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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2013-12-16 
Tid 14.00 – 16.25 
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§ 
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§ 
 

§ 
 

§ 
  

 
R=röstber 

LEDAMÖTER 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 -       

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 R       

M Daniel Rönnbäck R      

S Beatrice Öman 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 Hendrik Andersson   R      

C Roger Bohman R       

S Birgitta Rensfeldt R       

M Helena Nordvall R      
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R=röstber 

LEDAMÖTER 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 Hans Nilsson R      

S Ingemar Karlsson R       

M Johan Sellin R       

S Anna Ek  R       

M Peter Berkfors -       

S Inge Andersson -       
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2013-12-16 
Tid 14.00 – 16.25 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 
R=röstber 

ERSÄTTARE E=ersättare Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

S Kent Nyberg -       

S Per Vestin R       

S Christina Vesterlund R       

S Harry Hannu -       

S Åsa Lindström E       

S Andreas Nicolaou E       

S Arne Pettersson E       

S Kurt Pettersson E       

S Berith Ekervén E     

S Thomas Öhrn E       

S Sara Avander -       

M Bo Elmgren -     

M Lars-Gunnar Holmqvist R       

M Lennart Carlsson R     

M Lars Lundström -       

M Knut Larsson E      

M Åke Carlsson E      

M Vivian Boström E      

M Eberth Gustafson E      

V Bo Englund E      

V Bo Engström  E       

V Britt-Inger Aspemalm Olsson -       

NS Göran Hedberg R      

NS Erika Sjöö E      

MP Mats Nordström E       

MP Agneta Granström E     

KD Maria Selin Fjellström  -     

KD Gunnar Halin E     

FP Jan Larsson  -       

FP Åsa Lundgren -       

C Eva-Britt Larsson E      

C Lili-Marie Lundström E       

SD VAKANT -       
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 155 Informationer  

  

Torbjörn Almqvist, teknisk chef, berättade om tekniska förvaltningens verksamhet, 
ekonomi, organisation samt vad som är på gång.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 156  Spontan frågestund 

  

Fråga 1  
Frågeställare: Egon Palo (M) 
Frågan besvaras av: Torbjörn Lidberg (S)  
Ämne: Dåliga vägar i kommunen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 157 Delgivningar 

  
1. Tillväxtnämnden; Yttrande över revisionsrapport om drogförebyggande arbete 

(2013/422). 

2. Nämndernas och bolagens verksamhetsplaner 2014-2016 (2013/493). 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 158 Interpellationssvar till Anders Pettersson (KD) om färd-

tjänsthandläggarnas placering  
 KS 2013/512 

På kommunfullmäktige 2013-11-18 lämnade Anders Pettersson (KD) in följande 
interpellation till Rasmus Joneland (V). 

”Frågan om placering av tekniska förvaltningens färdtjänsthandläggare har varit fö-
remål för diskussion vid olika tillfällen under året. 

Vid en debatt för en tid sedan, arrangerad av rörelsen för personer med funktions-
nedsättning utlovade företrädare för majoritetspartierna att rörelsens synpunkter 
skulle beaktas. Vid den debatten deltog Bo Englund (V), partikollega med tekniska 
utskottets ordförande Rasmus Joneland. 

Vid flera tillfällen under året har undertecknad ställt frågor i fullmäktige utan att le-
damöterna för (S) och (V) kunnat lämna några tydliga svar. 

Kristdemokraterna vill därför genom denna interpellation ge tekniska utskottets 
ordförande, Rasmus Joneland möjlighet att mera fullständigt svara på de frågor som 
ställs och försvara sina ställningstaganden. 

1. Anser tekniska utskottets ordförande att den nya placeringen av färdtjänsthand-
läggarna på Torpgärdans västra industriområde är en bra lösning? 

2. Tror tekniska utskottets ordförande att kommunala rådet för funktionsnedsatta 
eller rörelsen för personer med funktionsnedsättning är nöjda med placeringen? 

3. Anser tekniska utskottets ordförande att tillgängligheten till färdtjänsthandläg-
garna är fullgod? 

4. Vilka kostnader har den nya placeringen lett fram till i form av ombyggnatio-
ner, anpassningar, utökat skalskydd, ombyggnad av gata mm? 

5. På vilket sätt bedömer tekniska utskottets ordförande att kommunmedborgarna 
påverkats av den nya placeringen?” 

Rasmus Joneland (V) lämnar följande svar: 

”Svar på fråga 1: Att flytta färdtjänsthandläggarna till Ässjan kanske inte är den 
bästa lösningen, men under de rådande omständigheterna fanns inget annat alterna-
tiv till lokaler.   

Svar på fråga 2: Nej, de är inte nöjda, men med en presentation av flytten till Ässjan 
och de problemlösningar som tekniska förvaltningen jobbat med kan man konstate-
ra att en viss förståelse uppstått. Kontinuerlig uppföljning av flytten sker för att 
fånga in eventuella problembilder. Målet är att allas behov ska tillgodoses. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 158 Interpellationssvar till Anders Pettersson (KD), forts  

 KS 2013/512 

Svar på fråga 3: Om alla åtgärder som tekniska förvaltningen vidtagit för att tillgo-
dose tillgängligheten ut till handläggarna fungerar, anser jag att det är tillfredstäl-
lande. 

Svar på fråga 4: Kostnaderna har inte särredovisats men ett utrymme i matsalen fick 
tas i anspråk. Bygg och installationsåtgärder för detta uppskattas till ca 200 tkr. För 
det skalskydd som krävts innebär det att utvändiga entréer, 3 st har försetts med 
elektriska lås manövrerade med "tagg" en kostnad/dörr på ca 20 tkr 

Svar på fråga 5: Om alla åtgärder kring information, hänvisning och skyltning fun-
gera anser jag inte att medborgarna påverkas nämnvärt.” 

Anders Pettersson (KD) tackar för det lämnade svaret. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 159 Interpellationssvar till Egon Palo (M) om utvecklingen av 

Hästkraft 
 KS 2013/516 

På kommunfullmäktige 2013-11-18 lämnade Egon Palo (M) in följande interpella-
tion till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Lidberg (S): 

”Vid tidigare alliansledning i kommunen så beslutades att bygga Hästcentrum med 
början av etapp ett, bestående av veterinärdel samt en receptions och administrativ 
del. 

För att Hästcentrum nu döpt till ”Hästkraft” skall uppnå sin fulla potential så krävs 
att de andra två flyglarna byggs. En utbildningsflygel och en rehabiliteringsflygel 
med smedja. 

Då kan Boden fortsatt utvecklas som Norrbottens centrum för hästnäringar. 

Vad avser kommunstyrelsen ordförande göra för att ”Hästkraft” ska bli färdigbyggt 
och uppnå sin fulla potential?” 

Torbjörn Lidberg (S) lämnar följande svar: 

”Fullmäktige har i stor enighet beslutat att "fas II" i utveckling av Hästcent-
rum/Hästkraft ska utvecklas av Bodens Utvecklings AB i interpellationens anda. 

 Bodens Utveckling AB har beställt ett upphandlingsunderlag för Hästkraft II avse-
ende byggnationerna. Underlaget beräknas vara framtaget och klart under januari 
2014.” 

Egon Palo (M) tackar för det lämnade svaret. 

 

 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-12-16 

Sid 

8 (21) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 160 Interpellationssvar till Egon Palo (M) om väg 97, Sävast-

Sunderbyn 
 KS 2013/515 

På kommunfullmäktige 2013-11-18 lämnade Egon Palo (M) in följande interpella-
tion till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Lidberg (S): 

”I Länsstyrelsens länstransportplan för Norrbotten anges att Motormännens bedöm-
ning enligt EuroRAP-standarden visar att väg 97 klassas som en av de fem trafik-
farligaste vägarna i landet. Pengar för fortsatt byggnad av etappen Sunderbyn - Sä-
vast ligger enligt planen först 2022. 

Alliansen hade tidigare en uppgörelse med Luleå om att förskottera investeringen 
för att påskynda ombyggnationen av väg 97 mellan Sävast och Sunderbyn.  

Jag/vi vill inte ha fler skadade eller omkomna efter väg 97. 

1. Vad avser kommunstyrelsen ordförande göra för att påverka trafikverket att ti-
digarelägga ombyggnationen av väg 97, etappen Sävast - Sunderbyn? 

2. Kommer kommunstyrelsen ordförande att återuppta samtalen med Luleå?” 

Torbjörn Lidberg (S) lämnar följande svar: 

”Kommunen har aldrig upphört med samtalen med Luleå. 

I kommunens yttrande 2013-10-24 över remissförslag Länstransportplan för 2014-
2025 Norrbottens län har vi bland annat framfört nedanstående: 

"Riksväg 97 är en mycket viktig länk i den infrastruktur som näringslivet behöver 
för att kunna utvecklas i regionen. Sträckan mellan Boden och Luleå är den mest 
trafikerade sträckan i länet av såväl gods- som persontransporter. En upprustning av 
riksväg 97 mellan Boden och Luleå är även mycket angelägen av trafiksäkerhets 
skäl då vägen tillhör landets l 00 farligaste vägar. Det är mycket positivt att tyngd-
punkten på de namngivna objekten i Länstransportplanen är föreslagna på denna 
sträcka." 

Trafikverket prioriterar för närvarande arbetet med RV 97, sträckan Sävast-
Sunderbyn. Arbetet med en ny arbetsplan har påbörjats. I förslaget till länstrans-
portplan finns medel för sträckan avsatta från 2017 fram till och med 2025. Ett ge-
nomförande av byggnationen kommer att kräva en kommunal förskottering. 

Bodens kommun har gemensamt med Luleå framfört att kommunerna är villiga till 
en förskottering av sträckan Sävast - Sunderbyn. Diskussioner pågår med Trafik-
verket om ett formellt avtal om detta. En förskottering kan innebära att byggnatio-
nen skulle kunna starta redan 2016 om arbetet med arbetsplanen går som planerat.” 

Egon Palo (M) tackar för det lämnade svaret. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 161 Upplåning 2014 

 KS 2013/520, Ks § 158 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att 
omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande det lån om 20 miljoner kronor 
som förfaller till betalning under 2014.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att 
nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2014 med maximalt 
20 miljoner kronor. 

Beskrivning av ärendet 

Under 2013 har kommunens likviditet utvecklats stabilt och möjlighet har också 
funnits att amortera ett lån på 40 miljoner kronor. Likviditeten kommer även att 
förbättras då AFA återbetalar försäkringspremier i slutet av 2013. Kommunen har 
dock inför 2014 fortsatta bekymmer med underskott i verksamheterna liksom stora 
investeringsbehov samtidigt som det budgeterade resultatet för 2014 minskades till 
1 % av skatter och stadsbidrag och förmågan att tåla oförutsedda händelser därige-
nom har minskat.  

Ekonomikontoret föreslår därför att det befintliga lånet på 20 miljoner kronor kan 
förlängas och att det även finns möjlighet att nyupplåna maximalt 20 miljoner kro-
nor. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 162 Reglemente för intern kontroll i Bodens kommun  

 KS 2012/547, Ks § 159 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer förslag till reglemente för intern kontroll i Bodens 
kommun att gälla från och med 2014-01-01 med implementering under året. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
kommunövergripande reglemente för internkontroll KS § 55/2013. Arbetet med att 
ta fram ett reglemente för internkontroll har bedrivits och redovisats i utvecklings-
gruppen för ekonomi med representanter från förvaltningarna.  

En omvärldsbevakning har genomförts i vilken information samlats in om hur 
andra kommuner bedriver sin interna kontroll. En representant från Luleå kommun 
har informerat om hur de bedriver sitt internkontroll arbete.  

En slutsats som kan dras är att tidplanen ska ge verksamheten tid att utveckla de 
nya arbetssätt som krävs. Framförallt så tar det tid innan ett nytt arbetssätt uppnår 
full effekt. Förslaget innebär att det nya reglementet föreslås gälla fr.o.m. 1 januari 
2014 men att resterande del av 2014 används för att implementera de nya arbetssät-
ten och uppföljningsmetoderna.  

Målsättningen är att på ett strukturerat sätt kunna fånga upp områden för kommu-
nens verksamhet, vilka behöver kontrolleras och följas upp utifrån ett risk och vä-
sentlighetsperspektiv. Förslaget bygger på att arbetet med internkontroll ingår som 
en naturlig del i årshjulet för ekonomiarbetet. Därför har en synkronisering med 
styrprocessen genomförts.  

Implementeringen innebär att ett förslag kommungemensamt kontrollområde arbe-
tas fram som en del av omvärldsbevakningen inför arbetet med den strategiska pla-
nen. Beslut om gemensamt kontrollområde tas därefter i samband med den strate-
giska planen i juni. 

Respektive styrelse/nämnd kan sedan i sin verksamhetsplan utöver det kommun-
gemensamma kontrollområdet komplettera med egna kontrollområden. Denna in-
ternkontrollplan är en bilaga till nämndens verksamhetsplan. I denna redovisas kon-
trollmoment, kontrollansvar, metod och tidsplan för rapportering och uppföljning 
för de olika kontrollområdena. Under 2015 sker därefter uppföljning och rapporte-
ring enligt respektive nämnds internkontrollplan.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 
§ 162 Reglemente för intern kontroll i Bodens kommun, forts  

 KS 2012/547, Ks § 159 

 

För genomförande    
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret)   

För kännedom  
Samtliga styrelser och nämnder  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 163 Riktlinjer om god ekonomisk hushållning samt inrättande 

av resultatutjämningsreserv 
 KS 2013/523, Ks § 160 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklu-
sive hantering av resultatutjämningsreserv. 

2. Kommunfullmäktige inrättar en resultatutjämningsreserv och reserverar  
48 922 tkr i resultatutjämningsreserven avseende upparbetade överskott för åren 
2010-2012.   

3. Kommunfullmäktige flyttar över de medel som öronmärktes till stabiliserings-
fonden under 2009, 31 725 tkr, till pensionsreserven som därefter uppgår till 
72 291 tkr. Därefter upphör stabiliseringsfonden.  

Beskrivning av ärendet 

Den 28 november 2012 beslutade riksdagen att komplettera befintlig lagstiftning 
om God ekonomisk hushållning. Syftet med lagändringarna i Kommunallagen och 
Lag om kommunal redovisning är att kommuner och landsting ska få bättre möjlig-
heter att utjämna intäkter över tid och därigenom få bättre förutsättningar att möta 
effekterna av konjunkturvariationer. Avsikten är att utjämna normala svängningar i 
konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna. 

De viktigaste nyheterna från och med 2013 är: 

 Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

 Kommuner och landsting får reservera och disponera medel till och från en re-
sultatutjämningsreserv. Om resultatutjämningsreserv ska användas ska riktlin-
jerna för god ekonomisk hushållning även omfatta hantering av en sådan reserv. 

 Ökad tydlighet att balanskravet avser balanskravsresultatet. 

 Obligatoriskt upprätta en balanskravsutredning i förvaltningsberättelsen 

 Tidigare krav på att förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om 
målen för god ekonomisk hushållning kompletteras med att även den ekono-
miska ställningen ska utvärderas 

 Resultatutjämningsreserven ska synliggöras i den sidoordnade balanskravsut-
redningen och inte i resultaträkningen. I balansräkningen specificeras den som 
en delpost till det egna kapitalet. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 163 Riktlinjer om god ekonomisk hushållning, forts 

 KS 2013/523, Ks § 160 

Ekonomikontoret har tagit fram förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushåll-
ning. Dessa innehåller förutom målen för god ekonomisk hushållning även regler 
för hantering av resultatutjämningsreserven. 

Förslag till mål för god ekonomisk hushållning utgår helt och hållet från de mål 
som finns under ekonomiperspektivet i Strategisk plan 2014-2016. 

Förslag till regelverk om resultatutjämningsreserv bygger på lagstiftning samt Sve-
riges kommuner och landstings skrift ”RUR i praktiken”. Regelverket innehåller 
syfte samt vad som gäller vid reservering och användning av reserven. Under 2013 
finns det möjlighet att reservera överskott upparbetade under 2010-2012 till resul-
tatutjämningsreserven. Vid beräkningen ska samma regler gälla som för 2013 och 
framåt. Det innebär att varje år ska betraktas var för sig.  

Ekonomikontoret föreslår att en resultatutjämningsreserv införs och att kommun-
fullmäktige reserverar 48 922 tkr i resultatutjämningsreserven avseende upparbeta-
de överskott för åren 2010-2012.  

Ekonomikontoret föreslår att de medel som öronmärktes till stabiliseringsfonden 
under 2009, 31 725 tkr, flyttas över till pensionsreserven som därefter uppgår till 
72 291 tkr. De medel som öronmärktes under 2010-2011 föreslås utgå i och med att 
dessa blir en del av resultatutjämningsreserven. Stabiliseringsfonden föreslås där-
med utgå. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande   
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 164 Tekniska förvaltningen med begäran om utökning av 2013 

års investeringsbudget för åtgärder vid Brännkläppens av-
fallsanläggning 

 KS 2013/521, Ks § 161 

Beslut 

Kommunfullmäktige tillför 700 tkr till konto 1361005 för åtgärder vid Brännkläp-
pens avfallsanläggning. 

Beskrivning av ärendet 

På konto 1361005 avsattes 1,0 miljoner kronor i 2013 års budget för åtgärder vid 
Brännkläppens avfallsanläggning. Under året har vi stabiliserat lakvattendammen 
vars väggar var i väldigt dåligt skick. För att stabilisera dammvallen röjdes skog 
bakom dammen. Vidare har vi även förstärkt vallarna för att minska risken för 
bräddning/söndertryckning samt stenskoning av yttre dammvallarna i lakvattendi-
ket med mera.  
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 
 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 

 
 
 
 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-12-16 

Sid 

15 (21) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 165 Tekniska förvaltningen med begäran om tilläggsanslag för 

ombyggnad på skolor, skolstrukturomläggningar 
 KS 2013/522, Ks § 162 

Beslut 

Kommunfullmäktige tillför 4 086 tkr på konto 1760015 för att täcka underskottet 
för skolstrukturomläggningar. 

Beskrivning av ärendet 

Under 2013 har investeringar utförts på Mårängsskolan, Prästholmens daghem, 
Kristallkulans förskola samt Torpgärdans förskola. 
Den totala budgeten för skolstrukturomläggningen 2013 uppgick till 6 785 tkr me-
dan den totala kostnaden för de samlade åtgärderna har uppgått till 10 871 tkr. Un-
derskottet i budgeten blir således 4 086 tkr.  
 
Orsaken till underskottet beror i huvudsak på ombyggnadskostnader i befintlig 
byggnad på Mårängsskolan samt ombyggnad av daghemslokalerna på Prästholmen 
till lokaler för inskolningsgrupp. På Mårängsskolan har bland annat omklädnads- 
och duschutrymmen till gymnastiken utökats för det ökade elevantalet. På Präst-
holmen har barn som tidigare haft sin skolgång i ”vita huset” och Lundagård fått 
sina lokaler. 
 
Tekniska utskottet begär ett tilläggsanslag på 4 086 tkr för att täcka underskottet på 
investeringskonto 1760015 för skolstrukturomläggningar.  
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 
 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 

 
  

 
 
 
 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-12-16 

Sid 

16 (21) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 166 Tekniska förvaltningens taxor och avgifter 2014 

 KS 2013/419, Ks § 163 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer tekniska förvaltningens taxor och avgifter för 2014. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska utskottet har lämnat förslag till taxor och avgifter för 2014. För vatten och 
avlopp och för delar av kostpriserna föreslår man höjda avgifter. Övriga taxor och 
avgifter är oförändrade. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Anna-Karin Nylund (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls. 

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-12-16 

Sid 

17 (21) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 167 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 

 KS 2013/212, Ks § 164 

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 kännedom 
Kommunstyrelsen (kansli och informationskontoret) 

 

  



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-12-16 

Sid 

18 (21) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 168 Rekonstruktion av Arenabolaget AB 

 KS 2013/539, Ks § 165 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att till kommunledningsförvaltningen anslå 3,0 
Mkr för ett ovillkorat aktieägartillskott till Bodens Kommunföretag AB i syfte 
att rekonstruera Arenabolaget AB  

2. Aktieägartillskottet finansieras genom en minskning av kommunens resultat 

3. Kommunfullmäktige godkänner Bodens Kommunföretags övertagande av 
Norrbottens Travsällskaps ägarandel om 9 % i Arenabolaget AB 

Beskrivning av ärendet 

Arenabolaget AB ägs idag till 91 % av Bodens Kommunföretag AB och till 9 % av 
Norrbottens Travsällskap. Arenabolaget har betydande verksamhetsmässiga och 
ekonomiska bekymmer. Bolaget redovisade i 2012 års bokslut ett negativt resultat 
på - 354 tkr och prognostiserar även för 2013 ett underskott med -332 tkr.  

Bolaget har sedan juni 2013 en ny ledning och det har därefter förts samtal med 
Bodens Kommunföretag AB om bolaget situation. Förändringar har redan genom-
förts i bolagets förvaltning men i samtalen framkommer även ett behov av att re-
konstruera bolaget. Koncernstyrelsen i Bodens Kommunföretag AB fattade 2013-
11-26 beslut om att tillsätta en ny interimsstyrelse i Arenabolaget och att ge denna i 
uppdrag att arbeta fram ett förslag till rekonstruktion och en extra bolagsstämma 
genomfördes den 29 november. Koncernstyrelsen beslutade vid samma tillfälle att 
rekommendera kommunfullmäktige att för en rekonstruktion tillskjuta nytt kapital 
genom ett aktieägartillskott till moderbolaget Bodens Kommunföretag AB.  

Förutom att återställa upparbetade förluster finns även behov av kapital för rekon-
struktionsinsatser. Bedömningen är att det totala kapitalbehovet inte överstiger 3,0 
Mkr. Koncernstyrelsen avser att återkomma till kommunfullmäktige om ytterligare 
fullmäktigebeslut krävs för bolagets rekonstruktion.  

Efter att ägarsamråd genomförts med Norrbottens Travsällskap är parternas avsikt 
att Bodens Kommunföretag AB vederlagsfritt övertar Travsällskapets ägarandel i 
Arenabolaget AB. Bodens Kommunföretag AB blir härigenom 100 % ägare till 
Arenabolaget AB. Parterna avser att senast före årsskiftet ha undertecknat ett aktie-
överlåtelseavtal. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-12-16 

Sid 

19 (21) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 168 Rekonstruktion av Arenabolaget AB, forts 

 KS 2013/539, Ks § 165 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) och Leif Pettersson (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag 
bifalls. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 
Bodens Kommunföretag AB 

För kännedom 
Arenabolaget AB 
Norrbottens Travsällskap 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-12-16 

Sid 

20 (21) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 169 Roger Bohman (C) med avsägelse av sitt uppdrag som le-

damot i krisledningsnämnden samt val av ny ledamot för 
återstående del av mandatperioden 2011-2014 

 KS 2013/540 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

2. Lili-Marie Lundström (C) väljs som ny ledamot i krisledningsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Roger Bohman (C) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ledamot i kris-
ledningsnämnden.  

Centerpartiet har lämnat följande nominering: 

Ledamot   

Lili-Marie Lundström (C)  Södra Bredåker 24 961 95 BODEN  

 
 

 

För kännedom 
Roger Bohman (C) 
Lili-Marie Lundström (C)  
Räddningstjänsten 
Personalkontoret 
Kansliet 
 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-12-16 

Sid 

21 (21) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 170 Nya medborgarförslag  

 
1. Äldres rättigheter över sina liv (2013/556) 

Inlämnat av: Hjördis Lindström  
Beslut: Fullmäktige beslutar i ärendet 

2. Tilltäppta infarter för villaägarna vid kommunens snöplogning (2013/557) 
Inlämnat av: Hjördis Lindström 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet 

3. Förbättra funktionsnedsattas chans att komma ut i arbetslivet (2013/558) 
Inlämnat av: Hjördis Lindström 
Beslut: Fullmäktige beslutar i ärendet 

4. Fixa till strandpromenaden mellan Engelbrektsgatan och Bodån (2013/559) 
Inlämnat av: Hjördis Lindström 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet 

5.  Belysning på gångväg Engelbrektsgatan – Garnisonsgatan (2013/564) 
Inlämnat av: Ann Krispinsson 
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet 

 

 

För kännedom 
Respektive förslagsställare 
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