
Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-11-07 

Sid 

1 (32) 

 
 

Plats och tid  Fullmäktigesalen kl 14.00 – 17.05 
  
Beslutande Enligt bilagd närvarolista 

Ersättare Enligt bilagd närvarolista 

Övriga Kommunjurist Daniel Bergh och kommunsekreterare Carola Fridh  

Utses att justera Carola Larsson och Anna-Karin Nylund  
 
Justeringens plats och tid Kansli och informationskontoret 2011-11-11 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Carola Fridh

§§ 136-140, 142-146, 148-162 

     
   Ordförande 
Eivy Blomdahl 

 

     
  Justerare 
Carola Larsson 

  
Anna-Karin Nylund  

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

  
Organ Kommunfullmäktige  
  
Sammanträdesdatum 2011-11-07   
    
Anslagsdatum 2011-11-11 Anslaget tas ned 2011-12-04 
    
Förvaringsplats för  
protokollet 

Kansli och informationskontoret  

    
 Underskrift 
Carola Fridh

 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-11-07 

Sid 

1 (4) 

 
 

Plats och tid  Fullmäktigesalen kl 14.00 - 17.05 
  
Beslutande Enligt bilagd närvarolista 

Ersättare Enligt bilagd närvarolista 

Övriga Kommunjurist Daniel Bergh och kommunsekreterare Carola Fridh  

Utses att justera Carola Larsson och Anna-Karin Nylund  
 
Justeringens plats och tid Kansli och informationskontoret 2011-11-07 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Carola Fridh 

§§ 141, 147 

     
   Ordförande 
Eivy Blomdahl 

 

     
  Justerare 
Carola Larsson 

  
Anna-Karin Nylund   

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2011-11-07   
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protokollet 
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2011-11-07 
Tid 14.00 – 17.05 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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     

S Britt-Marie Loggert Andrén R       

S Lars Nilsson R       

M Göran Ahlman R       

S Anna-Karin Nylund R       

V Inger Vestman Arvesen R       

M Åke Eltoft  -       

S Jan-Olov Bäcklund R       

M Bo Hultin R       

S Ann-Christin Pretty R     

NS Kenneth Backgård -       

S Leif Pettersson -       

M Daniel Rönnbäck R       

S Lena Nilsson R     

V Rasmus Joneland R     

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 Carola Larsson  R       

C Roger Bohman R       

S Birgitta Rensfeldt R       

M Helena Nordvall R       
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2011-11-07 
Tid 14.00 – 17.05 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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

S Inger Billenman  R       

V Gunnel Notelid R       

M Göran Höglund R       

SD Lars Röjne R       

S Glenn Blom R     

M Bo Lindström R       

S Inger Mattsson R       

NS Anders Sundström R       

M Egon Palo R       

S Urban Sundbom R       

S Britt-Inger Hedström R       

V Inga-Lill Engström Öhman R     

M Catrin Wärne -       

S Ingemar Karlsson R       

M Johan Sellin R       

S Anna Ek Oja -       

M Peter Berkfors R       

S Inge Andersson R       
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2011-11-07 
Tid 14.00 – 17.05 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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

S Béatrice Öman R       

S Kent Nyberg -       

S Per Vestin R       

S Christina Vesterlund -       

S Harry Hannu E       

S Susanne Westlund E       

S Åsa Lindström E       

S Andreas Nicolaou E       

S Caroline van Latestein -     

S Arne Pettersson E       

S Elena Olovsson -       

M Hans Nilsson R     

M Bo Elmgren -       

M Lars-Gunnar Holmqvist R     

M Lennart Carlsson -       

M Lars Lundström -       

M Knut Larsson E       

M Åke Carlsson -       

M Vivian Boström -       

V Bo Englund E       

V Pirkko Martinkauppi -       

V Bo Engström E       

NS Mariann Jornevald R       

NS Göran Hedberg E       

MP Mats Nordström E       

MP Agneta Granström E     

KD Maria Selin Fjellström  E     

KD Gunnar Halin E     

FP Hendrik Andersson E       

FP Jan Larsson -       

C Eva-Britt Larsson E       

C Lili-Marie Lundström -       

SD Patric Johansson E       
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 136 Kommunförbundet informerar  

  

Roger Kemppainen, direktör på Kommunförbundet samt projektledarna Henry 
Lundgren och Marja-Leena Komulainen informerade om förbundets historik, orga-
nisation, uppdrag m.m samt om olika projekt som t.ex. överföringen av hemsjuk-
vården och samverkan inom IT/E-Hälsa. 

 

http://www.bd.komforb.se/omoss/medarbetare/medarbetarearkiv/komulainen.5.63f994d3116d14154b18000591.html
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 137 Spontan frågestund 

  

Fråga 1  
  
Frågeställare: Hendrik Andersson (FP)  
Frågan besvaras av: Beatrice Öman (S) 
Ämne: Ungdomsfullmäktiges ordförande / Ungdomsborgmästare 

 
 

Fråga 2  
  
Frågeställare: Rigmor Åström (M) 
Frågan besvaras av: Torbjörn Lidberg (S) 
Ämne: Användandet och uppföljning av kommunens bilpoolspark

 
 

Fråga 3  
  
Frågeställare: Johan Johansson (M) 
Frågan besvaras av: Torbjörn Lidberg (S) 
Ämne: Nämndernas egna beslut att inga åtgärder vidtas för att 

uppnå ekonomisk balans 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 138 Delgivningar 

  
1. Länsstyrelsen; Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Maria Bandh 

(S). Ledamot: Lennart Synnergren (S), ersättare Arne Pettersson (S), 
(2011/579). 

2. Länsstyrelsen; Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Lars-Eric Köhler (S): 
Elena Olovsson (S), (2011/662). 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 139 Svar på interpellation från Roger Bohman (C) om använ-

dandet av bygdemedel i kommunen 
 KS 2011/611 

På kommunfullmäktige sammanträde 2011-10-03 lämnade Roger Bohman (C) föl-
jande interpellation till näringslivsstyrelsens ordförande Bosse Strömbäck (V): 

”Länsstyrelsen tilldelas varje år medel från Vattenfall som ersättning för det intrång 
som vattenkraftsutbyggnaden innebar. Medlen är sedan fördelade på länets kom-
muner efter varje kommuns energiproduktion. 

På länsstyrelsens hemsida kan man läsa vad medlen kan användas till. Bland upp-
räknade åtgärder finns investeringar i lokaler/anläggningar inom den ideella sek-
torn. Så har även medlen används i Bodens kommun. På 2 OOO-talet har åtskilliga 
anläggnings ägare kunnat få bygdemedel för att energieffektivisera. Att minska 
energiförbrukningen är ett nationellt intresse och att föreningslivet bidrar till detta 
är givetvis lovvärt. Detta påverkar ju driftkostnaderna vilket är i högsta grad ange-
läget. 

På senare år har dock alla ansökningar om bygdemedel från föreningar avstyrkts av 
Näringslivsförvaltningen i Boden. Detta har medfört att de föreningar som inte sök-
te medel till exempelvis energieffektiviseringar under Alliansens tid vid makten sit-
ter i en mycket besvärlig situation. Elräkningarna suger ur kassan till den grad att 
de snart hamnar på ruinens brant. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga näringslivsstyrelsens ordf. 

1. När, och av vem har beslut fattats om ändrad bygdemedelsanvändning i Bodens 
kommun? 

2. Hur har näringslivsstyrelsen tänkt att dylika investeringar skall finansieras i 
framtiden”. 

Bosse Strömbäck (V) lämnar följande svar: 

”Fråga 1. Bygdemedlens användning i Bodens kommun 

Kommunfullmäktige har 98-11-02 § 154 fastställt riktlinjer för användning av byg-
demedel inom Bodens kommun. I riktlinjerna står följande om bygdemedlens an-
vändning.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 139 Svar på interpellation från Roger Bohman (C) om använ-

dandet av bygdemedel i kommunen 
 KS 2011/611 

1. Bygdemedlen ska i första hand användas för att främja näringslivs- och 
sysselsättnings utvecklingen. 

2. Bygdemedlen kan utgå till investeringar inom  
- industri och hantverk  
- turism  
- service, i första hand för verksamheter som innebär förbättringar av den    
industriella service som saknas eller bedöms strategiskt viktig för bygden  
- kulturella ändamål  
- övrigt som bedöms viktigt för bygdens utveckling 

Den senaste ansökan om bygdemedel angående energieffektiviseringar i fastigheter 
ägda av ideella organisationer inkom 2010. Denna tillstyrktes av näringslivsförvalt-
ningen och beviljades bygdemedel. Inga bygdemedelsansökningar avseende energi-
effektiviseringar i så kallade byalokaler har avslagits under innevarande mandatpe-
riod. 

Fråga 2. Hur har näringslivsstyrelsen tänkt att dylika investeringar ska finansieras i 
framtiden?  

En investering energieffektivisering medför att utgiften för energi minskar. Om en 
tillräckligt effektiv anläggning installeras så medför det en besparing som gör att fi-
nansiering bör kunna erhållas från det normala finansierings systemen.  

Näringslivsstyrelsen anser att denna möjlighet ska prövas i första hand”. 

Roger Bohman (C) tackar för det lämnade svaret. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 140 Motion från Birger Juntti (V) om odlingslotter i Svartbjörns-

byn-Björkelundsområdet 
 KS 2008/1007, Ks § 140 

Beslut  

Med hänvisning till samhällsbyggnadskontorets utredning om att kommunen inte 
ansvarar för att iordningsställa odlingslotter på privatägda fastigheter samt att inve-
steringsmedel saknas anses motionen härmed besvarad 

Beskrivning av ärendet 

Birger Juntti (V) föreslår i en motion att Bodens kommun anordnar odlingslotter i 
Svartbjörnsbyn-Björkelundsområdet. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår 2011-09-13 att motionen avslås då Bodens 
kommun inte ansvarar för att iordningsställa odlingslotter på privatägda fastigheter 
samt att investeringsmedel saknas. 

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret)  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 141 Detaljplan Boden 57:36, del av, f.d A8´s Kanslihus m.fl 

 KS 2011/245, Ks § 141 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

2. Paragrafen justeras omedelbart 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Boden 
57:36, f.d A8´s Kanslihus med flera. 

Detaljplanen innebär att området får en ändrad markanvändning, från militär verk-
samhet till civil verksamhet. De fyra byggnaderna som ligger längst Kanslihusvä-
gen beräknas kunna nyttjas för bostads- och kontorsverksamhet. 

Regementsparken och kaserngården säkras i detaljplanen och får inte förvanskas.  

I området finns redan idag civil etablering, genom denna detaljplan finns det möj-
lighet att bygga ytterligare, främst industribyggnader. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret)  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 142 Revidering av företagspolicy 

 KS 2011/657, Ks § 142 

Beslut  

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till reviderad företagspolicy. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomikontoret har reviderat företagspolicyn med anledning av den förändrade 
uppföljningsmodellen i kommunen. Koncernbolagen föreslås även fortsättningsvis 
lämna snabbrapporter med prognos två gånger per år, en gång på våren och en gång 
på hösten. 

I övrigt är företagspolicyn anpassad till Stiftelsen BodenBo´s stadgar, vilket innebär 
att det inte längre finns någon avvikelse mellan policyn och stadgarna. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
De kommunala bolagen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 143 Reglering enligt budgetpropositionen 

 KS 2011/631, Ks § 143 

Beslut  

Kommunfullmäktige justerar utbildningsnämndens driftram med följande belopp 
till följd av förslagen i budgetpropositionen: 

 

2012 2013 2014 2015

Finansieringsprincipen 137 766 737 733
Övriga regleringar -1 602
Summa (tkr) 137 766 737 -869

Bakgrund 

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2011 till riksdagen. 
Där föreslås bland annat ett antal regleringar enligt finansieringsprincipen,  
d v s ändrat åtagande för kommunen kompenseras med minskade/utökade resurser. 
Utöver detta föreslår regeringen att fortsatt reglering sker avseende den nya gymna-
sieskolan. För Bodens del innebär det följande tillskott/avdrag: 

2012 2013 2014 2015
Regleringar enligt finansieringsprincipen

Nationella prov åk 6 och 9* -220
Lärarlegitimation 357 739 710 706
Stärkta förutsättningar för elever med 
vissa funktionsnedsättningar 27 27 27

Övriga regleringar
Högre krav nya gymnasieskolan** -1 602

Summa (tkr) 137 766 737 -869

*  Sedan tidigare utökning med 110 tkr från och med 2011
** Sedan tidigare neddragning med -1 961 -2 592 -3 918 -3 918  

Alla föreslagna förändringar berör utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

Praxis är att nämnder/styrelsers driftramar justeras med motsvarande belopp som 
anslaget för kommunalekonomisk utjämning förändras. Reglering avseende 2012 
föreslås ske via tilläggsbudget och justeringar från och med 2013 i kommande stra-
tegisk plan.  

Kommunens budgeterade resultat för 2012-2014 blir, efter förslagen i budgetpropo-
sitionen och ovanstående justeringar, 13 073 tkr, 16 501 tkr samt 18 718 tkr.  

________________ 
För genomförande – Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 
För kännedom – Barn- och utbildningsnämnden  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 144 Revidering av riktlinjer för styrning och uppföljning 

 KS 2010/137, Ks § 144 

Beslut  

Kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinjer för styrning och uppföljning. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde 2011-10-03, § 108, kommunfullmäktiges, kom-
munstyrelsens och kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesdagar för 2012. I 
handlingarna till detta ärende ingick även en tidplan för ekonomiska uppföljningar 
och där utökades antalet prognoser från en på våren och en på hösten till tre på vå-
ren och två på hösten varav en skulle redovisas på planeringsberedningen. Med an-
ledning av att antalet prognoser förändras finns behov av att revidera avsnittet upp-
följning i riktlinjer för styrning och uppföljning. I förslag till riktlinjer föreslås två 
prognoser på våren och två på hösten varav en redovisas på planeringsberedningen. 
Ny tidplan för ekonomiska uppföljningar bifogas.  

I kommunstyrelsens yttrande till kommunens revisorer om granskning av intern 
kontroll från 2009-11-09, § 158, ansåg kommunstyrelsen i likhet med revisorerna 
att det finns behov av att komplettera fullmäktiges styrning med riktlinjer inom in-
ternkontrollområdet. Riktlinjerna kompletteras därför också med ett avsnitt om in-
tern kontroll. 

I övrigt föreslås mindre justeringar av riktlinjerna. Av förslag till riktlinjer framgår 
vilka justeringar som föreslås. 

 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder   
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 145 Avrapportering av uppdrag i Strategiska planen – revidera-

de riktlinjer för ekonomistyrning 
 KS 2011/642, Ks § 145 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till riktlinjer för ekonomistyrning mate-
riella tillgångar med undantag för reglerna om över- och underskottshantering. 

2. Kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinjerna för ekonomistyrning drift 
med undantag för reglerna om över- och underskottshantering. 

3. Kommunfullmäktige upphäver beslutet 2005-05-23 § 95 och därefter fattade 
beslut om revideringar av riktlinjer för investeringar 

4. Kommunfullmäktige upphäver beslutet 1993-06-14 § 127 om riktlinjer för in-
ventariehantering  

Sammanfattning 

Över- och underskottshantering 

I den strategiska planen för 2012-2014 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att revi-
dera riktlinjerna för ekonomistyrning. I uppdraget ingår bland annat att se över 
kommunens hantering av över- och underskott mellan åren. 

Förslag till nya regler avseende driften innebär att fullmäktige i den strategiska pla-
nen årligen avsätter medel att använda till överföring av över- och underskott mel-
lan åren. Pottens storlek avgör sedan hur mycket som maximalt kan tilläggsbudge-
teras i enlighet med bestämd prioriteringsordning. I strategisk plan för 2012-2014 
finns redan 3 mkr avsatta för detta ändamål. Övriga mindre justeringar av riktlin-
jerna framgår av förslaget. 

Förslag till nya regler för hantering av över- och underskott avseende investeringar 
innebär att ingen tilläggsbudgetering av över- och underskott ska ske. Investerings-
ramarna innehåller en buffert för förskjutningar mellan åren samt för oförutsedda 
investeringar. Särskilt beslut fattas av kommunfullmäktige avseende större invester-
ingsprojekt som anvisats separat.  

Inventariehantering m.m. 

Kommunrevisorerna har 2010-10-05 genomfört en granskning av kommunens in-
ventariehantering inklusive försäljning av kommunal egendom. Kommunstyrelsen 
har 2010-12-13, § 151, lämnat ett svar till revisorerna. Av svaret framgår bland an-
nat att det kommer att genomföras en översyn av nuvarande riktlinjer där revisorer-
nas synpunkter i möjligaste mån ska beaktas. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 145 Avrapportering av uppdrag i Strategiska planen – revidera-

de riktlinjer för ekonomistyrning, forts 
 KS 2011/642, Ks § 145 

I syfte att minska antalet styrdokument i kommunen föreslår ekonomikontoret att 
riktlinjer för ekonomistyrning materiella tillgångar ersätter de nu gällande riktlin-
jerna för investeringar och inventariehanteringen.  

Förslaget innebär att de gemensamma riktlinjerna reglerar hanteringen av inventari-
er med ett högre värde. Kommunfullmäktige överlämnar till nämnder/styrelser att 
vid behov utfärda egna riktlinjer för hantering av inventarier av mindre värde eller 
där det finns särskilda behov för verksamheten, märkning av dessa samt inventer-
ing. 

Avsnittet om redovisning och värdering av anläggningstillgångar hänvisar numera 
till gällande regler och redovisningsrekommendationer. Avsnittet om ombudgete-
ring mellan åren utgår med anledning av att det inte längre är aktuellt. 

Begäran om igångsättningstillstånd innan investeringar påbörjas föreslås ske vid 
investeringar överstigande 5 mkr i stället för som i dag vid 2 mkr. Investerings-
kalkyl med driftkonsekvenser och pay-off tid föreslås bifogas igångsättningstill-
ståndet. Nämnderna får också ansvar att upprätta efterkalkyl efter genomförda inve-
steringar över 5 mkr. I övrigt anpassas riktlinjerna efter gällande hantering. 

 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 146 Motion från Bosse Westin (V) om mottagningsförhållanden 

för Närradion 
 KS 2010/246, Ks § 146 

Beslut 

1. Kommunen överlämnar till styrelsen i Bodens Närradioförening att ta ställning 
till om en slavsändare ska sättas upp i Harads och att göra en eventuell ansökan 
till Post- och Telestyrelsen om ett frekvenstillstånd. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

Beskrivning av ärendet 

Bosse Westin (V) har skrivit en motion om närradions mottagningsförhållanden i 
Harads och Gunnarsbyn. Enligt motionen behövs var sin slavsändare i Gunnarsbyn 
och Harads. Bosse Westin föreslår att förutsättningarna undersöks utifrån ett geo-
grafiskt perspektiv, att en kostnadsberäkningsberäkning presenteras och att en tids-
axel anges för projektet. 

Bodens Närradioförening (BNR) är den gemensamma föreningen för alla som sän-
der närradio över Radio Boden på 98,2 Mhz. Enligt teknisk ansvarig på föreningen 
hörs närradion bra i Gunnarsbyn, däremot inte i Harads. En slavsändare i Harads 
skulle kosta omkring 120 000 kronor. För att sätta upp en slavsändare krävs en egen 
frekvens och ett tillstånd från Post- och Telestyrelsen.  

Kommunen ser positivt på att det finns en fungerande närradioförening och att det 
finns föreningar i Boden som sänder närradio. Det vore naturligtvis bra om det går 
att ordna så att närradion hörs bra även i Harads. 

Det är dock styrelsen i Bodens närradioförening som måste ta ställning till att skaf-
fa en slavsändare och att göra en ansökan till Post- och Telestyrelsen om ett fre-
kvenstillstånd. Kommunen kommer inte att på eget initiativ att sätta upp en slav-
sändare i Harads. Om styrelsen i Bodens Närradioförening på något sätt önskar 
kommunens stöd eller hjälp, så får föreningen återkomma med en förfrågan till 
kommunen. 

 

För kännedom 
Bosse Westin (V)  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 147 Förvärv av delar av f.d. militära områden 

 KS 2011/656, Ks § 148 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättade villkorade köpeavtal med 

a) Pionjären Fastighets AB avseende fastigheten Boden 57:40 

b) Pionjären Fastighets AB avseende del av fastigheten Boden 1:156 

c) A8 Älvbrinken AB avseende del av Boden 57:36  

2. Kommunfullmäktige anvisar 16 640 tkr under 2012 till ks-kommunlednings-
förvaltningen investeringsram för förvärv av fastigheter. 

3. Kommunfullmäktige utökar ks-kommunledningsförvaltningen driftram med 
618 tkr för 2012 och 927 tkr från och med 2013. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande samt samhälls-
byggnadschefen att underteckna avtalen.’ 

5. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommun måste, i likhet med så gott som alla andra kommuner i landet, sva-
ra för den långsiktiga försörjningen med industrimark. Kommunen behöver radikalt 
öka beredskapen för att få en betydligt större efterfrågan på industrimark för etable-
ring av nya verksamheter både på kort och längre sikt. Nuvarande utbud av indu-
strimarkstomter är 6,7 ha och detta är alldeles för lite för att möta återkommande 
förfrågningar. Förfrågningar kan komma som även avser mycket stora behov are-
almässigt vilka avviker från normala etableringar. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår 2011-10-12 att kommunen inom de gamla mili-
tära etablissementen Ing3/AFl respektive A8 förvärvar ca 72 ha råmark i två skif-
ten, det ena 54,2 ha och det andra 18 ha. Förvärvet sker av två olika bolag och i tre 
separata köpeavtal. Förvärven är mycket väsentliga för att kunna genomföra den 
långsiktiga försörjningsstrategin. 

Kommunens investeringskostnad för förvärven uppgår till 16 640 tkr. Av köpeskil-
lingen utgör l 700 tkr ett område bebyggt med en mindre uthyrd industrifastighet. 
För denna del avses internhyresavtal tecknas mellan tekniska förvaltningen och när-
ingslivsförvaltningen, där de ekonomiska konsekvenserna av förvärvet regleras. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 147 Förvärv av delar av f.d. militära områden, forts 

 KS 2011/656, Ks § 148 

Kapitalkostnaden för investeringen beräknas uppgå till 627 tkr på helår. För 2012 
beräknas kostnaden bli 418 tkr. För kommunstyrelsen kommunledningsförvaltning-
en beräknas driftkostnaden (fastighetsskatt och skötsel av de förvärvade markområ-
dena) uppgå till 300 tkr för helår. För 2012 beräknas kostnaden bli 200 tkr. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 148 Utvecklingsavtal/ramavtal Kårbacken och Älvbrinken 

 KS 2011/655, Ks § 149 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner villkorat utvecklingsavtal (ramavtal) med Pion-
jären fastighets AB, org nr 556114-9773. 

2. Kommunfullmäktige godkänner villkorat utvecklingsavtal (ramavtal) med A8 
Älvbrinken AB, org nr 556620-6842. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande samt samhälls-
byggnadschefen att underteckna avtalen. 

4. Kommunfullmäktige utökar ks-tekniska förvaltningens driftram med 100 tkr 
från och med 2012. 

Beskrivning av ärendet 

Pionjären fastighets AB äger fastigheten Boden 57:36, del av ett f.d. kasernområde 
(Ing3/ AF1). A8 Älvbrinken AB äger delar av f.d. A8. Efter bolagens förvärv av de 
f.d. militära områdena har ett antal detaljplaner upprättats för att medge ändrad an-
vändning av vissa tidigare militära byggnader. Avsikten är att bolagen ska utveckla 
områdena för kommersiell verksamhet samt i viss mån bostadsbebyggelse. Detta 
ska ske dels genom utveckling av befintliga lokaler och dels genom nyexploatering. 
Syftet med utvecklingsavtal är att dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet med ut-
veckling av regementsområdena. 

Bolagen och Bodens kommun avser att verka för att regementsområdet ska bli en 
aktiv komponent i kommunens utveckling och att stärka kommunens attraktions-
kraft. Ambitionen är att utveckla stadsdelarna till ett intressant och levande område 
som innehåller både boende och service samt offentliga och kommersiella verk-
samheter, vilka kan medverka till att öka inflyttningen till och sysselsättningen i 
kommunen. Parterna avser även att aktivt verka för att det etableras nya verksamhe-
ter. Bebyggelsen inom området ska utformas på ett sådant sätt att den gagnar par-
ternas gemensamma intresse att utveckla regementsområdena till en attraktiv stads-
del.  

Kommunen åtar sig i avtalet att bygga ut en kortare väg från Arenan. Kostnaden 
uppskattas till 840 tkr totalt varav den största delen redan under 2011. Investeringen 
bedöms kunna finansieras inom kommunstyrelsens tekniska förvaltnings invester-
ingsram. Kommunen övertar driftansvar för del av huvudvägnätet efter det att Pion-
jären fastighets AB har iordningställt väg i enlighet med kommunal standard. Den 
årliga driftskostnaden, inklusive kapitalkostnader, bedöms uppgå till ca 100 tkr från 
2012.  

_______________________ 
För genomförande: Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret)  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 149 Vindbruksplan för Bodens kommun, tematiskt tillägg till 

översiktsplanen 
 KS 2010/658, Ks § 150 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar föreslaget till vindbruksplan för Bodens kommun. 

Reservationer från Mariann Jornevald (NS), Anders Sundström (NS), Anders Pet-
tersson (KD), Roger Bohman (C) och Catarina Ask (MP). 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har 2011-10-06 upprättat ett förslag till vindbruksplan 
för Bodens kommun, som ska utgöra ett tematiskt tillägg till Bodens kommuns 
översiktsplan. 

Syftet med vindbruksplanen är att skapa planeringsförutsättningar för utbyggnad av 
vindkraft i kommunen. Planen bygger på en samlad bedömning av hur möjligheter 
för vindkraftsetablering tas till vara samtidigt som hänsyn tas till övriga värden och 
intressen som finns i Bodens kommun.  

Planen är även ett kunskapsunderlag för exploatörer och allmänhet och ska stödja 
framtida ärendehantering genom tydliga riktlinjer och hänsynsregler för storskalig 
vindkraft och småskalig vindkraft i form av gårdsverk och miniverk.  

Vindbruksplanen pekar ut fyra utredningsområden där etablering av storskalig 
vindkraft kan vara möjlig. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Anders Pettersson (KD), Catarina Ask (MP), Roger Bohman (C) och Anders Sund-
ström (NS) föreslår att Haradskölen fortsättningsvis ingår som utredningsområde. 

Johan Johansson (M), Torbjörn Lidberg (S) och Carola Larsson (FP) föreslår att 
kommunstyrelsens förslag tillstyrks. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslu-
tar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret)  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 150 Snabbrapport september 2011 

 KS 2011/277, Ks § 151 

Beslut   

1. Kommunfullmäktige godkänner snabbrapporten i sin helhet. 

2. De förvaltningar som prognostiserar underskott uppmanas att vidta omedelbara 
åtgärder för att som lägst uppnå budgetbalans. Även övriga förvaltningar upp-
manas till största möjliga sparsamhet 

Beskrivning av ärendet 

Fr.o.m 2010 upprättas två s k snabbrapporter innehållande prognoser om helårsut-
fallet. Snabbrapporterna tas fram efter mars och september. För perioden januari-
juni upprättas en delårsrapport med periodens utfall. 

Kommunen prognostiserar ett positivt resultat för året med 4,9 mkr. Budgeterat re-
sultat är 7,8 mkr vilket innebär att det prognostiserade resultatet blir 2,9 mkr sämre 
än budgeterat. För styrelser och nämnder beräknas ett underskott jämfört med bud-
get på 32,6 mkr. Finansen beräknas ge ett överskott på 29,7 mkr främst beroende på 
högre skatte- och utjämningsintäkter. Fem nämnder, socialnämnden, barn- och ut-
bildningsnämnden, KS-räddningstjänsten, KS-tekniska utskottet samt överförmyn-
darnämnden prognostiserar underskott jämfört med budget vid årets slut. Övriga 
räknar med nollresultat eller positivt resultat. Stiftelsen Bodenbo och Bodens Ener-
gi AB beräknas få positiva resultat medan övriga beräknas få smärre negativa resul-
tat.  

Investeringarna beräknas uppgå till 110,6 mkr vilket innebär ett överskott jämfört 
med budget på 21,9 mkr. 

 

För kännedom/genomförande 
Samtliga styrelser och nämnder  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 151 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 

 KS 2011/85, Ks § 152 

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. Underlaget omfattar 19 elever. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (kansli och informationskontoret)  

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-11-07 

Sid 

21 (32) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 152 Kultur- och fritidsnämnden; Taxor och avgifter vid anlägg-

ningar 2012 
 KS 2011/661, Ks § 153 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till förändringar av taxor och avgifter vid 
anläggningar för 2012. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2011-10-18, § 46, att hos kommunfullmäkti-
ge begära att få räkna upp gällande taxor/avgifter i enlighet med de procentsatser 
som nämndens ramar räknats upp med i planeringsförutsättningarna. Det innebär 
för 2012 en justering med 2,5 %. Kultur- och fritidsnämnden begär också att få av-
runda taxor och avgifter till jämna 5 och 10-tal kronor. 

 

För genomförande 
Kultur- och fritidsnämnden   
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 153 Återkallelse av uppdragen för ledamöter och ersättare i vis-

sa nämnder 
 KS 2011/544, Ks § 154 

Beslut 

Kommunfullmäktige återkallar uppdragen för samtliga ledamöter och ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, näringslivsstyrelsen, 
krisledningsnämnden och valnämnden. 

Reservationer från Catarina Ask (MP). 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige behandlade 2011-10-03, § 98, ett ärende om återkallelse av 
uppdrag för ledamöter i nämnder, styrelser med mera. Bakgrunden till ärendet var 
att en ny politisk koalition med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har kommit 
överens om att styra Bodens kommun. Tidigare styrdes kommunen av Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.  

Kommunfullmäktige återkallade uppdragen för samtliga ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden och socialnämnden. Samtidigt återre-
mitterade kommunfullmäktige återkallelsen av uppdragen i barn- och utbildnings-
nämnden, kultur- och fritidsnämnden, näringslivsstyrelsen, krisledningsnämnden 
och valnämnden till kommunstyrelsen, för att få utrett om en återkallelse av upp-
dragen i dessa nämnder är tillåten enligt kommunallagen. 

Kommunledningsförvaltningen har lämnat ett yttrande. Enligt yttrandet får återkal-
lelse av uppdragen från nämnder får bara ske enligt de grunder som finns i kommu-
nallagen. Enligt 4 kap 10 a § kommunallagen får fullmäktige återkalla uppdragen 
för samtliga förtroendevalda i en nämnd när den politiska majoriteten i nämnden 
inte längre är densamma som i fullmäktige. 

För att kommunfullmäktige ska kunna återkalla uppdragen för en nämnd vid ett ma-
joritetsskifte krävs som nämns tidigare att det nya majoritetsförhållandet i fullmäk-
tige inte är detsamma som i nämnden.  

Om man endast ser till det aktuella nämndernas ordinarie ledamöter står det klart att 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i samtliga fall har majoritet med en leda-
mots övervikt. Å andra sidan kan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hamna i 
minoritet vid ett sammanträde, om så många ledamöter och ersättare från S och V 
är frånvarande att Miljöpartiets ersättare blir beslutande. Ett syfte med att välja er-
sättare till nämnderna är naturligtvis att dessa ska kunna besluta vid nämndssam-
manträde vid de ordinarie ledamöternas frånvaro.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 153 Återkallelse av uppdragen för ledamöter och ersättare i vis-

sa nämnder, forts 
 KS 2011/544, Ks § 154 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Catarina Ask (MP) föreslår att förslaget avslås. 

Inge Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag tillstyrks. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslu-
tar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

För kännedom 
Samtliga nämnder som omfattas av beslutet 
Samtliga förtroendevalda vars uppdrag återkallas 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 154 Ersättares inkallande/tjänstgöring 

 Vb § 9 

Beslut 

1. Där ledamöter och ersättare vid valet numreras inom varje parti, ska vid förfall 
för ordinarie ledamot i första hand inkallas ersättare inom respektive parti, i 
andra hand från den aktuella kartellen, enligt den vid valet bestämda ordningen 
(numreringen)  

2. ersättare för det/den aktuella partiet/kartellen inte finns tillgänglig ska ersättare 
ingå ur i tur och ordning: 

Kartell 1 

I inbördes ordning: Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.  

Kartell 2 

I inbördes ordning: Moderaterna, Norrbottens Sjukvårdsparti, Kristdemokraterna, 
Folkpartiet och Centerpartiet. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt 6 kap 9 § i kommunallagen ska, i samband med val till styrelser och nämn-
der, även bestämmas den ordning enligt vilken ersättarna ska tjänstgöra. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 155 Val av ledamöter och ersättare i Barn- och utbildnings-

nämnden för återstående del av mandatperioden 2011-2014 
 Vb § 10 

Beslut 

1. Nedanstående personer väljs till ledamöter och ersättare i Barn- och utbild-
ningsnämnden för återstående del av mandatperioden 2011-2014. 

2. Britt-Marie Loggert-Andrén (S) väljs till barn- och utb. nämndens ordförande. 

3. Inger Vestman Arvesen (V) väljs till barn- och utb. nämndens vice ordförande. 

Ledamöter 

1. Britt-Marie Loggert-Andrén (S) Skolvägen 11 961 37 BODEN  
2. Rigmor Åström (M)  Ubbyn 5 961 91 BODEN 
3. Kurt Pettersson (S) Melonvägen 15 961 48 BODEN  
4. Daniel Rönnbäck (M) Margaretagatan 8A 961 35 BODEN 
5. Anna Ek-Oja (S) Vasagatan 8 961 33 BODEN  
6. Magdalena Resare Sandberg (M) Gideons väg 7 961 39 BODEN 
7. Lennart Synnergren (S) Stackvägen 7 A 961 39 BODEN  
8 Johan Sellin (M) Domarvägen 6 961 39 BODEN  
9. Inger Vestman-Arvesen (V) Rönnvägen 5 961 37 BODEN  
10. Bosse Westin (V)  Svartbyleden 22 961 40 BODEN  
11. Maria Selin Fjellström (KD)  Morotsvägen 1 961 47 BODEN  
 
Ersättare  

1. Annelie Engström (S) Garvaregatan 11 B 961 64 BODEN  
2. Ulrika Adolfsson (M) Spökvägen 17 961 93 BODEN 
3. Roberth Andersson (S) Gränsvägen 2 961 37 BODEN  
4. Catrin Wärne (M) Almgatan 6 961 64 BODEN 
5. Berith Ekervhén (S) Sagovägen 12 961 93 BODEN  
6. Sead Maglic (NS) Engelbrektsgatan 39 961 33 BODEN  
7. Per Vestin (S) Garnisonsgatan 55 961 36 BODEN  
8. Robert Brännström (V) Drottninggatan 12 961 35 BODEN  
9. Hendrik Andersson (FP) Lövbacken 27 961 95 BODEN  
10. Jerry Larsson (S) Gamla Byavägen 6 961 97 GUNNARSBYN 
11. Matilda Lundström (C)  Herkulesgatan 3 A 961 61 BODEN  

 
För kännedom 
De valda 
Barn- och utbildningsnämnden, personalkontoret och kansliet 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 156 Val av ledamöter och ersättare i Krisledningsnämnden för 

återstående del av mandatperioden 2011-2014 
 Vb § 13 

Beslut 

1. Nedanstående personer väljs till ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden 
för återstående del av mandatperioden 2011-2014. 

2. Torbjörn Lidberg (S) väljs till krisledningsnämndens ordförande. 

3. Bosse Strömbäck (V) väljs till krisledningsnämndens vice ordförande. 
 

Ledamöter 

1. Torbjörn Lidberg (S)  Spanngränd 7 961 42 BODEN  
2. Johan Johansson (M)  Gideons väg 10 961 39 BODEN 
3. Lena Nilsson (S)  Prinsgatan 13 D 961 31 BODEN  
4. Rigmor Åström (M)  Ubbyn 5 961 91 BODEN 
5. Inge Andersson (S) Gunnarbyvägen 367 955 95 NIEMISEL 
6. Roger Bohman (C)  G Buddbyvägen 6 961 42 BODEN  
7. Bosse Strömbäck (V)  Alvägen 3 961 37 BODEN  
 
Ersättare  

1. Anna-Karin Nylund (S)  Gideons väg 28 961 39 BODEN  
2. Göran Ahlman (M) Råbäcken 75 961 93 BODEN 
3. Jan-Olov Bäcklund (S) Vargvägen 3 961 68 BODEN  
4. Daniel Rönnbäck (M) Margaretagatan 8 A 961 35 BODEN 
5. Inger Vestman Arvesen (V)  Rönnvägen 7 961 37 BODEN  
6. Anders Pettersson (KD)  Ronningsvägen 2 961 40 BODEN  
7. Lennart Klockare (S) Citronvägen 9 961 48 BODEN  

 

 

För kännedom 
De valda 
Räddnings- och beredskapsförvaltningen 
Personalkontoret 
Kansliet 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 157 Val av ledamöter och ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 

för återstående del av mandatperioden 2011-2014 
 Vb § 15 

Beslut 

1. Nedanstående personer väljs till ledamöter och ersättare i Kultur- och fritids-
nämnden för återstående del av mandatperioden 2011-2014. 

2. Beatrice Öman (S) väljs till kultur- och fritidsnämndens ordförande. 

3. Bosse Westin (V) väljs till kultur- och fritidsnämndens vice ordförande. 

Ledamöter 

1. Beatrice Öman (S) Hjortvägen 6 B 961 68 BODEN  
2. Göran Ahlman (M) Råbäcken 75 961 93 BODEN 
3. Kent Nyberg (S) Grytvägen 7 961 42 BODEN  
4. Gunilla Lantz (M) Lundagårdsgatan 13 961 36 BODEN 
5. Inger Mattsson (S) Strandplan 19 F 961 34 BODEN  
6. Bo Lindström (M) Hedsvedjeleden 1 961 46 BODEN 
7. Bosse Vestin (V) Svartbyleden 22 961 40 BODEN  
8. Christer Palmgren (FP) Brinkvägen 13 961 44 BODEN  
9. Max Aldrin (V) Garnisonsgatan 53 961 36 BODEN  
 
Ersättare  

1. Elena Olovsson (S) Sergeantsgatan 8 F 961 77 BODEN  
2. Åke Carlsson (M) Kvistvägen 24 961 44 BODEN 
3. Kenneth Strand (S) Framigårdsvägen 4 961 97 GUNNARSBYN 
4. Hans Nilsson (M) Transportvägen 4 961 68 BODEN  
5. Andreas Nicolao (S) Kommendörsgatan 1 A 961 31 BODEN  
6. Jessika Pettersson (NS) Trollsländevägen 32 961 68 BODEN 
7. Inger Olofsdotter-Ågren (V) Brännagatan 14 B 961 31 BODEN  
8. Eva-Britt Larsson (C) Skomakarvägen 8 960 24 HARADS 
9. Britt-Inger Hedström (S) Nedre Harads 19 960 24 HARADS 

 

 

För kännedom 
De valda 
Kultur- och fritidsnämnden 
Personalkontoret 
Kansliet 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-11-07 

Sid 

28 (32) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 158 Val av ledamöter och ersättare i Näringslivsstyrelsen för 

återstående del av mandatperioden 2011-2014 
 Vb § 16 

Beslut 

1. Nedanstående personer väljs till ledamöter och ersättare i Näringslivsstyrelsen 
för återstående del av mandatperioden 2011-2014. 

2. Bosse Strömbäck (V) väljs till näringslivsstyrelsens ordförande. 

3. Jan-Olov Bäcklund (S) väljs till näringslivsstyrelsens vice ordförande. 

Ledamöter 

1. Jan-Olov Bäcklund (S) Vargvägen 3 961 68 BODEN  
2. Åke Eltoft (M) Soldatgatan 22 961 76 BODEN 
3. Eivy Blomdahl (S)  Svartbyvägen 14 C 961 37 BODEN  
4. Daniel Rönnbäck (M) Margaretagatan 8 A 961 35 BODEN 
5. Inge Andersson (S) Gunnarbyvägen 367 955 95 NIEMISEL 
6. Anders Pettersson (KD) Ronningsvägen 2 961 40 BODEN  
7. Bosse Strömbäck (V) Alvägen 3 961 37 BODEN  

 

Ersättare  

1. Lena Goldkuhl (S) Humlevägen 17 961 68 BODEN 
2. Bo Lindström (M)  Hedsvedjeleden 1 961 46 BODEN 
3. Harry Hannu (S) Smaragdvägen 43 961 46 BODEN 
4. Emil Svanberg (M) Ö Lillgärdsvägen 20 961 50 BODEN 
5. Marie Gustavsson (V) Balettstigen 3 961 39 BODEN 
6. Christer Bergdahl (NS) Garagevägen 1 961 68 BODEN 
7. Tomas Lund (S) Agentgränd 8 961 40 BODEN 

 

 

För kännedom 
De valda 
Näringslivsstyrelsen  
Personalkontoret 
Kansliet 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-11-07 

Sid 

29 (32) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 159 Val av ledamöter och ersättare i Valnämnden för återståen-

de del av mandatperioden 2011-2014 
 Vb § 18 

Beslut 

1. Nedanstående personer väljs till ledamöter och ersättare i Valnämnden för åter-
stående del av mandatperioden 2011-2014. 

2. Michael Engström (S) väljs till valnämndens ordförande. 

3. Inger Vestman-Arvesen (V) väljs till valnämndens vice ordförande. 

Ledamöter 

1. Michael Engström (S) Rörån 7  961 97 GUNNARSBYN 
2. Göran Höglund (M) Ljungvägen 7 961 44 BODEN  
3. Elsy Jansson (S)  Ringvägen 5 B 961 35 BODEN 
4. Bo Elmgren (M) Floragatan 22 961 77 BODEN  
5. Tore Holmqvist (S) Margaretagatan 2 961 35 BODEN  
6. Erika Sjöö (NS) Instrumentvägen 39 961 46 BODEN  
7. Inger Vestman-Arvesen (V) Rönnvägen 5 961 37 BODEN  

 

Ersättare  

1. Anita Karlsson (S) Svartlå 416 961 98 BODEN  
2. Nicklas Sjöö (NS) Instrumentvägen 39 961 46 BODEN  
3. Patrik Lundström (S) Lulevägen 17 C 961 73 BODEN  
4. Kjell Larsson (KD) Stinsvägen 10 961 39 BODEN  
5. Gunnel Notelid (V) Garnisonsgatan 53 961 36 BODEN  
6. Bo Jakobsson (FP) Övre Svartlå 101 961 98 BODEN  
7. Pirjo Rönnqvist (MP) Vaktvägen 1 961 39 BODEN  
 
 

För kännedom 
De valda 
Valnämnden 
Personalkontoret 
Kansliet 

 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-11-07 

Sid 

30 (32) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

§ 160 Rolf Nilsson (S) med avsägelse av sitt uppdrag som nämn-
deman i Luleå Tingsrätt 

 KS 2011/592 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

2. Susanne Westlund (S) väljs som nämndeman i Luleå Tingsrätt för återstående 
del av mandatperioden 2011-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Rolf Nilsson (S) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som nämndeman i Luleå 
Tingsrätt. Socialdemokraterna nominerar följande person som ny nämndeman: 

Nämndeman  

Susanne Westlund (S) Smaragdgränd 3 961 46 BODEN  

 

 

För kännedom 
Rolf Nilsson (S) 
Susanne Westlund (S) 
Luleå Tingsrätt 
Kansliet 

 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-11-07 

Sid 

31 (32) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 161 Motioner 

  

Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motion till kommunstyrelsen: 

1. Motion från Anders Pettersson (KD) om kommunalt barnbokslut (2011/665). 

2. Motion från Carola Larsson (FP) om pedagogiska måltider (2011/685). 

3. Motion från Daniel Rönnbäck (M) om undantag för tomgångskörning i tätorten 
(2011/698). 

4. Motion från Egon Palo (M) och Eva Smedetun (M) om integration av delar i 
socialförvaltningen (2011/699). 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-11-07 

Sid 

32 (32) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 162 Medborgarförslag  

  

a) Årlig genomgång av kommunens nya 60-åringar (2011/619) 

Förslag: Genomgång med alla som fyller 60 år om kost, motion, styrketräning och  
träningsstöd för att öka medvetenheten och kunskapen, höja friskheter, minska 
kommunens äldrevårdskostnader.  
Inlämnat av: Valle Enbom  
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  

b) Gångplattor i diket i Centralparken (2011/666) 

Förslag: Sätt gångplattor i Centralparken, i det s.k. diket mellan fontänen och Björ-
kens servicehus i riktning mot de tre flaggstängerna.  
Inlämnat av: Hans Lövgren  
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet 

c) Pensionärs- och ledsagarservice (2011/672) 

Förslag: Inrätta en pensionärsservice med utvidgade arbetsuppgifter som kan funge-
ra som ledsagarservice med inslag av andra personliga ärenden för de synskadade 
som inte omfattas av LSS. 
Inlämnat av: Hjördis Lindström  
Beslut: Fullmäktige beslutar i ärendet 

d) Tydliga identitetshandlingar (2011/673) 

Förslag: För att skapa trygghet hos hemtjänstens kunder och eliminera onödiga ris-
ker för bedrägeri borde kommunen ta fram en identitetshandling som all personal 
inom hemtjänsten bär med sig och visar upp när de besöker sina kunder. 
Inlämnat av: Hjördis Lindström 
Beslut: Fullmäktige beslutar i ärendet 

e) God kondition ger friskare liv (2011/674) 

Förslag: Kommunmedlemmar som lever på existensminimum där enda inkomsten 
är sjukbidrag, försörjningsstöd eller arbetslöshetsersättning borde få tillgång till 
samma förmåner som folkpensionärer har på badhuset NordPoolen.  
Inlämnat av: Hjördis Lindström 
Beslut: Fullmäktige beslutar i ärendet 

 

För kännedom 
Respektive förslagsställare 
Kommunstyrelsen  
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