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Sammanträdesdatum 
2008-02-04 

Sid 
2 (44) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 1  
  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Delgivningar 
1. Länsstyrelsen; Protokollsutdrag, Beslut att utse ny ersättare i kommunfullmäk-

tige för tiden t o m 31 oktober 2010 (Dnr 2007/944). 
 Avgången ersättare: Kerstin Wahlberg (v) 
 Ny ersättare: Katarina Palm (v) 
  
2. Länsstyrelsen; Protokollsutdrag, Beslut att utse ny ersättare i kommunfullmäk-

tige för tiden t o m 31 oktober 2010 (Dnr 2007/778). 
 Avgången ersättare: Lars Karlsson (fp) 
 Ny ersättare: Ann-Charlotte Furberg (fp) 
  
  

 



  

Kommunfullmäktige   Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-04 

Sid 
3 (44) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 2  
  
  
Ärendenr --  
Diarienr --  
   

Spontan frågestund 
Fråga 1  
  
Frågeställare: Bo Vestin (v)   
Frågan besvaras av: Torbjörn Lidberg (s)  
Ämne: Om personalen vid kostkontoret kan förlora arbetet om 

socialnämnden upphandlar sin kostförsörjning 
 

Fråga 2  
  
Frågeställare: Torbjörn Lidberg (s)  
Frågan besvaras av: Olle Lindström (m)  
Ämne: Kommunens köp av tjänster från företag som saknar kol-

lektivavtal 
 

Fråga 3  
  
Frågeställare: Leif Pettersson (s)   
Frågan besvaras av: Olle Lindström (m)   
Ämne: Om kommunens friskolor behandlas lika i fråga om frisko-

lornas köp av tjänster från kommunen 
 

Fråga 4  
  
Frågeställare: Anders Pettersson (kd)   
Frågan besvaras av: Rigmor Åström (m)  
Ämne: Om friskolan i Svartlå kommer att tvingas läggas ned på 

grund av att barn- och utbildningsnämnden inte vill hyra 
lokaler från friskolor 
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Diarienr   
   

Revisorerna informerar 

Ärende 
Kommunrevisorernas ordförande Britt-Inger Olsson (s) lämnar information om re-
visorernas avslutade och pågående granskningar. 
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Interpellation från Torbjörn Lidberg (s) om Pagla 

Ärende 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2007-12-17 ställde Torbjörn Lidberg (s) 
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Olle Lindström (m): 

”Vi Socialdemokrater anser att Pagla är ett område som måste få utvecklas på bästa 
sätt både för den militära och den civila verksamheten.  

Vi vill gärna också närmare diskutera och fastställa den utvecklingsplan som Bo-
dens skidallians tagit fram och som börjat utformas med ett ur internationellt per-
spektiv godkänt skidstadium, ett skidskyttecentrum, rullskidbanor, skidbackar med 
liftanläggningar som håller bra klass för barnfamiljer och snökanoner som tidigare-
lägger och säkrar snötillgången.  

Vi vill att Paglastugan är öppen för allmänheten och bemannad hela året. Den ska 
hålla en bra och låg prisbild för nyttjarna. Pagla är och bör förbli det utflyktsmål 
som Bodensarna på ett snabbt och nära sätt ska kunna nyttja till sina friluftsaktivite-
ter.  

Men Pagla är inte bara ett område som närturismen ska kunna nyttja. Alla progno-
ser tyder på att även vinterturismen ökar, bara i Norrbotten ökade turismen 28 % 
2006. Med ett utvecklat Pagla kan Boden Turism, skidalliansen och Skicamp följa 
med i utvecklingen. Eller varför inte leda den?  

Ett attraktivt Pagla är inte bara en tillgång för det lokala friluftslivet, turismen och 
besöksnäringen. En politik för friluftsliv är en bra politik för folkhälsan. Kommu-
nen måste därför jobba med att utveckla Paglas framtid för friluftslivet och turis-
men. Hur detta ska regleras måste givetvis ske i nära samråd med försvaret som 
äger området. Kommunen har genom åren haft ett gott samarbete med försvaret och 
självklart bör det även fortsättningsvis kunna bedrivas närövningar men utan den 
begränsning som övningar med tungt artilleri skulle innebära. Tyvärr ger Alliansens 
inställning , signaler med att inte fastställa nämnda utvecklingsplan och tillstånds-
givning bla. inom Miljö- & Byggnämnden anledning till viss oro. 
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Mina frågor är därför:  

1. Är ni beredd att beredd att fastställa hela eller delar av kommunens uppdrag 
”Arbetsgrupp Pagla Utveckling - Rapport 2004-04-01” föreslagit ? 

2. Vad vill Alliansen och vad vill Försvaret med Paglaområdet?  

3. Ska utvecklingen gå mot att anpassa Pagla till ett skjutfältsområde?  

4. Eller kommer Alliansen att ändra kurs och i samråd med försvaret utveckla Pag-
laområdet till gagn för såväl militär som civil verksamhet? 

5. Vilka åtgärder avser kommunalrådet vidta för att säkerställa att Paglaområdet 
utvecklas på ett optimalt sätt för både civil och militär verksamhet?” 

Som svar anför Olle Lindström (m) följande: 

”Torbjörn Lindberg socialdemokraternas gruppledare ställer en del frågor till mig i 
en interpellation om Pagla friluftsområde och hur vi inom alliansen ser på utveck-
lingen där. 

Först vill jag klargöra för interpellanten att Pagla, Degerberget och den såkallade 
”Norra Flanken” är fortfarande ett militärt övningsområde. När det gäller Pagla 
finns ett samarbetsavtal som reglerar Kommunens rätt att nyttja området för fri-
luftsliv, idrott och utflyktsmål. Pagla är idag ett mycket attraktivt område för alla 
bodensare och samarbetet med Försvarsmakten fungerar utmärkt. 

Kultur- och fritidsnämnden har under de senaste åren intimt arbetat med en arbets-
grupp bestående av intressenter i Pagla för att utveckla Paglaområdet. 
Arbetet har utmynnat i en utvecklingsplan som visar på inriktning och vilka åtgär-
der man bör vidtaga för att utveckla området till ett friluftsområde och tävlingscent-
rum med stort varierat utbud för barn, motionärer och elit. 

Utvecklingsplanen pekar på tre särskilt angelägna prioriterade områden:  
1) Satsningar på snökanonanläggningen, 2) Ny lift och 3) Personal i anläggningen 
som kan serva besökare mm. 

Det kan konstateras att nämnden till detta år investerat i ett kyltorn till snökanonanläggningen 
som möjliggör att snötillverkningen kan påbörjas betydligt tidigare på hösten. För att erhålla 
en komplett anläggning för snötillverkning i spårsystemen återstår att investera i ett rörsystem 
som möjliggör att man kan tillverka snö ute på spårslingorna, nämnden har också äskat medel 
för detta. 
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Här kan också nämnas att nämnden dessutom till denna säsong investerat i en 
Webb-kamera med temperaturangivelse som en service till alla besökare i anlägg-
ningen. 

En ny lätthanterlig och säker lift kunde också tas i bruk under förra säsongen som 
visat sig vara en succé och inneburit ett ökat besöksantal i Paglabackarna. 

Bodens Skidklubb har nu också i årsskiftet flyttat sitt kansli från anläggningen i 
Svartbjörsbyn till Pagla. Detta innebär att föreningen kommer att hålla öppet an-
läggningens värmestugor, omklädningsrum mm och svara för en del övrig service i 
anläggning vilket kommer att innebära en betydligt bättre tillgänglighet för alla som 
besöker området och anläggningen. 

Alliansen fortsätter således att utveckla Paglaområdet som ett friluftsområde till-
sammans med försvarsmakten med inriktning mot friskvård, lek, motion och täv-
ling. 

Kultur- och fritidsförvaltningen överlägger också för närvarande med Fortverket för 
att skriv om de nyttjanderättsavtal som finns i området för att säkerställa att Pagla-
området kommer att kunna utvecklas på ett optimalt sätt både för civil och militär 
verksamhet. 

Svar på frågorna: 

1. Arbetsgruppens förslag är i stort sett genomfört, men givetvis är det attraktiva 
Paglaområdet alltid föremål för förbättringar. 

2. Kommunen och Försvaret är överens om att Paglaområdet skall fortsättningsvis 
nyttjas som hittintills. 

3. Det har aldrig varit aktuellt. 

4. Paglaområdets positiva utveckling visar att Alliansen värnar om ett för kom-
muninnevånarnas viktigt utflyktsmål. 

5. Se svar fråga 2.” 

Torbjörn Lidberg (s) tackar för det lämnade svaret. 
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Interpellation från Torbjörn Lidberg (s) om Svedjefor-
tet 

Ärende 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2007-12-17 ställde Torbjörn Lidberg (s) 
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Olle Lindström (m): 

”När försvaret beslutade att lägga ned forten i "Bodens Fästning" bestämde dåva-
rande kommunledningen att forten, som har ett historiskt värde och som varit en 
viktig del av Sveriges försvar och Bodens historia, skulle bevaras och öppnas upp 
för kommuninnevånarna och besöksnäringen.  

Ett av forten, Svedjefortet, byggdes om till visningsfort för allmänheten med bl a ett 
kafé och en restaurang. Fortet blev ett uppskattat besöksmål inte bara för Bodensar-
na utan även för besökande turister och för de många som gjort sin värnplikt i Bo-
den. Svedjefortet är en av Bodens bästa utsiktsplatser.  

För några år sedan beslutades om försäljning av fortet. Efter försäljning till privata 
intressenter bommades Svedjefortet igen och belades med bommar och förbuds-
skyltar för att hindra allmänheten tillträde. Tvärt emot intentionerna för fortets 
verksamhet.  

Frågan om besöksförbudet på Svedjefortet och om kommunen har "sålt bort alle-
mansrätten" har varit upp flera gånger, inte minst i media och med både muntliga 
och skriftliga förfrågningar till kommunen, men något riktigt svar inte presenterats 
från kommunledningen. Frågan har dragits i så kallad långbänk med löftet "vi ska 
undersöka " men svaret står hänger fortfarande i luften. 

Jag vill därför ställa följande frågor till kommunalrådet Olle Lindström (m): 

1. Varför klarlägger ni inte frågan om Svedjefortets öppethållande ?  

2. Kommer ni att ge Bodensarna ett svar i Frågan nu inför 2008 ?  

3. I så fall kommer Svedjefortet åter öppnas för allmänheten ?  
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4. Har ni sålt bort "allemansrätten " att för Kommuninnevånarna och turisterna att 

vistas och besöka Svedjefortet, i så fall i vilket beslut och med vilket avtal re-
gleras detta?  

5. Har Kommunen lämnat tillstånd till förbudsskyltning och bommar som hindrar 
allmänheten att besöka Svedjefortet?  

6. Om inte: när kommer bommarna att öppnas och förbudsskyltningen tas bort? 

7. Vad ämnar kommunen att göra för att åter öppna Svedjefortet för kommuninne-
vånarna och besöksnäringen?" 

Som svar anför Olle Lindström (m) följande:  

”Torbjörn Lidberg har i en interpellation till mig ställt en del frågor rörande Svedje-
fortets öppethållande och områdets nyttjande i allmänhet.  

Bodens kommun har genom kultur- och fritidsförvaltningen sedan Svedjefortet 
byggts till och öppnat 1989, genom tre olika entreprenörer försökt driva anlägg-
ningen. Ingen av dessa har emellertid lycktas få lönsamhet i rörelserna varför 
kommunen beslutade 2005-01-05 att försälja fastigheten Svartbyn 6:30 till en pri-
vatperson. Anledningen till försäljningen var att Kommunens totala årskostnaden 
för Svedjefortet var ca 700.000 kr, vilket inte ansågs försvarbart. 

Syftet med försäljningen var att köparen skulle driva en verksamhet för friluftslivet, 
med restaurang och bebyggelse av uthyrningsstugor mm samt i övrigt främja kultu-
ren som finns i området. Kommunen upprättade också en detaljplan för denna verk-
samhet vilken antogs 2005-04-05 där kommunens målsättning är att området skall 
nyttjas för det rörliga friluftslivet. 
Då exploatören sedermera icke heller kunde få lönsamhet i rörelsen och gick i kon-
kurs har inte detaljplanen kunnat genomföras som tänkt. 
Då kommunens samhällsbyggnadskontor står inför uppgiften att upprätta en ny 
översiktsplan med fördjupning över bl.a. centralorten kommer man där att ta ställ-
ning till den framtida markanvändningen för Svedjefortet och området som ligger i 
nära anslutning. En tidigare gjord framställan om en planändring för enskilt boende 
har också avslagits av kommunen. 
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Innan detta arbete avklarats kan konstateras att fastighetsägaren med stöd av lag-
stiftningen bl.a. allemansrätten kan förbjuda allmänheten att vistas på den privata 
marken eller gårdsplanen vidare också förhindra motorfordon att färdas på tillfarts-
vägen. Här kan också sägas att kontakter tagit med fastighetsägaren om och på vil-
ket sätt allmänheten inom en snar framtid skulle kunna få tillträde till området.  

Svar på frågorna: 

1. Svedjefortets öppethållandetider är en fråga för ägaren och inte för kommunen. 

2. Se fråga 1. 

3. Det kan endast ägaren svara på. 

4. Nej, Svedjefortet är sålt men inte Allemansrätten. 

5. Nej! 

6. Det är en fråga för ägaren. 

7. Kommunen har vid två tillfällen erbjudit återköp och fortsätter med ytterligare 
kontakter i avsikt att finna en lösning.” 

Torbjörn Lidberg (s) tackar för det lämnade svaret. 
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Interpellation från Eivy Blomdahl (s) om vänorter 

Ärende 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2007-12-17 ställde Torbjörn Lidberg (s) 
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Olle Lindström (m): 

”Idag framhåller både kommuner och landsting värdet av internationella kontakter. 
Boden har under många år haft vänorter o de nordiska grannländerna, Alta i Norge, 
Apatity i Ryssland och Uleåborg i Finland. 

Tidigare år har Boden haft ett aktivt utbyte genom bla skolorna, idrottsrörelsen, 
folkmusiken och Föreningen Borden. Det fanns en särskild post i budgeten som 
stod till förfogande. Man hade utarbetat regler för hur kostnaderna skulle fördelas i 
samband med besök och kontakter. Det fanns också personer inom kommunen som 
hade intresse av dessa frågor.  

Idag finns inga budgeterade pengar till detta arbete. Det finns inte heller någon spe-
ciell kontaktperson i kommunen, vilket efterfrågas många gånger vid kontakter med 
de olika vänorterna.  

De aktörer som finns idag inom vänortsarbetet får dra ett tungt lass. Det handlar om 
att bla ringa runt till de olika förvaltningarna och mer eller mindre ”tigga” om bi-
drag till aktiviteter, vilket också tar mycket tid. 

Idag sponsrar kommunen RYBA-projektet och en del skolutbyten samt Föreningen 
Norden, en opolitisk organisation, som bjuder in en grupp skolungdomar till Boden 
från Uleåborg under deras höstlov samt möjlighet för några ungdomar från Uleå-
borg och Apatity att kommer till Boden och sommarjobba.  

Vi skulle kunna ha ett riktigt utbyte av våra vänorter. Uleåborg som är en stor stad 
och mycket framgångsrikt skulle vi ha mycket att lära av i dessa tider. 

Min fråga till kommunalrådet Olle Lindström (m):  

1. Vad händer inom internationaliseringens område? 

2. Finns det intresse inom Alliansen för ett samarbete med våra vänorter? 

3. Om ja, hur ska dessa organiseras?” 
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Som svar anför Olle Lindström (m) följande: 

”Bodens Kommun har fortfarande tre vänorter, Alta i Norge, Apatity i Ryssland 
och Uleåborg i Finland. Dessutom deltar vi i ett näringslivsbaserat nätverk inom 
Europeiska Unionen. 

Jag delar interpellantens uppfattning att vänortsutbytet från tid till annan inte varit 
högst prioriterat. När det gäller Uleåborg och Alta har vi haft årliga träffar, dock 
inte med Apatity. Vi har för en månad sen tackat ja till en inbjudan från Apatity an-
gående besök vid deras näringslivsmässa den 7-11 februari. 

Kommunen kommer att representeras av Kf:s ordförande tillika ordf. i näringslivs-
styrelsen och vice ordf. samt näringslivschefen. 

Under den tid vår f.d. kommunsekreterare var sjukskriven hade vi ingen tf. kon-
taktperson, vilket delvis kan vara orsaken till färre vänortskontakter. Numera är det 
kansli och informationschefen som har ansvaret för vänortsutbytet. 

Vi kommer att aktualisera frågan om ett mer formaliserat vänortsutbyte vid grupp-
ledaröverläggningar i febr. eller mars månad. 

Kommunens förvaltningar har ju alltid möjlighet att initiera utbyte med våra vänor-
ter efter behov och intresse. Idrottsrörelsen har redan idag ett aktivt samarbete, inte 
enbart med våra vänorter utan också med andra orter inom Barents området. Win-
ternet är huvudman för ett Inter-Reg. Projekt för fotbollsungdomar från Boden, 
Tromsö och Murmansk. 

Vänortsutbytet kan givetvis bli bättre än det är idag, men måste också balanseras i 
förhållande till andra viktiga uppgifter i vårt ansvarsfulla uppdrag.  

Svar på frågorna: 

1. Vi deltar i nätverksbyggande inom EU. 

2. Givetvis. 

3. Det är min uppfattning att någon särskild organisation inte är nödvändig, men vi 
tar upp frågan på gruppledaröverläggningarna.” 

Eivy Blomdahl (s) tackar för det lämnade svaret. 
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Motion från Torbjörn Lidberg (s) om badplats och 
båtramp i Svartbjörnsbyn 

Ärende 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår i en motion 2006-06-07 att Bodens kommun undersö-
ker möjligheterna att ordna till badplatsen i Svartbjörnsbyn, samt undersöker om 
det möjligt att i ordningsställa en båtramp med båtplats i närheten av badplatsen i 
Svartbjörnsbyn. 

Enligt motionen har badplatsen i Svartbjörnsbyn i alla tider varit en attraktiv plats 
att åka till. Nu är det mycket sten av den större i sorten i vattnet. Här skulle man 
behöva gräva ur och fylla med sand. Den finns en pir i närheten av badplatsen, cir-
ka 100 meter. Där skulle man kunna göra en båtramp med båtplats. 

Yttrande 
Kultur- och fritidsnämnden säger i yttrande 2007-03-27, § 21, att skötsel och drift 
av badplatsen i Svartbjörnsbyn sker genom Svartbjörnsbyns IF. För detta erhåller 
man ett driftsbidrag. Medel finns för de förbättringar man anser nödvändiga. En di-
alog måste därför tas upp med föreningen om de förbättringar motionären föreslår.  

Kultur- och fritidsförvaltningen säger i yttrande 2007-11-28 att tekniska förvalt-
ningens gatuavdelning har under hösten 2007 bistått Björns byamän med schakt-
massor för att anlägga en pir på anvisat ställe. Kultur- och fritidsförvaltningen har 
lämnat bidrag till en grävmaskin för att samla ihop nedrasad sten samt lägga ut 
massorna. I samband med att fjärrvärmeledningar kommer att läggas ut under 2008 
kommer föreningen att erhålla massor för ytlager på den anlagda piren. Frågan om 
båtramp har därmed fått den lösning som motionären efterfrågat. 

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår 

att motionen får anses ha bifallits genom de åtgärder som vidtagits. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet tillstyrker beredningens förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen får anses ha bifallits genom de åtgärder som vidtagits. 

 

FÖR KÄNNEDOM 
Kultur- och fritidsnämnden  
Torbjörn Lidberg (s)  
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Motion från Carola Larsson (fp) om uppförande av en 
snöbiograf 

Ärende 
Carola Larsson (fp) föreslår i en motion 2007-10-08 att kommunen i samråd med 
berörda föreningar, organisationer och företag undersöker intresset för ett försök 
med en snö- och isbiograf i Boden. Bodens kommun bör i ett inledningsskede, för 
att få igång verksamheten, hjälpa till med uppförandet av snö- och isbiografen. 

Yttrande 
Kultur- och fritidsnämnden säger i yttrande 2007-12-04, § 75, att en snö- och isbio-
graf skulle kunna bli en för besöksnäringen riktigt unik attraktion. Projektet är dock 
att betrakta som ett högriskprojekt, både från konstruktions- och kostnadssynpunkt, 
vilket också isteaterprojektet i Jukkasjärvi visade. Det projektet kunde inte bära sina 
kostnader. Nämnden föreslår att motionen med ovanstående yttrande får anses be-
svarad, samt att en motionen sänds till BodenTurism för kännedom. 

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår 

att motionen med yttrandet från kultur- och fritidsnämnden är behandlad, samt  

att kopia av motionen och fullmäktiges beslut sänds till BodenTurism för känne-
dom. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet tillstyrker beredningens förslag. 

Yrkanden vid kommunstyrelsen  
Olle Lindström (m) tillstyrker arbetsutskottets förslag, med den ändringen att ordet 
”behandlad” byts ut mot ”besvarad”. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag, tillsammans med Olle Lind-
ströms (m) förslag till ändring. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen med yttrandet från kultur- och fritidsnämnden är besvarad, samt  

att kopia av motionen och fullmäktiges beslut sänds till BodenTurism för känne-
dom. 

 

FÖR KÄNNEDOM 
Kultur- och fritidsnämnden  
Carola Larsson (fp)  
BodenTurism  
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Motion från Carola Larsson (fp) om vandringsled 
runt Boden 

Ärende 
Carola Larsson (fp) föreslår i en motion 2007-10-08 att kommunen ska utreda frå-
gan om en vandringsled runt Bodens stad, att kommunen tillser att befintliga vand-
ringsleder sätts i brukbart skick, samt att kommunen ser till att vandringsled runt 
Boden uppförs. 

Av motionen framgår att Bodens stad har en unik position, belägen mellan berg, 
vilket också Sveriges militära försvar drog nytta av när man uppförde Bodens Fäst-
ning. Något borde göras för att människor lättare ska kunna utforska Bodens stads 
unika läge och geografi. Därför vore det bra att bevara och rusta upp befintliga 
vandringsleder (exempelvis den som gjordes för hunden Pirat) runt Boden, samt att 
upprätta nya, vilka så småningom kan knytas ihop till en led som går runt stan. 

Yttrande 
Kultur- och fritidsnämnden säger i yttrande 2007-12-04, § 76, att tätorten Boden är 
idag rikligt utrustad med vandringsleder. Kommunens många elljusspår fungerar 
också alldeles utmärkt som vandringsleder företrädesvis sommartid. Vidare är ock-
så gång- och cykelvägnätet väl utbyggt och sammanknutet, vilket också används för 
vandring och stavgång. Värt att nämna är Avans våtmarksområde som också erbju-
der intressanta gångstigar och rastplatser. Nämnden föreslår att kommunen fortsät-
ter med att förbättra gång- och cykelvägnätet i tätorten samt att bygga ut belys-
ningsnätet för dessa vägar. Exempelvis bör gångvägen från Kvarnängen till Kyrk-
kläppen belysas, vilken är en mycket frekventerad gångväg som också kommer att 
ingå i hälsans stig. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen med ovanstående yttrande får an-
ses besvarad. Nämnden beslutar också att tillsätta en arbetsgrupp inom kultur- och 
fritidsnämnden som utreder och ser över leder i Bodens kommun. 

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår 

att motionen får anses bifallen på så sätt att kultur- och fritidsnämnden tillsatt en 
arbetsgrupp som utreder och ser över vandringsleder i Bodens kommun. 
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Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet tillstyrker beredningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen får anses bifallen på så sätt att kultur- och fritidsnämnden tillsatt en 
arbetsgrupp som utreder och ser över vandringsleder i Bodens kommun. 

 

FÖR KÄNNEDOM 
Kultur- och fritidsnämnden 
Carola Larsson (fp)  

 



  

Kommunfullmäktige   Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-04 

Sid 
19 (44) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 10  
Ks § 5  
Au § 4  
Ärendenr 4  
Diarienr KS  2007/823 
   

Motion från Eivy Blomdahl (s) och Jan-Olov Bäck-
lund (s) om översyn av kommunens handläggning 
av föreningsbidrag 

Ärende 
Eivy Blomdahl (s) och Jan-Olov Bäcklund (s) skriver i en motion 2007-10-08 att 
för ett antal år sen samlades kommunens handläggning av bidrag till ideella före-
ningar till kultur- och fritidsnämnden. Syftet var bland annat att få en bättre över-
blick och en enhetlig hantering av ansökningarna. Detta syfte har i stor utsträckning 
uppnåtts. Samtidigt upplever vissa föreningar att andra problem har uppstått. Före-
ningar kan ha sin huvudsakliga kontakt med helt andra förvaltningar än kultur- och 
fritid. Dessa tvingas då diskutera sin verksamhet med en förvaltning och sin eko-
nomi med en annan. Som lösning på detta ser motionärerna en fördelning av de re-
gistrerade föreningarna till olika handläggande nämnder. Handläggande nämnd ska 
vara den nämnd som har den huvudsakliga verksamhetsmässiga kontakten med re-
spektive förening. 

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att, med utgångspunkt från nuvarande regelverk inom kultur- och fritid, ut-
forma riktlinjer för enhetlig handläggning av föreningsbidrag. Nämnden ska också, 
i samråd med registrerade föreningar och övriga kommunala nämnder, upprätta för-
slag till fördelning av föreningarna på de olika nämnderna. Uppdragen ska utföras 
så att kommunfullmäktige kan besluta om riktlinjer för handläggning samt fördel-
ning av föreningarna senast 2008-06-30. Fullmäktige ska vid samma tidpunkt be-
sluta om tidpunkt för verkställighet och budgetjustering.  

Yttrande 
Kultur- och fritidsnämnden säger i yttrande 2007-12-04, § 74, att nämnden admini-
strerar och utbetalar föreningsstöd till ett stort antal föreningar verksamma i kom-
munen. För varje enskild bidragsform fastställer fullmäktige, på förslag från kultur- 
och fritidsnämnden, årligen en budgetram som i vanlig ordning lägger fast högsta 
tillåtna kostnad för respektive bidragsform. Likaså fastställer fullmäktige varje år 
de normer och regler som ligger till grund för nämndens beredning, bedömning och 
beslut i enskilda ärenden. Detta för att så långt som möjligt ha en enhetlig hand-
läggning/bedömning av inkomna ansökningar.  
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I de ärenden där en förenings verksamhet, på ett avgörande sätt, kan anses anknyta 
till en annan förvaltnings verksamhetsområde sker samråd med den förvaltningen. 
Under de senaste två till tre åren har detta enbart aktualiserats i samband med be-
handlingen av bidragsansökan från en förening, vars verksamhet kan beskrivas ha 
social anknytning. I det fallet framförde föreningen önskemål om högre bidrag samt 
att de inte ville jämställas med andra föreningar och därmed att deras ansökan bor-
de handläggas av annan förvaltning.  
 
Kultur- och fritidsnämnden anser att bästa sättet att säkerställa en enhetlig hantering 
av kommunens föreningsstöd är just att bidragsärendena bereds, beslutas och hand-
läggs av en förvaltning. En ytterligare fördel med detta arbetssätt är också att då har 
hela föreningslivet en och samma adress/kontaktförvaltning att vända sig till.         

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår  

att motionen med yttrandet från kultur- och fritidsnämnden är behandlad.         

Yrkanden vid arbetsutskottet 
Eivy Blomdahl (s) föreslår att motionen bifalls. 

Ordföranden ställer beredningens förslag mot Eivy Blomdahls yrkande och finner 
att arbetsutskottet beslutar enligt beredningens förslag. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet tillstyrker beredningens förslag. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (s) och Eivy Blomdahl (s). 

Yrkanden vid kommunstyrelsen 
Eivy Blomdahl (s) föreslår att motionen bifalls. 

Bosse Strömbäck (v) föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets för-
slag. 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar 
enligt Bosse Strömbäcks (v) förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (s), Eivy Blomdahl (s), Lars Nilsson (s) och 
Anna-Karin Nylund (s). 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen med yttrandet från kultur- och fritidsnämnden är behandlad.         

 

FÖR KÄNNEDOM 
Kultur- och fritidsnämnden 
Eivy Blomdahl (s) 
Jan-Olov Bäcklund (s)  



  

Kommunfullmäktige   Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-04 

Sid 
22 (44) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 11  
Ks § 6  
Au § 5  
Ärendenr 5  
Diarienr KS  2005/1044 
   

Motion från Agneta Granström (mp) om saltning av 
vägar i Bodens kommun 

Ärende 
Agneta Granström (mp) föreslår i en motion 2005-11-07 att Bodens kommun ska 
ändra tidigare saltningsförbud att gälla samtliga vägar i hela kommunen. Vidare ska 
Bodens kommun undersöka hur mycket avfettningsmedel och liknande kemikalie-
rester och saltrester som finns i vattendrag runt om i kommunen och i kommunens 
dricksvattentäkter. Bodens ska undersöka och redovisa hur många kommunala, pri-
vata och föreningsägda vattentäkter som ligger i farozonen att bli obrukbara inom 
den närmaste femårsperioden på grund av den pågående saltningen av våra vägar. 

Yttrande 
Miljö- och byggnämnden säger i yttrande 2007-12-04, § 88, att Bodens kommun 
använder inget salt vid halkbekämpningen av de vägar som kommunen ansvarar 
för. Av de två stora väghållarna i kommunen är det endast Vägverket som nyttjar 
salt. Saltanvändningen är störst på de större genomfartsvägarna i kommunen.  

Vägverket Region Norr har genomfört ett provprogram längs utvalda vägsträck-
ningar i regionen med syftet att undersöka vägsaltets eventuella påverkan på grund-
vattnet. Grundvattenrör har därför placerats ut och vattnet undersökts. Programmet 
har emellertid avbrutits av Vägverket då de inte kunde se några indikationer på att 
kloridhalterna skiljer sig från bakgrundsnivåerna.  

Beträffande dricksvattentäkterna i kommunen bedöms vattentäkten i Sävastnäs vara 
den vattentäkt där vägsaltet skulle kunna utgöra en viss påverkan på grundvatten-
kvalitén. Detta då vattentäkten ligger mycket nära riksväg 97 som är den största vä-
gen i kommunen och som också är den väg där mest salt läggs ut. Av denna anled-
ning har också vattentäktens kloridhalter undersökts under flera års tid. Utifrån re-
sultatet från dessa provtagningar går det inte att tala om någon trend med successivt 
ökande salthalter. 

Ett omfattande arbete med att revidera vattenskyddsområden för samtliga vattentäk-
ter som omfattas av dricksvattenföreskrifterna kommer att genomföras under 2007, 
2008 och 2009. Frågan om påverkan från vägsalt kommer att vara en naturlig del av 
detta arbete. Miljö- och byggnämnden menar dock, utifrån vad som är känt idag, att 
det inte finns något som indikerar att användning av vägsalt inom Bodens kommun  
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skulle hota de vattentäkter som finns inom kommunen varken idag eller i ett längre 
perspektiv. 

Att undersöka vattendrag längs samtliga vägsträckor i Bodens kommun med avse-
ende på avfettningsmedel och liknande kemikalier skulle innebära omfattande prov-
tagningar av en mängd olika ämnen. På grund av tveksamheter kring nyttan av så-
dana undersökningar samt de mycket höga kostnaderna som är förenade med såda-
na undersökningar är det inte möjligt att motivera en sådan provtagning ur skälig-
hetssynpunkt.  

För att minska spridning av kemikalier från t.ex. biltvättning anser nämnden att 
kommunen genom andra insatser kan uppnå goda resultat. Sådana insatser skulle 
kunna vara att arbeta för ökad kunskap och medvetenhet om tvättprodukters och 
rengöringskemikaliers lämplighet eller olämplighet samt att belysa problemet med 
felaktigt utförd biltvätt på arbetsytor i anslutning till t.ex. dagvattenbrunnar. 

Miljö- och byggnämnden anser att motionen får anses besvarad. 

Samhällsbyggnadskontoret lämnar 2008-01-07 sakupplysningen att det finns inget 
förbud mot spridning av salt längs vägarna i Bodens kommun. Av ett beslut från 
dåvarande Koncessionsnämnden för miljöskydd förstås att särskilda skäl ska före-
ligga för att kunna motivera att begränsning av saltanvändning. Generella förbud 
går inte att motivera. Bodens kommun har därför ingen möjlighet att besluta om att 
en begräsning eller ett förbud för användning av salt generellt ska gälla över hela 
kommunens geografiska yta för andra väghållare såsom t.ex. Vägverket. 

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår 

att motionen med yttrandet från miljö- och byggnämnden är behandlad. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet tillstyrker beredningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. 
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Yrkanden vid kommunfullmäktige 
Bo Hultin (m) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen med yttrandet från miljö- och byggnämnden är behandlad. 

 

FÖR KÄNNEDOM 
Miljö- och byggnämnden 
Agneta Granström (mp) 
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Upphandling av kostförsörjning till socialnämndens 
brukare  

Ärende 
Socialnämnden föreslår 2007-12-05, § 285, att kommunfullmäktige ska ge social-
nämnden i uppdrag att upphandla leverans av kost. Av framställan framgår att kost-
enheten inom tekniska förvaltningen idag svarar för produktion och leverans av 
kost till de särskilda boendena och för hemsändning till pensionärer. En fortsatt 
produktion av kost i kommunens regi fordrar ombyggnad av Björknässkolans kök. 
Socialnämnden förbereder en upphandling av kostproduktionen som ett alternativ 
till att tekniska förvaltningen levererar den. Socialnämnden påtalar även att kom-
munstyrelsen måste avgöra frågan om ändring av kommunstyrelsens reglemente, 
eftersom kostverksamhet enligt reglementet utgör en uppgift för tekniska förvalt-
ningen. 

Kansliet bedömer i yttrande 2008-01-11 att en ändring av kommunstyrelsens reg-
lemente inte är nödvändig. 

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår kommunfullmäktige  

att  besluta att socialnämnden får upphandla leverans av kost. 

Yrkanden vid arbetsutskottet 
Torbjörn Lidberg (s) föreslår att socialnämndens begäran avslås. 

Ordföranden ställer beredningens förslag mot Torbjörn Lidbergs yrkande och finner 
att arbetsutskottet beslutar enligt beredningens förslag. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet tillstyrker beredningens förslag. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (s) och Eivy Blomdahl (s). 
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Yrkanden vid kommunstyrelsen  
Torbjörn Lidberg (s) föreslår att socialnämndens begäran avslås. 

Anders Pettersson (kd) och Bosse Strömbäck (v) tillstyrker arbetsutskottets förslag, 
med tillägget  

att socialnämnden senast i juni lämnar ett förslag till kommunstyrelsen där till-
vägagångssätt och metod för en tänkt upphandling av kostförsörjning redovi-
sas för ett godkännande. 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Torbjörn Lidbergs (s) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen kan besluta enligt Anders Pet-
tersson (kd) med fleras förslag till tillägg, och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt tillägget. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag, tillsammans med Anders Pet-
tersson (kd) med fleras förslag till tillägg. 

Reservationer från Torbjörn Lidberg (s), Eivy Blomdahl (s), Lars Nilsson (s) och 
Anna-Karin Nylund (s). 

Yrkanden vid kommunfullmäktige  
Olle Lindström (m), Anders Pettersson (kd), Bosse Strömbäck (v) och Åsa Wik-
ström (m) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag. 

Christer Carlsson (s) och Leif Pettersson (s) föreslår att socialnämndens begäran 
avslås. 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslu-
tar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras.  

Den som röstar på kommunstyrelsens förslag, röstar Ja. Den som röstar på att soci-
alnämndens begäran ska avslås, röstar Nej. 
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Av 49 avgivna röster har 33 röstat Ja och 16 röstat Nej. Hur var och en röstat fram-
går av bifogad voteringslista. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att socialnämnden får upphandla leverans av kost, samt 

att socialnämnden senast i juni lämnar ett förslag till kommunstyrelsen där till-
vägagångssätt och metod för en tänkt upphandling av kostförsörjning redovi-
sas för ett godkännande. 

Reservationer från Eivy Blomdahl (s), Torbjörn Lidberg (s), Anna-Lena Vestin (s), 
Leif Pettersson (s), Inger Mattsson (s), Christer Carlsson (s), Anna-Karin Nylund 
(s), Lars Nilsson (s), Christina Vesterlund (s), Jan-Olov Bäcklund (s), Maria Bandh 
(s), Hans Rolfs (s), Inger Billenman (s), Patrik Degerman (s), Tomas Lund (s) och 
Erland Johansson (s). 

 

FÖR VERKSTÄLLIGHET 
Socialnämnden  
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Översyn av verksamheten och driften av Ungdo-
mens hus 

Ärende 
Kommunfullmäktige har i den strategiska planen för 2008-2010 gett kultur- och fri-
tidsnämnden i uppdrag att göra en översyn av verksamheten och driften av Ungdo-
mens hus under 2007. 

Kultur- och fritidsnämnden har 2007-12-04, § 78, godkänt en rapport från kultur- 
och fritidsförvaltningen om Ungdomens hus. Av rapporten framgår att Ungdomens 
hus i Boden är beläget i gamla brandstationen i centrala Boden. Verksamheten rik-
tar sig ungdomar i åldern 13-20 år. Ungdomens hus är idag den enda ungdomslokal 
för ungdom som inte är organiserad i någon föreningsorganiserad verksamhet i tät-
orten. Verksamheten är därför viktig och erbjuder dessa ungdomar en frizon där 
man kan umgås med sina kamrater, utveckla sig samt pröva sina sociala relationer.  

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår 

att frågan om Ungdomens hus lokalisering prövas i den kommande översynen av 
användningen av Centralskolans lokaler. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet tillstyrker beredningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

 



  

Kommunfullmäktige   Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-04 

Sid 
29 (44) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 13  
Ks § 9  
Au § 8  
Ärendenr 8  
Diarienr KS  2007/1049 
   

Yrkanden vid kommunfullmäktige  
Anna-Karin Nylund (s) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 

Kenneth Backgård (ns) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag, med tillägget att kommunfullmäktige beslutar  

att lägga rapporten från kultur- och fritidsnämnden med godkännande till hand-
lingarna. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag, tillsammans med Kenneth Backgårds (ns) förslag till tillägg. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att frågan om Ungdomens hus lokalisering prövas i den kommande översynen av 
användningen av Centralskolans lokaler, samt 

att lägga rapporten från kultur- och fritidsnämnden med godkännande till hand-
lingarna. 

 

FÖR VERKSTÄLLIGHET 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen) 

FÖR KÄNNEDOM 
Kultur- och fritidsnämnden  

 



  

Kommunfullmäktige   Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-04 

Sid 
30 (44) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 14  
Ks § 10  
Au § 9  
Ärendenr 9  
Diarienr KS  2007/102 
   

Avhändande av skolhälsovårdsjournaler  

Ärende 
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. 

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår 

att skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till respekti-
ve kommun. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet tillstyrker beredningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till respekti-
ve kommun. 

 

FÖR VERKSTÄLLIGHET 
Kommunstyrelsen (klf - kansli och informationskontoret) 

 



  

Kommunfullmäktige   Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-04 

Sid 
31 (44) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 15  
Ks § 11  
Au § 10  
Ärendenr 10  
Diarienr KS 2006/116 
   

Lokala miljömål för Bodens kommun; fortsatt arbete 
I september 2006 beslutade kommunfullmäktige att anta förslaget till ”Utveck-
lingsplan miljö – Lokala miljömål” för Bodens kommun. De lokala miljömålen ut-
går från de nationella respektive regionala miljömål som fastställts av riksdagen re-
spektive länsstyrelsen och skogsstyrelsen. 

I kommunens utvecklingsplan betonas att de lokala miljömålen måste följas upp 
och utvärderas ofta. Ett miljöbokslut ska årligen redovisas för all kommunal verk-
samhet i samband med årsbokslutet.  År 2006, 2008, 2010 och 2015 är angivna som 
år då mål ska vara uppfyllda. Totalt handlar det om ca 100 detaljerade miljömål. En 
sammanställd skriftlig redovisning ska av kommunledningen snarast efter respekti-
ve år lämnas till kommunfullmäktige.  

De lokala miljömålen ger uttryck för en mycket medveten och ambitiös strävan att 
säkerställa en god livsmiljö som präglas av långsiktigt hållbara lösningar. Samtidigt 
kan konstateras att det visat sig svårt att följa upp flera av de 13 miljömål som fast-
ställts för år 2006. Det har således inte varit möjligt att upprätta ett miljöbokslut för 
all kommunal verksamhet, baserat på de fastställda miljömålen för 2006. Ännu svå-
rare blir det enligt kommunledningsförvaltningens bedömning att följa de 26 mil-
jömål som fastställts för 2008. Detta innebär att det inte heller kommer att vara 
möjligt att på ett meningsfullt sätt redovisa måluppfyllelsen till fullmäktige efter 
årets slut. 

Sammantaget framstår det som angeläget att den fastställda revideringen av utveck-
lingsplanen med dess lokala miljömål nu kommer till stånd. Inriktningen bör vara 
att dels ange de mer långsiktiga visionerna för en hållbar utveckling, dels identifiera 
de miljöindikatorer som kan ligga till grund för mål i den strategiska planen och 
som därmed blir föremål för regelbunden, årlig uppföljning av fullmäktige. 

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår kommunfullmäktige  

att  uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till revidering av ”Utveck-
lingsplan miljö- Lokala miljömål” med följande inriktning:  

 Inom ramen för det pågående arbetet med kommunens utvecklingsplan  
görs en översyn av de långsiktiga miljövisionerna för Bodens kommun och 
redovisas förslag på de indikatorer och lokala miljömål som ska ingå i den 
strategiska planen. 



  

Kommunfullmäktige   Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-04 

Sid 
32 (44) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 15  
Ks § 11  
Au § 10  
Ärendenr 10  
Diarienr KS 2006/116 
   

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet tillstyrker beredningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Yrkanden vid kommunfullmäktige  
Lars Nilsson (s) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag, tillsammans med tillägget  

att när revidering och beslut tagits av de lokala miljömålen ska en populärversion 
av miljömålen tas fram för våra kommunmedborgare. 

Kenneth Backgård (ns) och Bo Hultin (m) instämmer i Lars Nilssons (s) förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till revidering av ”Utveck-
lingsplan miljö- Lokala miljömål” med följande inriktning:  

 Inom ramen för det pågående arbetet med kommunens utvecklingsplan  
görs en översyn av de långsiktiga miljövisionerna för Bodens kommun och 
redovisas förslag på de indikatorer och lokala miljömål som ska ingå i den 
strategiska planen, samt  

att när revidering och beslut tagits av de lokala miljömålen ska en populärversion 
av miljömålen tas fram för våra kommunmedborgare. 

 

FÖR VERKSTÄLLIGHET 
Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) 



  

Kommunfullmäktige   Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-04 

Sid 
33 (44) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 16  
Ks § 12  
  
Ärendenr 11  
Diarienr KS  2008/30 
   

Konstgräsplan i Södra Bredåker 

Ärende 
Bredåkers SK har hemställt om att en konstgräsplan byggs i Södra Bredåker. 
Kommunledningen har fört överläggningar med Bredåkers SK om förutsättningarna 
för genomförandet av projektet. För att projektet skall kunna förverkligas måste 
kommunen utföra investeringen, vilket också innebär att kommunen måste teckna 
ett nyttjanderättsavtal för det aktuella markområdet. 

Kommunens åtagande avser investeringen i själva konstgräsplanen. Övriga byggna-
tioner i anslutning till spelplanen såsom staket/bollnät, belysning, publikplatser 
målställningar m.m bekostas av föreningen. Föreningen ansvarar även för underhål-
let av konstgräsplanen vilket framgår av ett upprättat avtalsförslag. 

Kommunens investeringsåtagande beräknas uppgå till 3 400 000 kronor. 

Bredåkers SK har även ansökt om bidrag från Fotbollsförbundet. Om bidrag bevil-
jas föreslås att 80 % tillfaller kommunen och 20% Bredåkers SK.  

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår kommunfullmäktige  

att     uppdra till samhällsbyggnadskontoret att teckna ett nyttjanderättsavtal avse-
ende markområdet som konstgräsplanen betingar, 

att     godkänna upprättat förslag till avtal mellan Bodens kommun och Bredåkers 
SK, 

att      genomföra investeringen av en konstgräsplan i Södra Bredåker för 3 400 tkr, 

att     anvisa 170 tkr från kommunfullmäktiges kostnader för oförutsedda utgifter till 
kultur och fritidsnämnden för ökade kapitalkostnader, samt 

att      överlämna frågan om finansieringen för kommande år till budgetberedning-
en. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker beredningens förslag. 



  

Kommunfullmäktige   Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-04 

Sid 
34 (44) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 16  
Ks § 12  
  
Ärendenr 11  
Diarienr KS  2008/30 
   

Yrkanden vid kommunfullmäktige  
Olle Lindström (m), Göran Ahlman (m) och Anders Pettersson (kd) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  uppdra till samhällsbyggnadskontoret att teckna ett nyttjanderättsavtal avse-
ende markområdet som konstgräsplanen betingar, 

att     godkänna upprättat förslag till avtal mellan Bodens kommun och Bredåkers 
SK, 

att      genomföra investeringen av en konstgräsplan i Södra Bredåker för 3 400 tkr, 

att     anvisa 170 tkr från kommunfullmäktiges kostnader för oförutsedda utgifter till 
kultur och fritidsnämnden för ökade kapitalkostnader, samt 

att      överlämna frågan om finansieringen för kommande år till budgetberedning-
en. 

 

FÖR VERKSTÄLLIGHET 
Kommunstyrelsen (klf-samhällsbyggnadskontoret) 
Kommunstyrelsen (budgetberedningen) 
 

FÖR KÄNNEDOM 
Kultur- och fritidsnämnden  



  

Kommunfullmäktige   Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-04 

Sid 
35 (44) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 17  
Ks § 13  
TU § 72  
Ärendenr 601  
Diarienr KS 2006/696 
   

Medborgarförslag om anläggande av gång- och  
cykelväg mellan Buddbyn och Gammelbyvägen 

Ärende 
I ett medborgarförslag föreslår Gösta Åhl  

att  en gång- och cykelbana anläggs en mellan Buddbyn och Gammelbyvägen. 

Yttrande 
Av tekniska förvaltningens yttrande framgår att vägarna i Buddbyn och Gammel-
byn är enskilda vägar, vilket innebär att väghållaransvaret ligger på Buddbyvägar-
nas samfällighetsförening och Örngårdsvägens samfällighetsförening. Samfällighe-
terna får ut statligt respektive kommunalt bidrag för drift och underhåll. 
 
Vägsamfälligheterna kan efter samråd med respektive markägare själva anlägga en 
väg som förbinder Buddbyn med Gammelbyn i Byddbyträskets norra ände. De kan 
också söka bidrag hos Länsstyrelsen för mer omfattande investeringsåtgärder om 
dessa överstiger en kostnad över ca 14 basbelopp. Om samfälligheten blir beviljad 
ett investeringsbidrag från Länsstyrelsen så finns även möjligheten för ett kom-
munalt bidrag enligt beslut fastställt av kommunfullmäktige § 25/1999. 

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår 

att medborgarförslaget om anläggande av gång- och cykelväg mellan Buddbyn 
och Gammelbyvägen avslås. 

Tekniska utskottets förslag 
Tekniska utskottet tillstyrker beredningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker tekniska utskottets förslag. 



  

Kommunfullmäktige   Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-04 

Sid 
36 (44) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 17  
Ks § 13  
TU § 72  
Ärendenr 601  
Diarienr KS 2006/696 
   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medborgarförslaget om anläggande av gång- och cykelväg mellan Buddbyn 
och Gammelbyvägen avslås. 

 

FÖR KÄNNEDOM 
Gösta Åhl 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 



  

Kommunfullmäktige   Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-04 

Sid 
37 (44) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 18  
Ks § 14  
TU § 73  
Ärendenr 602  
Diarienr KS 2007/379 
   

Medborgarförslag om slyrensning och gallring längs 
Bodån 

Ärende 
I ett medborgarförslag föreslår Harriet och Bengt Lundström  

att  området mellan Garnisonsgatan och järnvägsbron slyrensas och gallras. 

Yttrande 
Av tekniska förvaltningens yttrande framgår att parkavdelningen kommer att sly-
rensa och gallra den del som är kommunal mark inom nämnda område under 2008. 

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår 

att medborgarförslaget om slyrensning och gallring läns Bodån, mellan  
Garnisonsgatan och järnvägsbron, bifalls. 

Tekniska utskottets förslag 
Tekniska utskottet tillstyrker beredningens förslag.  

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker tekniska utskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medborgarförslaget om slyrensning och gallring läns Bodån, mellan  
Garnisonsgatan och järnvägsbron, bifalls. 

FÖR VERKSTÄLLIGHET 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 

FÖR KÄNNEDOM 
Harriet och Bengt Lundström 



  

Kommunfullmäktige   Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-04 

Sid 
38 (44) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 19  
Ks § 15  
TU § 74  
Ärendenr 603  
Diarienr KS 2007/813 
   

Motion från Carola Larsson (fp) om underhåll av 
sopkärl 

Ärende 
I en motion föreslår Carola Larsson (fp) 

att kommunen utreder hur problemet med smutsiga och illaluktande sopkärl kan 
lösas samt 

att kommunen efter behandling av frågan inför adekvata rutiner samt inrättar de 
faciliteter som eventuellt krävs för att kommunens invånare ska ha tillgång till 
en renare och mer acceptabel miljö när de ska lägga sina sopor i sopkärlen. 

Yttrande 
Av tekniska förvaltningens yttrande framgår, enligt antagna föreskrifter om avfalls-
hantering (KF § 107/2004), att fastighetsinnehavaren är ansvarig för underhåll av 
samtliga för fastigheten erforderliga behållare för hushållsavfall. Fastighetsinneha-
varen har också ansvar för tillsyn och rengöring av avfallsbehållare. Behållare som 
är så smutsiga att de kan utgöra en hälsorisk för personal i samband med tömning 
får av kommunen, på fastighetsägarens bekostnad, rengöras. 

Praxis i Boden är att fastighetsägaren beställer rengöring av behållare hos den ent-
reprenör som utför hämtningen av avfallet vilket är praktiskt lämpligt eftersom 
tvättningen kan ske i samband med tömning. Behållarna tas till förråd, tvättas och 
återställs. 

Priset varierar beroende på antal behållare. Medelkostnaden är cirka 150 kr per kärl. 
Antalet rengöringar uppgår till cirka 200 per år. 

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår 

att motionen om underhåll av sopkärl är behandlad.  



  

Kommunfullmäktige   Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-04 

Sid 
39 (44) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 19  
Ks § 15  
TU § 74  
Ärendenr 603  
Diarienr KS 2007/813 
   

Tekniska utskottets förslag 
Tekniska utskottet tillstyrker beredningens förslag.  

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker tekniska utskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen om underhåll av sopkärl är behandlad.  

 

FÖR KÄNNEDOM 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 
Carola Larsson (fp)  

 
 

 



  

Kommunfullmäktige   Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-04 

Sid 
40 (44) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 20  
Ks § 16  
TU § 75  
Ärendenr 604  
Diarienr KS 2007/1021 
   

Lokala ordningsföreskrifter för Bodens kommun 

Ärende 
Under året har önskemål och förfrågningar kommit in från socialdepartementet 
samt företrädare för assistanshundar om de lokala ordningsföreskrifterna. I gällande 
föreskrifter undantas ledarhund för synskadad samt polishund i tjänst. Önskemål 
finns att även andra assistanshundar som signal- och servicehundar ska undantas. 

Yttrande 
Av tekniska förvaltningens yttrande framgår att det idag finns en rad olika hundar 
som utbildats för att hjälpa personer med funktionshinder. Dessa hundar går under 
samlingsbegreppet assistanshundar och är ovärderliga för sina förare för att under-
lätta det dagliga livet.  

I Bodens lokala ordningsföreskrifter 15 § sista raden står följande ”Det som sägs i 
dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i 
tjänst”.  

Tekniska förvaltningen föreslår att formuleringen ändras till ”Det som sägs i dessa 
paragrafer gäller inte för assistanshund för person med funktionshinder eller för po-
lishund i tjänst”.  

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår 

att 15 § i kommunens lokala ordningsföreskrifter ändras att omfatta assistans-
hundar för personer med funktionshinder.  

Tekniska utskottets förslag 
Tekniska utskottet tillstyrker beredningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker tekniska utskottets förslag. 



  

Kommunfullmäktige   Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-04 

Sid 
41 (44) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 20  
Ks § 16  
TU § 75  
Ärendenr 604  
Diarienr KS 2007/1021 
   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att 15 § i kommunens lokala ordningsföreskrifter ändras att omfatta assistans-
hundar för personer med funktionshinder.  

 

FÖR VERKSTÄLLIGHET 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 



  

Kommunfullmäktige   Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-04 

Sid 
42 (44) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 21  
Ks § 17  
TU § 76  
Ärendenr 605  
Diarienr KS 2007/1022 
   

Taxor och avgifter vid nyttjande av offentlig plats 

Ärende 
På uppdrag av kommunledningen har tekniska förvaltningen gjort en översyn av 
kommunens taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats. 

Efter översynen har tekniska förvaltningen tagit fram ett förslag till nya taxor och 
avgifter vid nyttjande av offentlig plats, daterat 2007-11-27. 

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår 

att förslag till nya taxor och avgifter vid nyttjande av offentlig plats fastställs. 

Tekniska utskottets förslag 
Tekniska utskottet tillstyrker beredningens förslag.  

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker tekniska utskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att förslag till nya taxor och avgifter vid nyttjande av offentlig plats fastställs. 

 

FÖR VERKSTÄLLIGHET 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 



  

Kommunfullmäktige   Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-04 

Sid 
43 (44) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 22  
  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Motioner 

Ärende 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motioner till kommunstyrelsen: 

1. Motion från Lars Nilsson (s) om Beachvolleybollplaner på Kvarnängen 
(2008/74). 

2. Motion från Leif Pettersson (s) om att göra Boden till Fair Trade City 
(2008/75). 

3. Motion från Roger Bohman (c) och Åke Schylander (c) om att låta barnen åka 
skolskjuts från fritids (2008/90). 

4. Motion från Bosse Strömbäck (v) om att göra Boden tillgänglig för alla 
(2008/112). 

 

 



  

Kommunfullmäktige   Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-02-04 

Sid 
44 (44) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 23  
  
  

Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Medborgarförslag  

a) Gratis lokaltrafik för pensionärer (2008/16) 
Förslag: Pensionärerna ska få samma förmån som ungdomar upp till 20 år, att åka 
gratis med lokaltrafiken, åtminstone under lågtrafik när bussarna ändå är tomma.  
Inlämnat av: Zigrid Bäckström 
Fullmäktiges beslut: Fullmäktige remitterar ärendet till kommunstyrelsen. 

b) Bättre lunchpaket till skolbarn (2008/76) 
Förslag: När skolbarnen far på till exempel handbollsturnering på Hildursborg får 
de ett lunchpaket med sig från skolan. Paketet har bestått av två smörgåsar och en 
festis/juice. Förslagsställaren föreslår att skolan ska skicka med en lunch som inte 
behöver värmas, till exempel en sallad med pasta och kyckling eller pannkakor och 
sylt. 
Inlämnat av: Miriam Jaakola 
Fullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till barn- och utbildningsnämnden att 
besluta i ärendet. 

c) Sandning av ena halvan av gångvägarna (2008/77) 
Förslag: Bodens kommun ska börja sanda ena halvan av gångvägarna. Då kan alla 
med spark, pulka eller annat färdmedel som kräver vinterunderlag lätt färdas på 
gångvägarna.  
Inlämnat av: Miriam Jaakola 
Fullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ären-
det. 
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