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NÄRVARO OCH VOTERINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
VOTERINGAR                  

Datum  
2009-02-02 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-15.25 

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 R       

m Rigmor Åström R       

s Inger Mattsson R       

ns Anders Sundström R       

m Göran Ahlman R       

s Christer Carlsson -     

v Inger Vestman Arvesen R       

c Åke Schylander -       

m Johan Johansson -       

s Anna-Karin Nylund R     

kd Anders Pettersson R     

m Bo Lindström R       

s Lars Nilsson R       

v Rasmus Joneland R       

m Bo Elmgren R       

s Stefan Norberg -       

mp Catarina Ask R       

ns Mariann Jornevald -       
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NÄRVARO OCH VOTERINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
VOTERINGAR                  

Datum  
2009-02-02 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-15.25 

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 -       

m Egon Palo R       

s Hans Rolfs R     

m Johan Sellin -       

s Inger Billenman R       

v Linda Gabrielsson -       

ns Göran Hedberg R       

c Roger Bohman R       

m Lars-Gunnar Holmqvist R       

s Patrik Degerman -     

kd Maria Selin-Fjellström R       

m Hans Holmqvist -       

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  
2009-02-02 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-15.25 

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 -       

m Maria Vikström Nordmark -       

m Jan Flygare R       

m Jan-Ola Moberg -       

m Lennart Carlsson R       

m Knut Larsson E       

m Hans Nilsson E       

s Christina Vesterlund R     

s Tomas Lund R       

s Sophie Vestin R     

s Andreas Nicolao -     

s Urban Sundbom R       

s Lennart Synnergren E     

s Allan Ågren E       

s Jan Nilsson E       

v Kent Eriksson R       

v Lena Joneland E       

v Katarina Palm  E       

v Bo Engström E       

ns Erika Sjöö -       

ns Gösta Eriksson R       

c Eva Larsson R       

c Maria Lindström -       

kd Britt-Marie Carlsson E       

kd Per-Olof Planting E     

mp Agneta Granström -       

mp Mats Nordström  E       

fp Jan Larsson E       

fp Henryk Nowakowski E       

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-02-02 

Sid 
2 (15) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 1 Information från Bodens Energi AB 
  

Bodens Energi AB:s vd Hardy Lundberg informerade kommunfullmäktige om Bo-
dens Energi AB. 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-02-02 

Sid 
3 (15) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 2 Delgivningar 
  

1. Barn- och utbildningsnämnden; Verksamhetsplan 2009-2011 tillika Skolplan 
2008-2009 inklusive serviceförklaringar (2008/924). 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-02-02 

Sid 
4 (15) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 3 Spontan frågestund 
  

 
Fråga 1  
  
Frågeställare: Torbjörn Lidberg (s)  
Frågan besvaras av: Olle Lindström (m)  
Ämne: Om Bodens situation inför det kommande försvarsbeslutet 

 
Fråga 2  
  
Frågeställare: Anna-Karin Nylund (s)  
Frågan besvaras av: Göran Ahlman (m)  
Ämne: Om kommunen kommer att öppna en ungdomsgård i Sä-

vast 
 

Fråga 3  
  
Frågeställare: Eivy Blomdahl (s)  
Frågan besvaras av: Rasmus Joneland (v)   
Ämne: Om temperaturen i Bodenbos lägenheter på Prästholmen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-02-02 

Sid 
5 (15) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 4 Motion från Carola Larsson (fp) om ”Fixar-Kalle” till funk-
tionshindrade 

 KS 2008/864 Ks § 2 Au § 1  

Beslut 
1. Kommunfullmäktige konstaterar att funktionshindrades behov av så Fixar-

Kalletjänster tillgodoses av de åtgärder som socialnämnden redan har vidtagit. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

Beskrivning av ärendet 
Carola Larsson (fp) skriver i en motion att kommunen sedan tidigare har infört så 
kallade Fixar-Kalle för ålderspensionärer. Carola Larsson (fp) föreslår att Bodens 
kommun utreder vilka grupper med funktionshinder, i eget boende, som skulle ha 
nytta av Fixar-Kalletjänster. Kommunen ska införa med resultatet av utredningen 
införa Fixar-Kalle även för dessa grupper.  

Socialnämnden säger i sitt yttrande att socialförvaltningen redan uppmärksammat 
behovet av servicetjänster för gruppen funktionshindrade och har under hösten 
2008 startat upp en service utifrån de lagar och ekonomiska förutsättningar som rå-
der. Syftet med servicetjänsterna är att förebygga skador, olycksfall och ohälsa. 
Tjänsterna utgör inte personlig omvårdnad. Socialnämnden anser att funktionshind-
rade får sitt behov av stöd tillgodosett via fixartjänst med inriktning mot omsorgen. 

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

 

För kännedom 
Socialnämnden  
Carola Larsson (fp)   



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-02-02 

Sid 
6 (15) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 5 Motion från Roger Bohman (c) om att Boden behöver ett 
landsbygdsprogram 

 KS 2008/698 Ks § 3 Au § 2 

Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen på så sätt att fullmäktige uppdrar åt kom-
munstyrelsen att ta fram ett landsbygdspolitiskt program och arbeta in detta i den 
kommande utvecklingsplanen. Uppdraget ska genomföras i samråd med Bodens 
landsbygdsråd. 

Beskrivning av ärendet 
Roger Bohman (c) föreslår i en motion att näringslivsstyrelsen ges i uppdrag att ta 
fram ett kommunalt landsbygdsprogram samt att förutsättningarna för att lägga ut 
uppdraget på RÅEK i Gunnarsbyn undersöks. 

Näringslivsstyrelsen avstyrker motionen i sitt yttrande. Enligt yttrandet sker samråd 
idag alltid med kommunens landsbygdsorganisationer när det gäller frågor som rör 
landsbygdens utveckling. Det finns med som en naturlig del i näringslivsstyrelsens 
verksamhetsplan och därmed i det dagliga näringslivsarbetet. Näringslivsförvalt-
ningen arbetar för att stärka hela kommunens möjligheter och vi har påbörjat en 
kartläggning av pågående arbeten. Vi håller också möten med företag i kommunen 
både centralt och på landsbygden för att skapa en dialog om hur vi bäst tillsammans 
utvecklar näringslivet i hela Boden. 

Vidare säger näringslivsstyrelsen att länsstyrelsen har godkänt Spira Fyrkantens an-
sökan om att få inrätta ett Leaderområde och den utvecklingsstrategi som ansökan 
bygger på. Rekrytering av verksamhetsledare har påbörjats och alla landsbygdsor-
ganisationer är välkomna att delta i arbetet framöver. Det omfattande arbetet med 
BodenDialogen är inne i slutfasen och kommer att vara ett underlag för en ny ut-
vecklingsplan som inbegriper hela Bodens kommun. 

Bodens landsbygdsråd tillstyrker ett landsbygdsprogram ska tas fram, men att det 
ska vara en del i kommunens utvecklingsplan och strategiska framtidsplanprogram. 
Landsbygdsrådet avstyrker att näringslivsstyrelsen ska undersöka möjligheterna att 
lägga ut uppdraget till Råek i Gunnarsbyn. Rådet föreslår i stället att Bodens lands-
bygdsråd får uppdraget att arbeta fram ett landsbygdsprogram för Bodens kommun. 

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



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-02-02 

Sid 
7 (15) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 5 Motion från Roger Bohman (c) om att Boden behöver ett 
landsbygdsprogram  (forts) 

 KS 2008/698 Ks § 3 Au § 2 

Yrkanden  
Roger Bohman (c) föreslår att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) 

För kännedom 
Roger Bohman (c)   
Bodens landsbygdsråd   

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-02-02 

Sid 
8 (15) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 6 Förändring av nämnders och styrelsers driftramar till följd 
av sänkta avtalsförsäkringar 

 KS 2008/470 Ks § 4 Au § 3 

Beslut 
Kommunfullmäktige minskar årligen nämndernas och styrelsernas driftramar med 
följande belopp (tkr) till följd av sänkta avtalsförsäkringar: 

 

2009-2011

Ks-kommunledningsförvaltningen -113
Ks-tekniska förvaltningen -77
Ks-räddnings- och beredskapsförvaltning -45
Barn- och utbildningsnämnden -770
Socialnämnden -1 047
Miljö- och byggnämnden -1
Näringslivsstyrelsen -70
Kultur- och fritidsnämnden -43
Överförmyndarnämnden -6
Summa -2 172

Beskrivning av ärendet 
Ekonomikontoret föreslår att nämndernas och styrelsernas driftramar sänks som en 
följd av att Sveriges kommuner och landsting informerat att avtalsförsäkringarna 
sänks med 0,31 % till 2,20 %. Denna sänkning innebär att kostnaderna för nämnder 
och styrelser minskar med ca 2 172 tkr. 

Sedan den strategiska planen för 2009-2011 fastställdes har Sveriges kommuner 
och landsting presenterat nya prognoser över skatteunderlagsutvecklingen. De nya 
prognoserna innebär, tillsammans med förändrat invånarantal, att kommunens skat-
te- och utjämningsintäkter kommer att bli 29 422 tkr lägre än budgeterat. Det bud-
geterade resultatet efter ovanstående förslag blir 26 506 tkr och prognostiserat re-
sultatet med hänsyn till ny skatteunderlagsutvecklingen samt förändrat invånarantal 
blir -2 916 tkr. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf – ekonomikontoret) 
För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder  



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-02-02 

Sid 
9 (15) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 7 Motion från Torbjörn Lidberg (s) och Tomas Lund (s) om 
bidrag till föreningars maskinparker 

 KS 2008/768 Ks § 5 Au § 4 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen, med hänvisning till det rådande ekonomiska 
läget för kommunen och till att kultur- och fritidsnämnden redan fått en utökning av 
sin ram från och med 2009.  

Reservationer från Eivy Blomdahl (s), Torbjörn Lidberg (s), Anna-Lena Vestin (s), 
Leif Pettersson (s), Inger Mattsson (s), Christina Vesterlund (s), Anna-Karin Ny-
lund (s), Lars Nilsson (s), Tomas Lund (s), Jan-Olov Bäcklund (s), Sophie Vestin 
(s), Hans Rolfs (s), Inger Billenman (s), Urban Sundbom (s), Lena Nilsson (s) och 
Erland Johansson (s). 

Beskrivning av ärendet 
Torbjörn Lidberg (s) och Tomas Lund (s) föreslår i en motion att 200 000 kronor 
årligen avsätts till kultur- och fritidsnämnden för att fördelas till föreningar som 
driver egna anläggningar som bidrag till upprustning av anläggningens maskinpark. 
Bidraget skulle enligt förslaget utgå med 60 % av investeringskostnaderna. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att fullmäktige bifaller motionen. Kultur- och 
fritidsförvaltningen kan konstatera att föreningar som driver egna anläggningar har 
stora problem att klara ekonomin. Glädjande är dock att nämnden tillförts 700 000 
kronor från nästa budgetår just för att fördelas till de föreningar som driver egna an-
läggningar.  

Kultur- och fritidsnämnden har också tidigare i sin budget haft avsatta medel just 
för denna typ av bidrag. Av besparingsskäl tvingades dock nämnden att för ett antal 
år sedan stryka denna budgetpost. Nämnden ser givetvis positivt på om medel skul-
le kunna tillföras nämnden för denna ramutökning, men förstår också att den kraf-
tigt försämrade kommunala ekonomin de kommande åren gör att utrymmet för så-
dana satsningar är starkt begränsat. 

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

Yrkanden 
Tomas Lund (s) och Torbjörn Lidberg (s) föreslår bifall till motionen. 

Göran Ahlman (m) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrel-
sens förslag. 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-02-02 

Sid 
10 (15) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 7 Motion från Torbjörn Lidberg (s) och Tomas Lund (s) om 
bidrag till föreningars maskinparker  (forts) 

 KS 2008/768 Ks § 5 Au § 4 

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

 

För kännedom 
Torbjörn Lidberg (s)  
Tomas Lund (s)  
Kultur- och fritidsnämnden   



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-02-02 

Sid 
11 (15) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 8 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 
 KS 2008/116 Ks § 6 

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  Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-02-02 

Sid 
12 (15) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 9 Motion från Patrik Degerman (s) om införande av alkolås i 
olika typer av fordon 

 KS 2008/783 Ks § 7 Tu § 57 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige konstaterar att kommunen redan idag ställer krav på alkol-

ås i fordon som utför transporter i kommunens regi. 

2. Motionen föranleder inga ytterligare åtgärder. 

Beskrivning av ärendet 

I en motion föreslår Patrik Degerman (s) att alkolås ska införas i alla fordon som ut-
för persontransporter i kommunens regi samt även i andra fordonsgrupper som ut-
för uppdrag åt kommunen.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att krav på alkolås ställs redan idag när 
det gäller fordon som utför persontransporter i kommunens regi. Exempelvis skol-
skjuts, handikapptransporter samt färdtjänst. För kollektivtrafiken gäller kravet på 
alkolås från och med 1 juli 2009. 

Krav på alkolås ställs också på andra fordonsgrupper som utför tjänster åt kommu-
nen. Exempel på det är lastbilar och anläggningsmaskiner samt renhållningsfordon. 

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

 

För kännedom 
Patrik Degerman (s)  
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 
 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-02-02 

Sid 
13 (15) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 10 Motion från Lena Nilsson (s) om parkering i centrum för yr-
kestrafik 

 KS 2008/833 Ks § 8 Tu § 58 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram en lösning 

för parkering av stora fordon i Björknäsområdet.  

2. Därmed är motionen bifallen. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Nilsson (s) föreslår i en motion att parkeringsplatser skapas för stora fordon i 
yrkestrafik för att ge föraren möjlighet till kortare besök hos serviceinrättningar i 
centrum utan att behöva byta till personbil. Motionären föreslår gamla busstationen 
i Björknäsområdet som ett lämpligt alternativ. 

Tekniska förvaltningen har under sommaren 2008 hänvisat husbilar och husvagnar 
på tillfälliga kortare besök i Boden till södra delen av ishallens parkering. Denna 
yta har stora fria ytor vilket även området vid gamla busstationen har. Det finns 
också en kommunägd allmän parkering mellan bensinstationen och ishallen. Dessa 
parkeringsytor har låg beläggning utom vid större arrangemang. 

Tekniska förvaltningen anser att det är möjligt att ordna parkeringsplatser för stora 
fordon i Björknäsområdet.  

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 

För kännedom 
Lena Nilsson (s)  



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-02-02 

Sid 
14 (15) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 11 Motioner 
  

Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motioner till kommunstyrelsen: 

1. Motion från Bosse Westin (v) om upprättande av ett lokalt Tv-nät (2008/1066). 

2. Motion från Lena Nilsson (s) och Anna-Karin Nylund (s) om familjedaghem 
(2009/40). 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
 

 
 

Sammanträdesdatum 
2009-02-02 

Sid 
15 (15) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 

§ 12 Medborgarförslag  
  

a) Bättre belysning på parkeringen vid Strandens förskola (2009/9) 
Förslag: Kommunen bör ordna bättre belysning vid Strandens förskola i Rörviken. 
Det är becksvart där både morgon och kväll. 
Inlämnat av: Carina Nilsson 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

b) Rökruta vid Björknäsgymnasiet (2009/42) 
Förslag: Kommunen bör uppföra öppna byggnader med plåttak, så kallad rökrutor, 
vid Björknäsgymnasiet. En grupp ungdomar står några meter från ingångarna och 
röker. Den enklaste lösningen är några rökbyggnader dit personalen med kraft kan 
hänvisa alla rökare, elever såväl som vuxna. Det finns plats 20 meter från huvudin-
gången, på båda sidor, och även vid Norrigårdsingången.  
Inlämnat av: Sören Skogsdal 
Beslut: Fullmäktige överlåter till barn- och utbildningsnämnden att besluta i ären-
det. 

c) Bygg en multiarena vid Annexet (2009/45) 
Förslag: Eleverna på Annexet vill ha en multiarena som både de på Annexet och 
högstadieeleverna på Brönjaskolan kan använda. På Sandenskolan och Korpensko-
lan finns redan multiarenor. Nu finns ett lekredskap som man kan springa på, men 
nu har det har det bestämts att den ska bort, för den är farlig. Här vill barnen ha en 
multiarena, inget annat. 
Inlämnat av: Sara Gunnari och Olivia Stjärnholm, elevrådet vid Annexet 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet 

d) Låt skolungdomar städa gång- och cykelvägar (2009/54) 
Förslag: Kommunen ska anställa ett gäng skolungdomar, under sommarlovet, för 
att städa upp gång- och cykelvägar samt frekventerade stigar i våra ytterområden. 
Inlämnat av: Christer Eklund 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet 

 

För kännedom 
Respektive förslagsställare 
Kommunstyrelsen (ärende a, c, d) 
Barn- och utbildningsnämnden (ärende b) 
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