäktige antog 18 juni 2012, § 63 nya avgifter för tillstånd och tillsyn 
enligt alkohollagen. En utvärdering har sedan gjorts av de nya avgifterna. Kommun-
ledningsförvaltningen konstaterar att utvärderingen visar på att avgifterna för tillfäl-
liga tillstånd, maxbeloppet, bör sänkas för att detta inte ska slå fel gentemot kunder-
na. Maxbeloppet sänks från 14 000 kronor till 6 500 kronor. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen/kansliet) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 37 Tekniska förvaltningen med begäran om utökad invester-

ingsbudget 2013 för komplettering av biogasanläggningen 
 KS 2013/114, Ks § 32 

Beslut  

Kommunfullmäktige tillför 6 Mkr i tekniska förvaltningens investeringsbudget för år 
2013, för att kunna slutföra kompletteringen av biogasanläggningen. 

Beskrivning av ärendet 

I 2012 års investeringar finns 8 500 000 kr avsatta för komplettering av biogasan-
läggningen vid Svedjanverket. I projektet ingår för att säkerställa produktionen av 
biogas ytterligare en rötkammare med kringutrustning samt en större gasklocka för 
lagring av producerad rågas. 

Quadro Entreprenad AB i Boden har antagits som entreprenör till ett pris av 
4 417 000 kr. Efter omfattande grundundersökningar visade det sig att pålning ned 
till berg inklusive förstärkt grundplatta krävs för att undvika sättningar som inte får 
överstiga 10 mm. Detta har medfört ökade kostnader med cirka 3 800 tkr. I redovis-
ningen av 2012 års budget framgår att endast 130 000 kr återstår på angivet konto. 
För att kunna slutföra projektet under 2013 krävs en tilläggsbudget på 6 000 000 kr 
som tekniska utskottet 2013-03-07, § 10, föreslår läggs på konto 13600001. 

Säkerställandet av biogasproduktionen medför att kostnaden för inköp av naturgas 
kan reduceras med cirka 2 500 000 kr per år. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Anna-Karin Nylund (S) och Kenneth Backgård (NS) föreslår att kommunstyrelsens 
förslag bifalls. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 38 Tekniska förvaltningen med begäran om utökad nettobud-

get för SAVO:s verksamhet 
 KS 2013/120, Ks § 33 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige anvisar 1 036,8 tkr ur kommunfullmäktiges konto för oför-
utsedda utgifter till tekniska förvaltningens driftram för att kunna upprätthålla 
sysselsättningen inom SAVOS´s verksamhet under 2013. 

2. Kommunfullmäktige utökar tekniska förvaltningens driftram med 1 036,8 tkr 
från och med 2014 för samma ändamål. 

Beskrivning av ärendet 

Sedan mitten av 1990-talet förbehandlar tekniska förvaltningen, SAVO el-avfall på 
uppdrag av Elkretsen. Nuvarande kontrakt på fem år upphör 2014-08-31 men kan 
förlängas två år om parterna är överens om detta.  

Verksamheten finns sedan 1998 i kommunens lokaler i kvarteret Ässjan där cirka en 
tredjedel av verkstadsbyggnaden nyttjas. Även ytor ute på förrådsområdet används 
för materielupplag. Verksamheten är indelad i tre sektioner.  

Totalt sysselsätter verksamheten för närvarande 55 personer varav 45 är anställda en-
ligt BEA-avtal med bidrag från Arbetsförmedlingen. En del av dessa är utlandsfödda, 
ett antal med olika handikapp har sin dagliga sysselsättning inom SAVO samt ytter-
ligare personer utför på socialtjänstens verksamhet Compassen legoarbeten åt 
SAVO.  

Den totala kostnaden för 2013 beräknas till 16 480 000 kr och intäkterna i form av 
bidrag från AMS och ersättningar från materielbolag uppgår till 10 480 000 kr. Net-
tokostnaden år 2013 blir 6 000 000 kr. 

Den ökande nettokostnaden under de senaste åren beror främst på lägre ersättningar 
för sålda restprodukter, höjd hyra och ökade löner. 

Tekniska utskottet föreslår 2013-03-07, § 11 att budgeten för 2013 höjs med cirka 
1 040 000 kr för att kunna upprätthålla merparten av sysselsättningen inom SAVO. 
Trots detta kan det eventuellt bli en minskning av antalet BEA-anställda med 3 – 5 
personer beroende på prisutvecklingen för restprodukter. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige utökar tekniska förvaltningens nettobudget för 2013 från 
5 063 200 kr till 6 100 000 kr för att kunna upprätthålla sysselsättningen inom 
SAVO´s verksamhet. 1 036 800 kr ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda ut-
gifter. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 38 Tekniska förvaltningen med begäran om utökad nettobud-

get för SAVO:s verksamhet 
 KS 2013/120, Ks § 33 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att beslutspunkterna får följande lydelse:  

1. Kommunfullmäktige anvisar 1 036,8 tkr ur kommunfullmäktiges konto för oför-
utsedda utgifter till tekniska förvaltningens driftram för att kunna upprätthålla 
sysselsättningen inom SAVOS´s verksamhet under 2013. 

2. Kommunfullmäktige utökar tekniska förvaltningens driftram med 1 036,8 tkr 
från och med 2014 för samma ändamål. 

Anna-Karin Nylund (S) och Anders Pettersson (KD) yrkar bifall till Torbjörn Lid-
bergs (S) förlag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Torbjörn Lidbergs (S) för-
slag. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 39 Ansvarsfrihet för styrelsen i Stiftelsen Bodenbo för 2012 

 KS 2013/41, Ks § 34 

Beslut  

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen i Stiftelsen BodenBo ansvarsfrihet för räken-
skapsåret 2012. 

Rigmor Åström (M), Britt-Marie Loggert Andrén (S), Rasmus Joneland (V), Gunnel 
Notelid (V) och Knut Larsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Stiftelsen BodenBos stadgar, § 20, ska kommunfullmäktige ta ställning till 
frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna har granskat årsredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens förvaltning. Revisorerna föreslår i revisionsberättelsen att styrelsele-
damöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Stiftelsen Bodenbo 
Kommunrevisionen 

 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-04-08 

Sid 

27 (33) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 40 Val av ersättare i kommunstyrelsen för återstående del av 

mandatperioden 2011-2014 
  

Beslut 

Beatricé Öman (S) väljs som ersättare i kommunstyrelsen för återstående del av 
mandatperioden 2011-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-03, § 111om nyval i kommunstyrelsen. En 
vakant plats som ersättare uppstod i kommunstyrelsen, som miljöpartiet hade.  

Socialdemokraterna har lämnat följande nominering. 

Ersättare  

Beatricé Öman (S) Hjortvägen 6 B 961 68 BODEN  

 
 

För kännedom 
Beatricé Öman (S) 
Personalkontoret 
Kansliet 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-04-08 

Sid 

28 (33) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 41 Val av ledamot i krisledningsnämnden efter Inge Andersson 

(S) för återstående del av mandatperioden 2011-2014 
 KS 2012/643 

Beslut 

Michael Engström (S) väljs som ledamot i krisledningsnämnden för återstående del 
av mandatperioden 2011-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige godkände 2013-02-18 § 19 Inge Anderssons (S) avsägelse som 
ledamot i kommunstyrelsen. Ny ledamot i krisledningsnämnden måste därför utses.  

Socialdemokraterna har lämnat följande nominering. 

Ledamot  

Michael Engström (S)  Rörån 7 961 97 GUNNARSBYN 

 
 

För kännedom 
Michael Engström (S) 
Personalkontoret 
Kansliet 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-04-08 

Sid 

29 (33) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 42 Lars-Olof Nygård (S) med avsägelse av sitt uppdrag som leda-

mot i miljö- och byggnämnden samt val av ny ledamot och er-
sättare för återstående del av mandatperioden 2011-2014 

 KS 2013/150 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

2. Glenn Blom (S) väljs som ledamot för återstående del av mandatperioden 2011-
2014. 

3. Björn Isaksson (S) väljs som ny ersättare återstående del av mandatperioden 
2011-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Lars-Olof Nygård (S) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ledamot i mil-
jö- och byggnämnden.  

Socialdemokraterna har lämnat följande nominering. 

 
Ledamot  

Glenn Blom (S)  Inbyn 203 961 91 BODEN  

 
Ersättare  

Björn Isaksson (S) Ripgatan 5 961 74 BODEN  

 

För kännedom 
Lars-Olof Nygård (S) 
Glenn Blom (S) 
Björn Isaksson (S) 
Miljö- och byggnämnden  
Personalkontoret 
Kansliet 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-04-08 

Sid 

30 (33) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 43 Elena Olovsson (S) med avsägelse av sitt uppdrag som ersätta-

re i Tillväxtnämnden samt val av ny ersättare för återstående 
del av mandatperioden 2011-2014 

 KS 2013/150 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

2. Eva Westlund (S) väljs som ny ersättare i tillväxtnämnden för återstående del av 
mandatperioden 2011-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Elena Olovsson (S) har lämnat in avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i Tillväxt-
nämnden.  

Socialdemokraterna har lämnat följande nominering: 

 
Ersättare  

Eva Westlund (S) Rågraven 13 A 961 98 BODEN  

 
 

För kännedom 
Elena Olovsson (S) 
Eva Westlund (S) 
Tillväxtnämnden 
Personalkontoret 
Kansliet 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-04-08 

Sid 

31 (33) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 44 Elena Olovsson (S) med avsägelse av sitt uppdrag som ersätta-

re i Föreningen Folkets Hus 
 KS 2013/150 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Elena Olovsson (S) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i Före-
ningen Folkets Hus. Socialdemokraterna har inte lämnat in någon nominering.  
 

För kännedom 
Elena Olovsson (S) 
Folkets Hus 
Personalkontoret 
Kansliet 

 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-04-08 

Sid 

32 (33) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 45 Motioner 

  

Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motioner till kommunstyrelsen: 

1. Motion från Rigmor Åström (M) och Göran Ahlman (M) om att ta bort de dubbla 
avgifterna för omsorger (2013/123). 

 
2. Motion från Rigmor Åström (M) om sommarskola för alla (2013/124). 

 
3. Motion från Roger Bohman (C) om att bedriva näringslivsarbetet i ett gemen-

samägt bolag (2013/142). 
 

4. Motion från Hendrik Andersson (FP) om att lärare måste få mera tid att undervisa 
(2013/146). 
 

5. Motion från Catarina Ask (MP) om det planerade kärnkraftsbygget i Bottenviken 
(2013/164). 
 

6. Motion från Egon Palo (M) om kommunens fordonskostnader och trafiksäkerhet 
(2013/168). 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-04-08 

Sid 

33 (33) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 46 Medborgarförslag  

 

a) Gör Brogatan/Strandplan till huvudled (2013/116) 

Förslag: Trafiken har ökat på Brogatan/Strandplan och bilisterna följer inte alltid hö-
gerregeln, gör man om den till huvudled så kanske trafikförvirringen upphör. 
Inlämnat av: Lars Karskikko  
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  

b) Parkeringsregler vid ishallen (2013/140) 

Förslag: Samma parkeringsregler borde gälla vid Ishallen som i övriga stan kring 
kvällar och helger.  
Inlämnat av: Jan Ohlsson  
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  

c) Digital signatur på medborgarförslag (2013/141) 

Förslag: Man borde kunna lämna in medborgarförslag via nätet, med digital signatur. 
Inlämnat av: Jan Ohlsson  
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  

 

 

För kännedom  
Kommunstyrelsen  
Respektive förslagsställare 
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