


  1(3) 

NÄRVARO- OCH  
OMRÖSTNINGSLISTA 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
OMRÖSTNINGAR                  

Datum  
2009-11-16 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-16.05 

R=röstber 
E=ersättare 

§ 
141 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

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

M Olle Lindström -       

S Eivy Blomdahl R X     

M Åke Eltoft R X      

S Torbjörn Lidberg R X     

V Bo Strömbäck R X      

M Bo Hultin R X      

S Anna-Lena Vestin R X     

NS Kenneth Backgård R X      

V Gunnel Notelid R X      

M Åsa Wikström R X      

S Leif Pettersson R X      

M Rigmor Åström R X      

S Inger Mattsson R X      

NS Anders Sundström R X      

M Göran Ahlman R X      

S Christer Carlsson R X     

V Inger Vestman Arvesen R X      

C Åke Schylander -       

M Johan Johansson R X      

S Anna-Karin Nylund R X     

KD Anders Pettersson R X     

M Bo Lindström R X      

S Lars Nilsson R X      

V Rasmus Joneland R X      

M Bo Elmgren R X      

S Stefan Norberg -       

MP Catarina Ask R X      

NS Mariann Jornevald R X      
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LEDAMÖTER   Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

M Helena Nordvall R X      

FP Carola Larsson R X      

S Jan-Olov Bäcklund -     

V Birger Juntti R X      

M Eva Smedetun R X      

S Christina Vesterlund R X      

M Egon Palo R X      

S Hans Rolfs R X     

M Johan Sellin R X      

S Inger Billenman R X      

V Linda Gabrielsson -       

NS Göran Hedberg R X      

C Roger Bohman R X      

M Lars-Gunnar Holmqvist R X      

S Patrik Degerman R X     

kd Maria Selin-Fjellström R X      

M Hans Holmqvist R X      

S Lena Nilsson R X      

- Bo Westin R X      

M Vivi-Anne Boström  R X      

S Tomas Lund -       

         

         

         

         

         

         

 



  3(3) 

 
NÄRVARO- OCH  
OMRÖSTNINGSLISTA  

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
OMRÖSTNINGAR              

Datum  
2009-11-16 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-16.05 

R=röstber 
E=ersättare 

§ 
141 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

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

M Göran Höglund R X      

M Lars Lundström -       

M Maria Vikström Nordmark -       

M Jan Flygare E       

M Jan-Ola Moberg -       

M Lennart Carlsson E       

M Knut Larsson E       

M Hans Nilsson E       

S Sophie Vestin -     

S Andreas Nicolao R X      

S  Urban Sundbom R X      

S Lennart Synnergren R X R t.o.m 15.45 § 141   

S Allan Ågren E  R fr.o.m 15.45 § 142   

S Jan Nilsson E     

S Glenn Blom E       

S Kent Barkestedt -       

V Kent Eriksson -       

V Lena Joneland -       

V Katarina Palm  R X      

V Bo Engström E       

NS Erika Sjöö -       

NS Gösta Eriksson E       

C Eva Larsson R X      

C Maria Lindström -       

KD Britt-Marie Carlsson E       

KD Per-Olof Planting E     

MP Agneta Granström E Från 15.20     

MP Mats Nordström  E       

FP Jan Larsson E       

FP Henryk Nowakowski E       
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 134 Spontan frågestund 
  

 
Fråga 1  
  
Frågeställare: Glenn Blom (S) 
Frågan besvaras av: Kenneth Backgård (NS)  
Ämne: Om avgångsavtal för en tidigare tjänsteman 
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§ 135 Delgivningar 
  

1. Kommunrevisorerna; Granskning av Delårsrapport aug 2009. Rapporten finns 
på revisorernas hemsida www.boden.se Ex på sökord: kommunrevision, gransk-
ningar 2009 (2009/616).    

2. Socialnämnden; Ej verkställda beslut per 2009-09-30 (2009/381). 

3. Länsstyrelsen; Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Erland Johans-
son (S) för återstående del av mandatperioden 2007-2010 (2009/592). 
Ny ledamot: Tomas Lund (S) 
Ny ersättare: Kent Barkestedt (S) 
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§ 136 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunsty-
relsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 2010 

 KS 2009/680, Au § 68, Ks § 147 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till sammanträdesdagar i fullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med tekniska förvaltningen tagit fram 
ett förslag till tidplan för sammanträdesdagar i kommunfullmäktige, kommunstyrel-
sen och kommunstyrelsens arbetsutskott år 2010.  

Arbetsutskottet har 2009-10-26, § 68, fastställt sina sammanträdesdagar. 

Kommunstyrelsen fastställde sina sammanträdesdagar 2009-11-09, § 147. 

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

 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
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§ 137 Detaljplan för Sävast 23:11, del av, intill Golfbanan på Sä-
vastön  

 KS 2007/472, Au § 69, Ks § 148 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen, med undantag av tre föreslagna tomter i 
enlighet med länsstyrelsens beslut 2009-09-22. 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplanen har upprättats för att kartlägga skred och rasrisker samt översväm-
ningsrisker, längs Lule älv, på del av Sävastön. Kommunen har anlitat en konsult 
för att utreda detta. Ett annat syfte med detaljplanen är att likställa detta område, 
med andra områden med likvärdig bebyggelse, enligt det beslut som kommunfull-
mäktige tog 2004-06-21. Beslutet innebar att byggnadsarean skulle höjas till 180 
kvm utan uppdelning på huvudbyggnader eller komplementbyggnader. 

Inom planområdet finns 22 bebyggda avstyckade tomter som alla är föreslagnaför 
friliggande bostäder i en våning, med den byggnadsarea som angivits ovan. 

Byggnadsarean för två av tomterna, Sävast 6:65 och 2:36 har getts en lägre bygg-
nadsarea p.g.a att dessa tomter ligger inom ett område med risk för översvämning. 

I detaljplanen föreslår kommunen att fem nya tomter skulle kunna tillskapas på Sä-
vastön. Dessa tomter ligger inom strandskyddsområde. Kommunen har ansökt om 
strandskyddsupphävande för de nya tomterna med åberopande av särskilda skäl.  

Länsstyrelsen beslutade 2009-07-22 att upphäva gällande strandskydd för planom-
rådet, med undantag av områdena mellan fastigheterna Sävast 2:37 och 2:39 (två 
tomtplatser) och mellan fastigheterna Sävast 4:57 och 4:60. Samhällsbyggnadskon-
toret föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen, med undantag för de tre 
tomter för vilka länsstyrelsen inte har upphävt strandskyddet. 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf – samhällsbyggnadskontoret) 
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 § 138 Motion från Patrik Degerman (S) om rastplatser vid Råne 
Älv 

 KS 2008/784, Au § 70, Ks § 149 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige konstaterar att motionärens förslag är tillgodosett genom 

den överenskommelse som träffats mellan Råne älvdals ekonomisk förening, 
näringslivsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

Beskrivning av ärendet 
Patrik Degerman (s) föreslår i en motion att toaletter, sophus och vindskydd åter-
placeras vid rastplatserna Korpforsen och Lassbyforsen. 

Kultur- och fritidsnämnden säger i yttrande 2008-12-02, § 85, att kultur- och fritids-
förvaltningen blivit tvungen att ta bort toaletter och sopbehållare från rastplatserna 
vid Råne älv sedan den nya renhållningsordningen börjat gälla. Kommunens kom-
posteringsanläggning är så utformad att latrintömning inte kunde göras via de kärl 
som var placerade i toaletterna. Kravet på sortering av avfallet på rastplatserna 
gjorde också att soprenhållning inte var praktisk eller ekonomisk möjlig att genom-
föra. Förvaltningen har istället upprättat ett avtal med RÅEK i Gunnarsbyn som 
sköter rastplatserna innebärande att man klipper gräs, plockar skräp och håller plat-
serna i ett gott skick i övrigt. 

Näringslivsstyrelsen avstyrker motionen i yttrande 2009-05-15, § 15, i avvaktan på 
en förstudie av rastplatserna som genomförs av Råek, Råne älvdals ekonomiskföre-
ning, på uppdrag av näringslivsförvaltningen och i samarbete med kultur- och fri-
tidsförvaltningen. 

Råek har lämnat ett förslag på restaurering och drift av rastplatserna. Enligt uppgift 
från näringslivsförvaltningen har det vid ett möte 2009-10-06 beslutats invester-
ingskostnaderna på 102 000 kr delas lika mellan kultur - och fritidsförvaltningen 
och näringslivsförvaltningen. Råek kommer att ansvara för genomförandet av inve-
steringen under hösten/våren 2009/2010. Kostnader för drift av anläggningarna be-
räknas uppgå till 63 788 kr/år och tas av kultur- och fritidsförvaltningen, som också 
tecknar avtal med en eller två lokala entreprenörer för den årliga driften av rastplat-
serna.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 

För kännedom 
Näringslivsstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Patrik Degerman (S) 
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§ 139 Avgifter för förlorade och skadade färdbevis 
 KS 2009/657, Au § 71, Ks § 150 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till avgifter för förlorade och skadade 

färdbevis. 

2. Avgifterna ska gälla från och med 2009-12-01. 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att förslaget till avgifter för förlorade och 
skadade färdbevis fastställs och ska gälla fr.o.m. 2009-11-01. 

För elever som har rätt till skolskjuts och åker med Länstrafikens bussar eller Bo-
dens lokaltrafik, får sina färdbevis via Länstrafiken i Överkalix. Korten är personli-
ga med elevens namn och födelsedatum påtryckta.  

Fr.o.m. höstterminen 2009 tar Länstrafiken ut en avgift av kommunerna för förlora-
de och skadade färdbevis. För skadade färdbevis gäller, om eleven själv orsakat 
synlig skada, samma avgiftsrutiner. Denna avgift ska betalas till Länstrafiken av 
kommunerna vid utgången av varje termin.  

Kostnaderna från länstrafiken är 50 kronor för grundskolans elever och 150 kronor 
för gymnasieskolornas elever. 

Förslag till avgifter: 
Förskoleklass – år 5 Första tillfället 0 kr, därefter 50 kr per kort 
År 6-9  50 kr per kort 
Gymnasieskolan  150 kr per kort 

Avgiften revideras därefter årligen efter Länstrafikens prislista för avgifter för för-
lorade eller skadade färdbevis. 

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

 

För genomförande 
Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 140 Omfördelning av ramar med anledning av förändrade in-
ternhyror för gymnastiklokaler 

 KS 2009/687, Au § 72, Ks § 151 

Beslut 
Kommunfullmäktige flyttar 3 826,6 tkr från barn- och utbildningsnämndens drift-
ram till kultur- och fritidsnämndens driftram från och med år 2010.  

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår 2009-10-13, § 51, att en omfördelning görs av 
budgeten mellan kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden, 
med anledning av en ändrad fördelning av internhyror. Budget och hyreskostnad 
fördelas mellan nämnderna utifrån nyttjandegraden. Det ekonomiska resultatet för 
nämnderna blir ett nollsummespel. 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig i sitt yttrande 2009-10-29, § 74, positiv 
till förslaget och föreslår att en uppföljning görs om ett år. 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf – ekonomikontoret) 

För kännedom 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden  
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§ 141 Regleringar enligt budgetpropositionen 
 KS 2009/624, Au § 73, Ks § 152 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige justerar nämnder/styrelsers driftramar med följande be-

lopp (tkr) till följd av förändrat åtagande enligt budgetpropositionen: 

 

2010 2011 2012
Ks-kommunledningsförvaltningen 27 27 27
Barn- och utbildningsnämnden 219 164 -1 716
Summa 246 191 -1 689

2. Kommunfullmäktige utökar budget för skatte- och utjämningsintäkter 2010 
med 20 606 tkr. 

3. Kommunfullmäktige utökar barn- och utbildningsnämndens driftram 2010 med 
7 500 tkr för att underlätta den pågående omstruktureringen av verksamheten 
samt ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder för att klara 
ekonomin inom tilldelade ramar från 2011 och framåt. 

4. Kommunfullmäktige utökar socialnämndens driftram 2010 med 2 500 tkr. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (S), Eivy Blomdahl (S), Anna-Lena Vestin 
(S), Leif Pettersson (S), Inger Mattsson (S), Christer Carlsson (S), Anna-Karin Ny-
lund (S), Lars Nilsson (S), Andreas Nicolaou (S), Urban Sundbom (S), Christina 
Vesterlund (S), Hans Rolfs (S), Inger Billenman (S), Patrik Degerman (S), Lars 
Nilsson (S), Lennart Synnergren (S), Bosse Strömbäck (V), Gunnel Notelid (V), 
Inger Vestman Arvesen (V), Rasmus Joneland (V), Birger Juntti (V), Katarina Palm 
(V), Bosse Westin (-) och Catarina Ask (MP).  

Beskrivning av ärendet 
I september presenterade regeringen 2010 års budgetproposition. Riksdagen kom-
mer att fatta beslut om budgetpropositionen i december. 

I propositionen föreslås bland annat ett antal regleringar enligt finansieringsprinci-
pen, d v s ändrat åtagande för kommunen kompenseras genom ändrat anslag för 
kommunalekonomisk utjämning. Därutöver föreslås regleringar av anslaget för nya 
skollagen samt ändringar inom gymnasieskolan. För Bodens del innebär reglering-
arna följande förändringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning (tkr): 
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§ 141 Regleringar enligt budgetpropositionen, forts 
 KS 2009/624, Au § 73, Ks § 152 

2010 2011 2012
Undervisning asylsökandes barn 137
Rektorsutbildning 27 27 27
Utvidgat barnvaccinationsprogram 55 55 55
Ändring skuldsaneringslagen* 27 27 27
Nya skollagen 82 163
Högre krav nya gymnasieskolan -1 961
Summa 246 191 -1 689

 
* Avser kommunstyrelsens verksamhetsområde. Övriga avser barn- och utbildningsnämnden.  

Praxis är att nämnder/styrelsers driftramar justeras med motsvarande belopp som 
anslaget för kommunalekonomisk utjämning förändras. Reglering avseende 2010 
föreslås ske via tilläggsbudget och justeringar från och med 2011 i kommande stra-
tegisk plan.  

För att minska effekterna från den djupa lågkonjunkturen och påverka sysselsätt-
ningen i den offentliga sektorn föreslår Regeringen även att anslaget för kommu-
nalekonomisk utjämning 2010 tillförs 2,8 miljarder kronor som ett obundet tillskott 
samt att det tillfälliga konjunkturstödet utökas med 4,2 miljarder kronor. För Bo-
dens del innebär detta att skatte- och utjämningsintäkterna 2010 ökar med 20 606 
tkr. Budgeten föreslås utökas med samma belopp. 

Lågkonjunkturen medförde att det, i Strategisk plan 2010-2012, ställdes stora krav 
på rationalisering av verksamheten inom samtliga nämnder/styrelser För att inte 
kraven skulle bli allt för betungande budgeterades dessutom ett lågt positivt resultat 
(0,5 mkr), trots att målsättningen på lång sikt är knappt 28 mkr. I det budgeterade 
resultatet ingår även stora krav på effektivisering av administrationen och av den 
tekniska verksamheten genom konkurrensutsättning. Det är i dagsläget osäkert när 
ekonomisk effekt av dessa åtgärder uppnås, varför det krävs att det budgeterade re-
sultatet förbättras. 

Barn- och utbildningsnämnden har förutom det tillkommande rationaliseringskravet 
även krav på att anpassa verksamheten i takt med minskade resurser på grund av 
demografin samt av den fortsatta utökningen av fristående enheter. För att lindra ef-
fekterna föreslås att barn- och utbildningsnämndens driftram 2010 utökas med 
7 500 tkr. Nämnden måste snarast vidta åtgärder för att klara ekonomin inom tillde-
lade ramar från 2011 och framåt. 

I budgetpropositionen bedömer regeringen även att det ekonomiska biståndet 
kommer att öka kraftigt de kommande åren. Socialnämndens driftram 2010 föreslås 
därför utökas med 2 500 tkr. 

Kommunens budgeterade resultat för 2010-2012 blir efter ovanstående justeringar 
10 826 tkr, 140 tkr samt 7 187 tkr.  
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§ 141 Regleringar enligt budgetpropositionen, forts 
 KS 2009/624, Au § 73, Ks § 152 

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

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (S), Bosse Strömbäck (V), Hans Rolfs (S) och Anna-Karin Ny-
lund (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, 
med ändringarna att kommunfullmäktige utökar barn- och utbildningsnämndens 
driftram med 10 miljoner kronor, samt att den tekniska verksamheten inte ska kon-
kurrensutsättas. 

Rigmor Åström (M) och Kenneth Backgård (NS) föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Mötet ajourneras mellan klockan 14.50 och 14.55. 

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

Omröstning begärs och ska genomföras.  

Den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som röstar på att Tor-
björn Lidberg (S) med fleras förslag, röstar Nej. 

Av 49 avgivna röster har 25 röstat Ja och 24 röstat Nej. Hur var och en röstat fram-
går av bifogad närvaro- och omröstningslista.  

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf – ekonomikontoret) 

För kännedom 
Socialnämnden  
Barn- och utbildningsnämnden   
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§ 142 Införande av lagen om valfrihetssystem, LOV 
 KS 2009/382, Au § 74, Ks § 153 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att under 2010 införa valfri-
hetssystem i hemtjänsten enligt Lagen om valfrihet. 

2. Socialnämnden ska vara utförare vid ickevalsalternativ. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (S), Eivy Blomdahl (S), Anna-Lena Vestin 
(S), Leif Pettersson (S), Inger Mattsson (S), Christer Carlsson (S), Anna-Karin Ny-
lund (S), Lars Nilsson (S), Andreas Nicolaou (S), Urban Sundbom (S), Christina 
Vesterlund (S), Hans Rolfs (S), Inger Billenman (S), Patrik Degerman (S), Lars 
Nilsson (S), Allan Ågren (S), Bosse Strömbäck (V), Gunnel Notelid (V), Inger 
Vestman Arvesen (V), Rasmus Joneland (V), Birger Juntti (V), Katarina Palm (V), 
Bosse Westin (-) och Catarina Ask (MP).  

Beskrivning av ärendet 
Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla för de kommuner och 
landsting som vill konkurrenspröva verksamheter genom att överlåta valet av utfö-
rare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. 

Kommunstyrelsen föreslog 2009-09-07, § 112, att kommunfullmäktige skulle ge 
socialnämnden i uppdrag att under 2010 införa valfrihetssystem i hemtjänsten enligt 
lgen om valfrihet. Socialnämnden skulle vara utförare vid ickevalsalternativ. 

Kommunfullmäktige återremitterade 2009-09-14, § 111, ärendet för att förstudien 
skulle redovisas till socialnämnden samt att en konsekvensanalys skulle göras inför 
införandet av LOV. 

Socialnämnden har 2009-05-25, § 124, yttrat att den inte ser några hinder att införa 
ett valfrihetssystem inom hemtjänsten inom lagen om valfrihetssystem. 

Socialförvaltningen kompletterade 2009-10-05 ärendet med ytterligare underlag. 
Underlaget innehåller en skrivelse med bland annat en beskrivning av vilka förbe-
redelser socialförvaltningen har gjort, samt en bilaga med en konsekvensanalys.  

Kommunstyrelsen föreslog 2009-10-05 § 132, kommunfullmäktige skulle ge soci-
alnämnden i uppdrag att under 2010 införa valfrihetssystem i hemtjänsten enligt la-
gen om valfrihet. Socialnämnden skulle vara utförare vid ickevalsalternativ. Styrel-
sen beslutade också att förstudien skulle redovisas för socialnämndens ledamöter 
före nästa kommunfullmäktige.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 142 Införande av lagen om valfrihetssystem, LOV, forts 
 KS 2009/382, Au § 74, Ks § 153 

Socialnämnden har 2009-10-23, § 196, i ett nytt yttrande tillstyrkt kommunstyrel-
sens förslag att kommunfullmäktige ska ge socialnämnden i uppdrag att under 2010 
införa valfrihetssystem i hemtjänsten enligt lagen om valfrihet, samt att social-
nämnden ska vara utförare vid ickevalsalternativ.  

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

Yrkanden 
Åsa Wikström (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Pettersson (KD), Roger Boh-
man (C), Bo Hultin (M) och Eva Smedetun (M) föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Torbjörn Lidberg (S), Bosse Strömbäck (V) och Catarina Ask (MP) yrkar avslag till 
förslaget.  

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Torbjörn Lidberg (S) med fleras 
yrkande mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 

 

För genomförande 
Socialnämnden  

För kännedom 
Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm 
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§ 143 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 
 KS 2009/70, Ks § 154 

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) 
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§ 144 Lena Hallén Svedberg (V) med avsägelse av sitt uppdrag 
som ersättare i Näringslivsstyrelsen 

 KS 2009/701 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Lena Hallén Svedberg (V) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i 
Näringslivsstyrelsen. Vänsterpartiet har inte lämnat in någon nominering. 

 

För kännedom 
Lena Hallén Svedberg 
Näringslivsstyrelsen  
Kommunstyrelsen (klf – personalkontoret och kansliet) 
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§ 145 Medborgarförslag  
  

a) Gör Hedenskolan till en F-6-skola igen (2009/679) 
Förslag: Hedenskolan bör från och med höstterminen 2010 återigen bli F-6-skola. 
Man bör även utreda att göra Hedenskolan till en F-9-skola från höstterminen 2011. 
När man för ett par år sedan gjorde Hedenskolan till en F-5-skola var ett av skälaen 
att dåvarande Vittjärvskolan skulle läggas ner och Vittjärvsskolans elever skulle in-
rymmas i Hedenskolan. Det är i dagsläget inte aktuellt, då de flesta elever från Vitt-
järv går i en friskola. 
Inlämnat av: Erika Sjöö. 
Beslut: Fullmäktige överlåter till barn- och utbildningsnämnden att besluta i ären-
det. 

b) Inrätta en kostnadsfri ledsagartjänst för synskadade (2009/683) 
Förslag: Kommunen bör inrätta en kostnadsfri ledsagartjänst för synskadade. De 
som behöver ledsagning ska själva få bestämma vad den ska användas till. Förbe-
ställningstiden ska vara så kort som möjligt, och man ska få hjälp med postläsning 
kostnadsfritt. 
Inlämnat av: Barbro Sahlman med flera.  
Beslut: Fullmäktige överlåter till socialnämnden att besluta i ärendet. 

c) Låt brukarna få större inflytande över hemtjänsten (2009/684) 
Förslag: Kommunen bör införa en mer flexibel hemtjänst, där brukaren får ett be-
tydligt större inflytande över vad som ska göras. Man måste till exempel få gå ut på 
promenad, någon enstaka gång sätta upp en tavla eller ställa in fjärrkontrollen eller 
få posten uppläst.  
Inlämnat av: Barbro Sahlman med flera. 
Beslut: Fullmäktige överlåter till socialnämnden att besluta i ärendet. 
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§ 145 Medborgarförslag, forts  
  

d) Flytta Eyvind Johnson-gården till kulturområdet vid kyrkan 
(2009/720) 
Förslag: Eyvind-Johnson-gården bör flyttas till lämplig plats inom kulturområdet 
vid Överluleå kyrka och Norrigården. Det genuina kulturlandskapet vid Eyvind 
Johnson-gården har efterhand förändrats. Området ger inte en realistisk bild av för-
fattarens uppväxtmiljö. En flyttning av huset skulle säkerligen mångdubbla antalet 
besök av turister, studerande och övriga spontangäster.  
Inlämnat av: Sten Sander, Owe Ericson och Gunnar Lindgren. 
Presidiets förslag: Fullmäktige överlåter till kultur- och fritidsnämnden att besluta i 
ärendet. 
Yrkanden: Torbjörn Lidberg (S) föreslår att kommunfullmäktige överlåter till 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Torbjörn Lidbergs (S) 
förslag. 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

e) Sätt en belysningsstolpe i korsningen Yrkesvägen – Lektorsvägen 
(2009/738) 
Förslag: Kommunen bör snarast sätta upp en belysningsstolpe i korsningen Lek-
torsvägen – Yrkesvägen. Där finns ett mörkt område med risk för fallskador. 
Inlämnat av: Christer Lundin 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 

För kännedom 
Barn- och utbildningsnämnden (förslag a) 
Socialnämnden (förslag b och c) 
Kommunstyrelsen kansliet (förslag d) 
Kultur- och fritidsnämnden (förslag d) 
Kommunstyrelsen, tekniska förvaltningen (förslag e) 
Respektive förslagsställare 
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