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NÄRVARO OCH VOTERINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
VOTERINGAR                  

Datum  
2008-09-15 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-14.30 

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 R       

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       

m Åsa Wikström R       

s Leif Pettersson -       

m Rigmor Åström R       

s Inger Mattsson R       

ns Anders Sundström R       

m Göran Ahlman R       

s Christer Carlsson R     

v Inger Vestman Arvesen R       

c Åke Schylander -       

m Johan Johansson R       

s Anna-Karin Nylund R     

kd Anders Pettersson R     

m Bo Lindström R       

s Lars Nilsson R       

v Rasmus Joneland R       

m Bo Elmgren R       

s Stefan Norberg -       

mp Catarina Ask R       

ns Mariann Jornevald R       
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NÄRVARO OCH VOTERINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
VOTERINGAR                  

Datum  
2008-09-15 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-14.30 

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 R     

v Birger Juntti R       

m Eva Smedetun R       

s Maria Bandh R       

m Egon Palo -       

s Hans Rolfs R     

m Johan Sellin -       

s Inger Billenman R       

v Linda Gabrielsson R       

ns Göran Hedberg R       

c Roger Bohman R       

m Lars-Gunnar Holmqvist R       

s Patrik Degerman R     

kd Maria Selin-Fjellström R       

m Hans Holmqvist R       

s Lena Nilsson R       

v Bo Westin R       

m Vivi-Anne Hedberg Svensson R       

s Erland Johansson R       
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NÄRVARO OCH VOTERINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
VOTERINGAR                  

Datum  
2008-09-15 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-14.30 

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 -       

m Lars Lundström R       

m Maria Vikström Nordmark -       

m Jan Flygare R       

m Jan-Ola Moberg -       

m Lennart Carlsson E       

m Knut Larsson E       

m Hans Nilsson E       

s Christina Vesterlund R     

s Tomas Lund R       

s Sophie Vestin E R Ä 8     

s Christer Nordberg -     

s Andreas Nicolao E R Ä 8      

s Urban Sundbom E     

s Lennart Synnergren E       

s Allan Ågren E       

v Kent Eriksson E       

v Lena Joneland E       

v Katarina Palm  E       

v Bo Engström E       

ns Erika Sjöö E       

ns Gösta Eriksson E       

c Eva Larsson R       

c Maria Lindström -       

kd Britt-Marie Carlsson E       

kd Per-Olof Planting -     

mp Agneta Granström -       

mp Mats Nordström  E       

fp Jan Larsson E       

fp Henryk Nowakowski E       

 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-09-15 

Sid 
2 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 109  
  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Delgivningar 
1. Socialnämnden; Rapport ej verkställda beslut 2008-06-30 (2008/656). 
  
2. Socialnämnden; Verksamheter som kan läggas ut på samhällsservicekontoret i 

Gunnarsbyn (2007/503). 
  
3. Kultur- och fritidsnämnden; Verksamheter som kan läggas ut på samhällsservi-

cekontoret i Gunnarsbyn (2007/503). 
 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-09-15 

Sid 
3 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 110  
  
  
Ärendenr --  
Diarienr --  
   

Interpellationssvar till Birger Juntti (v) om problem 
för affärsidkare vid ombyggnationer i centrala Boden 
Vid sammanträdet ställde Birger Juntti (v) följande fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Olle Lindström (m): 

” När stora byggen samt ombyggnationer i centrala Boden samt större bostadsom-
råden i centralortens utkanter genomförs kan det ofta, som nu senast i nedre stads-
delen samt i Svartbjörnsbyn, uppstå stora problem med ekonomiska konsekvenser 
för affärsidkare. Kunder och varuleverantörer får svårt att komma fram under korta-
re och längre perioder. 

Med dagens byggnadsteknik bör det inte vara något större problem eller kostnader 
för en entreprenör att underlätta för affärsidkarnas kunder samt varuleverantörer att 
komma fram för att minska vederbörandes förluster. 

Avser kommunalrådet att ta upp diskussion i detta ärende inför framtida upphand-
lingar?” 

Fullmäktige beslutade att interpellationen får ställas. 

Svar på interpellationen 
Olle Lindström (m) lämnade följande svar. 

”Såväl när det gäller ombyggnader och reparationer av fastigheter eller gator och 
ledningsdragningar är det oundvikligt att vissa störningar uppstår. Kommunen lik-
väl som andra fastighetsägare och entreprenörer har givetvis ett ansvar att ta veder-
börlig hänsyn till alla berörda, oavsett om de är affärsidkare, boende eller andra fö-
retagare. Som exempel kan nämnas att när Bodenbo reparerade fasadskadorna på 
äldreboendet Björken ändrades avstängningarna av Kungsgatan både i tid och om-
fattning för att minimera störningarna för handeln. Det var efter påpekande från in-
terpellanten. 

Det är viktigt att redan när planeringen av en åtgärd vidtas informera och överlägga 
med berörda parter på vilket sätt störningar kan minimeras.  



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-09-15 

Sid 
4 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 110  
  
  
Ärendenr --  
Diarienr --  
   
Som svar på Birger Junttis fråga vill jag anföra följande: 

Jag kommer att ta upp frågan med tekniska utskottets ordförande och belysa de far-
hågor som framkommit i interpellationen och påpeka vikten av att undvika stör-
ningar för samtliga berörda.” 

Birger Juntti (v) tackar för det lämnade svaret. 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-09-15 

Sid 
5 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 111  
Ks § 136  
Au § 89  
Ärendenr 1  
Diarienr KS  2008/323 
   

Motion från Anna-Lena Vestin (s), Leif Pettersson (s) 
och Torbjörn Lidberg (s) om ökad trygghet i Boden 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller förslaget att kommunstyrelsen ska inarbeta ett sär-

skilt avsnitt om trygghetsfrågor i den strategiska planen för 2010-2012. 

2. Motionen i övrigt är besvarad, med hänvisning till den kommunledningsför-
valtningens redovisning av hur polisverksamheten i länet är organiserad. 

Beskrivning av ärendet 
Anna-Lena Vestin (s), Leif Pettersson (s) och Torbjörn Lidberg (s) föreslår i en mo-
tion att Bodens kommun ska verka för en ökad trygghet för kommunens invånare. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige uttalar sin målsättning att tillförsäkra 
kommuninvånarna en ökad trygghet genom att verka för tillgång till polisnärvaro 
dygnet runt. Fullmäktige bör uppdra till kommunledningen att skriva till justitiemi-
nistern med krav på ökade polisiära resurser så att inställelsetid om tio minuter kan 
uppnås. Kommunen ska uttala sig mot den fortgående nedskärningen av polisiära 
utbildningsresurser i norr. Ett särskilt avsnitt om trygghetsfrågor bör arbetas in i 
den strategiska planen. Slutligen bör fullmäktige uppdra till samtliga nämnder att 
utarbeta mål samt förslag på konkreta åtgärder i samband med sin verksamhetspla-
nering för 2009. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslaget att ett särskilt avsnitt om trygg-
hetsfrågor ska tas in i den strategiska planen ska bifallas. Förvaltningen redogör i 
övrigt för hur polisen i länet är organiserad. Där framgår att Polismyndigheten i 
Norrbottens län har genomgått en omfattande omorganisation. Ett av målen med 
den nya organisationen är att de lokala resurserna bättre ska användas som en sam-
lad, länsgemensam resurs. Sammantaget kan konstateras att den omfattande omor-
ganisationen tillsammans med den resursförstärkning som skett i Boden kan väntas 
medföra en ökad polisär närvaro. Detta lägger grunden för såväl korta utrycknings-
tider som ett mer omfattande underrättelsestyrt förebyggande arbete. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 

För genomförande Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 
För kännedom Anna-Lena Vestin (s), Torbjörn Lidberg (s) och Leif Pettersson (s)  



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-09-15 

Sid 
6 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 112  
Ks § 137  
Au § 90  
Ärendenr 2  
Diarienr KS  2008/202 
   

Motion från Torbjörn Lidberg (s) om utbyggd vind-
kraft i Boden 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen, med hänvisning till att det för närvarande 
saknas förutsättningar för en kommersiell vindkraftsetablering inom Bodens kom-
mun. 

Beskrivning av ärendet 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska ge kommun-
styrelsen i uppdrag att komma med förslag om hur vindkraftverk kan byggas i Bo-
den. Enligt motionen bör en översiktlig utredning av var det finns lämpliga platser 
för placering av vindkraftverk genomföras snarast och arbetas in i kommunens 
översiktsplan. Parallellt med detta arbete bör kommunfullmäktige uppdra åt Bodens 
Energi eller en för ändamålet nybildad organisation att ansvar för upphandling, ut-
byggnad och produktion av el från vindkraftverken. För att få upp tempot i utbygg-
nadsprocessen bereds miljöfrågorna av en särskild kommunal genomförandegrupp 
bestående av ansvariga tjänstemän. Därefter sker sedvanlig beredning i miljö- och 
byggnämnden. Ornitologiska föreningen och Naturskyddsföreningen bör bjudas in 
att delta i genomförandegruppen.  

Bodens Energi AB säger i ett yttrande att bolaget har anlitat Erling Stenmark vid 
EWS Projektstyrning AB för att redovisa vilka förutsättningar som kan finnas för 
etablering av vindkraft i Bodens kommun. I kommunen saknas större områden som 
kunde vara intressanta för etablering. Dock fanns några mindre områden, exempel-
vis Harads-kölen, men där var marken redan arrenderad av andra intressenter. Sam-
mantaget kunde EWS Projektstyrning AB fastställa att det saknades förutsättningar 
för en kommersiell vindkraftsetablering inom Bodens kommun. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrel-
sen förslag.  

För kännedom Torbjörn Lidberg (s), Bodens Energi AB 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-09-15 

Sid 
7 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 113  
Ks § 139  
Au § 92  
Ärendenr 4  
Diarienr KS  2008/312 
   

Bodens kommuns beredskapsplan mot extraordinä-
ra händelser 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer planen mot extraordinära händelser. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige uppdrog 2007-12-17 §, 225, till samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag att inom sitt område upprätta planer för hur man ska hantera ex-
traordinära händelser. Räddnings- och beredskapsförvaltningen fick i uppdrag att 
samordna arbetet och att redovisa planerna för fullmäktige senast i september 2008. 
Planerna ska innehålla sårbarhets- och konsekvensanalyser och åtgärdsplaner. Det 
innebär att man ska redovisa vad som kan hända och hur förvaltningen eller bolaget 
ska hantera dessa situationer och med vilken organisation.  

Räddnings- och beredskapsförvaltningen har upprättat ett förslag till plan mot ex-
traordinära händelser. Förvaltningen har också gjort en sammanställning av förvalt-
ningarnas och bolagens planer. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 

 

För kännedom 
Samtliga nämnder och styrelser 
Kommunstyrelsen (räddnings- och beredskapsförvaltningen)  



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-09-15 

Sid 
8 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 114  
Ks § 140  
Au § 93  
Ärendenr 5  
Diarienr KS  2008/236 
   

Kommunal tillsyn över detaljhandel med nikotinlä-
kemedel. Ändring av miljö- och byggnämndens reg-
lemente och beslut om taxa. 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämndens reglemente ändras på följande sätt. I 1 § 2 stycket, 

närmast efter punkten tobakslagen, läggs till en ny punkt med lydelsen ”lagen 
om detaljhandel med nikotinläkemedel”. 

2. Kommunfullmäktige fastställer miljö- och byggnämndens förslag till taxa.  

3. Miljö- och byggnämnden får varje kalenderår (avgiftsår) höja de angivna avgif-
terna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring 
i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före av-
giftsåret. 

4. Förändringarna av reglementet och den nya taxan träder i kraft den 1 november 
2008. 

Beskrivning av ärendet 
Den 1 mars 2008 trädde en lag om detaljhandel med nikotinläkemedel i kraft. Ge-
nom lagen blev det tillåtet även för andra näringsidkare än Apoteket att sälja niko-
tinläkemedel.  

Kommunen har enligt den nya lagen fått vissa nya uppgifter, bland annat att kon-
trollera att näringsidkare som säljer nikotinläkemedel har gjort anmälan och att ni-
kotinläkemedel inte säljs eller lämnas ut till den som är under 18 år. 

Miljö- och byggnämnden godtar i yttrande 2008-06-10, § 35, att den får ansvaret 
för kontroll av detaljhandeln med nikotinläkemedel. Detta innebär att miljö- och 
byggnämndens reglemente måste ändras. Nämnden föreslår också att fullmäktige 
ska fastställa en taxa. Taxan innebär bland annat en avgift för anmälan 1.300 kronor 
och att en timavgift ska tas ut för nämndens tillsyn.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 
 
För genomförande Miljö- och byggnämnden  



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-09-15 

Sid 
9 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 115  
Ks § 141  
Au § 94  
Ärendenr 6  
Diarienr KS  2003/295 
   

Tillskjutande av medel till Stiftelsen Kyrkkläppen för 
renovering av kyrkstugor 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige tillskjuter 1 250 000 kronor till Stiftelsen Kyrkkläppen för 

reparation av kyrkstugorna med tillhörande markarbeten. Beloppet anvisas ur 
rörelsekapitalet.  

2. Kommunens utbetalning sker efter det att stiftelsen fått in anbuden och lämnat 
in en redovisning till kommunen om hur medlen kommer att användas. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen Kyrkkläppen har begärt att kommunen och Bodens kyrkliga samfällighet 
att finansierar en renovering av kyrkstugorna vid Kyrkkläppen. Enligt stiftelsens 
beräkningar kostar en renovering närmare 2,5 miljoner kronor.  

Bodens kommun meddelade 2007-09-18 att den godtar att bidra med halva belop-
pet, under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner förslaget. Kommunen ville 
ha ett skriftligt intyg från Bodens kyrkliga samfällighet att den bidrar med halva 
kostnaden.  

Kyrkofullmäktige i Bodens kyrkliga samhällighet beslutade 2008-05-28 att bevilja 
ett bidrag på 1 250 000 kronor för reparation av kyrkstugorna med tillhörande 
markarbeten, under förutsättning att kommunen gör detsamma.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 

För genomförande  
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 
 
För kännedom 
Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret) 
Stiftelsen Kyrkkläppen 
Bodens kyrkliga samfällighet 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-09-15 

Sid 
10 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 116  
Ks § 142  
Au § 95  
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. 

 
För genomförande 
Kommunstyrelsen (kansli och informationskontoret) 

 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-09-15 

Sid 
11 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 117  
Ks § 143  
  
Ärendenr 8  
Diarienr KS  2008/670 
   

Lån till Hedens IF 

Beslut  
1. Kommunfullmäktige lämnar ett långfristigt lån på 400 tkr till Hedens IF. 

2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fastställa avbetalnings-
plan. 

Inger Mattsson (s) och Lars Nilsson (s) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

Beskrivning av ärendet 
Vid gruppledaröverläggningar 2008-06-09 beslutades att betala ut ett förskott till 
Hedens IF, då föreningen hamnat i betydande ekonomiska svårigheter. Ett förskott 
på 400 tkr betalades ut, enligt bilaga, i avvaktan på kommunfullmäktiges ställnings-
tagande.  

Ekonomikontoret har träffat representanter för styrelsen i Hedens IF den 25 augusti 
2008 och kan då konstatera att föreningen vidtagit åtgärder i enlighet med den för-
bindelse, som skrevs under i samband med mottagandet av förskottet. Hedens IF 
har i enlighet med förbindelsen betalat de leverantörsfakturor och övriga skulder 
som föreningen hade i juni. Föreningen har även vidtagit åtgärder för att förbättra 
de ekonomiska rutinerna och den interna kontrollen. Föreningen har också sett över 
sina intäkter och kostnader. Ett arbete som fortfarande fortgår.  

Ekonomikontoret föreslår därför att förskottet omvandlas till ett långfristigt lån, 
som föreningen får amortera enligt en med föreningen överenskommen avbetal-
ningsplan.   

Kommunstyrelsen har delegerat till ekonomichefen att fastställa avbetalningsplan, 
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, 

 

För genomförande  
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Hedens IF 
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 Sammanträdesdatum 
2008-09-15 

Sid 
12 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 118  
Vb § 19  
  
Ärendenr ---  
Diarienr KS 2008/667 
   

Britt-Marie Loggert Andrén (s) avsäger sig sitt upp-
drag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden  

Beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Britt-Marie Loggert Andrén (s) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 

 

 

För kännedom 
Britt-Marie Loggert Andrén (s) 
Barn- och utbildningsnämnden  
Kommunstyrelsen (kansliet och personalkontoret) 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-09-15 

Sid 
13 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 119  
Vb § 20  
  
Ärendenr ---  
Diarienr KS 2008/668 
   

Maria Bandh (s) avsäger sig sitt uppdrag som ersät-
tare i barn- och utbildningsnämnden  

Beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Maria Bandh (s) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildnings-
nämnden. 

 
 

För kännedom 
Maria Bandh (s)  
Barn- och utbildningsnämnden  
Kommunstyrelsen (kansliet och personalkontoret) 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-09-15 

Sid 
14 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 120  
Vb § 21  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter 
Britt-Marie Loggert Andrén (s) och Maria Bandh (s) 
för återstående del av mandatperioden 2007-2010 

Beslut 
Nedanstående personer väljs till ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter 
Britt-Marie Loggert Andrén (s) och Maria Bandh (s) för återstående del av mandat-
perioden 2007-2010  

 

Ersättare 

1. Anna Ek-Oja (s)  Vasagatan 8 961 33 BODEN  
2.  Sara Avander (s) Kommendörsgatan 1 C 961 31 BODEN  
 

 
För kännedom 
Anna Ek-Oja (s) 
Sara Avander (s) 
Barn- och utbildningsnämnden  
Kommunstyrelsen (kansliet och personalkontoret) 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-09-15 

Sid 
15 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 121  
Vb § 22  
  
Ärendenr ---  
Diarienr KS 2008/ 
   

Sabit Dibrani (mp) avsäger sig sitt uppdrag som er-
sättare i demokratirådet   

Beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Sabit Dibrani (mp) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i demokratirådet. 

 

För kännedom 
Sabit Dibrani (mp) 
Demokratirådet 
Kommunstyrelsen (kansliet och personalkontoret) 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-09-15 

Sid 
16 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 122  
Vb § 23  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Val av ersättare i demokratirådet efter Sabit Dibrani 
(mp) för återstående del av mandatperioden 2007-
2010 

Beslut 
Nedanstående personer väljs till ersättare i demokratirådet efter Sabit Dibrani (mp) 
för återstående del av mandatperioden 2007-2010. 

 

Ersättare 

1. Ethel Wallen (mp) Bastugatan 1 D 961 75 BODEN  
    

 
 

 

För kännedom 
Ethel Wallen (mp) 
Demokratirådet  
Kommunstyrelsen (kansliet och personalkontoret 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-09-15 

Sid 
17 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 123  
Vb § 24  
  
Ärendenr ---  
Diarienr KS 2008/ 
   

Catarina Ask (mp) avsäger sig sitt uppdrag som vice 
ordförande i personal- och jämställdhetsutskottet  

Beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Catarina Ask (mp) avsäger sig sitt uppdrag som vice ordförande i personal- och 
jämställdhetsutskottet. 

 

För kännedom 
Catarina Ask (mp) 
Personal- och jämställdhetsutskottet  
Kommunstyrelsen (kansliet och personalkontoret) 

 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-09-15 

Sid 
18 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 124  
Vb § 25  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Val av vice ordförande i personal- och jämställd-
hetsutskottet efter Catarina Ask (mp) för återstående 
del av mandatperioden 2007-2010 

Beslut 
Nedanstående personer väljs till vice ordförande i personal- och jämställdhetsut-
skottet efter Catarina Ask (mp) för återstående del av mandatperioden 2007-2010  

 

Vice ordförande  

1. Bo Lindström (m)  Hedsvedjeleden 1 961 46 BODEN  
 

 

För kännedom 
Bo Lindström (m)  
Personal- och jämställdhetsutskottet 
Kommunstyrelsen (kansliet och personalkontoret 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-09-15 

Sid 
19 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 125  
Vb § 26  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Val av ersättare i personal- och jämställdhetsutskot-
tet efter Bo Lindström (m) för återstående del av 
mandatperioden 2007-2010 

Beslut 
Nedanstående personer väljs till ersättare i personal- och jämställdhetsutskottet ef-
ter Bo Lindström (m) för återstående del av mandatperioden 2007-2010  

 

Ersättare 

1. John-Olof Degerhäll (ns)  Norra Skogsgatan 5 961 67  BODEN 

 
För kännedom 
Jan-Olof Degerhäll (ns)   
Personal- och jämställdhetsutskottet 
Kommunstyrelsen (kansliet och personalkontoret 

 

 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-09-15 

Sid 
20 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 126  
  
  
Ärendenr --  
Diarienr --  
   

Motioner 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motioner till kommunstyrelsen: 

1. Motion Carola Larsson (fp) om en flagga för Bodens kommun (2008/660). 

2. Motion från Roger Bohman (c) om Boden behöver ett landsbygdsprogram 
(2008/698). 

 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-09-15 

Sid 
21 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 127  
  
  

Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Medborgarförslag  

a) Minska mittrefugen i Wallströms hörna (2008/523) 
Förslag: Minska mittrefugen i ”Wallströms hörna” så att trafik från Kyrkgatan 
(Sandenhållet) kan svänga förbi bussar som har stannat på väg mot Resecentrum. 
Inlämnat av: Bertil Dahlkvist 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

b) Inför regler om smällare och fyrverkerier i de lokala ordningsföre-
skrifterna (2008/598) 
Förslag: Bodens kommun ska införa totalförbud för alla sorters smällare i de lokala 
ordningsföreskrifterna. Tillstånd ska krävas för att fyra av alla fyrverkerier inom 
Bodens kommun. Tillståndet ska medföras och uppvisas för att man ska köpa fyr-
verkerier. Särskilda platser utanför stadsplanerat område ska iordningsställas där 
fyrverkerier får avfyras. 
Inlämnat av: Åke Lidberg 
Beslut: Fullmäktige beslutar i ärendet. 

c) Motorväg mellan Boden och Luleå (2008/628) 
Förslag: Kommunledningen måste omgående ta initiativ till att tillsätta en utred-
ningsgrupp som snabbutreder förutsättningarna för en motorväg mellan Boden och 
Luleå.  
Inlämnat av: Sören Johansson 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

d) Handikappanpassad motionsslinga runt Bodträsket och Svartby-
träsket (2008/629) 
Förslag: Kommunen ska iordningställa en handikappanpassad motionsslinga för 
sommar- och vinterbruk runt Bodträsket och Svartbyträsket. 
Inlämnat av: Sören Johansson 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kultur- och fritidsnämnden att besluta i ärendet. 



Kommunfullmäktige  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 
2008-09-15 

Sid 
22 (22) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 127  
  
  

Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

e) Rensa upp slyområden kring Bodträsket och Buddbyträsket 
(2008/634) 
Förslag: Förslaget är att synliggöra och utnyttja de vackra vattendragen Bodträsket 
och Buddbyträsket. Ett stort antal människor går, cyklar och springer dagligen 
sträckan runt Bodträsket. Om slyområdet bortanför Prästholmen slås ner blir vattnet 
synligt och det skulle bli en helt annan skönhetsupplevelse för oss alla. Kommunen 
borde också avverka sly och skog på marken som ligger mellan Gammelbyvägen 
och Buddbyträsket strax efter avfarten från Grepvägen. 
Inlämnat av: Inger Henriksson 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 

För kännedom 
Respektive förslagsställare 
Kommunstyrelsen  
Kultur- och fritidsnämnden  
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