
Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-11-05 

Sid 

1 (38) 

 
 

Plats och tid  Fullmäktigesalen kl 14.00 – 19.15 
  
Beslutande Enligt bilagd närvarolista 

Ersättare Enligt bilagd närvarolista 

Övriga Kommunjurist Daniel Bergh, jurist Astrid Isaksson och kommunsek-
reterare Carola Fridh 

Utses att justera Urban Sundbom och Hendrik Andersson  
 
Justeringens plats och tid Kansli och informationskontoret 2012-11-12 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Carola Fridh

§§ 104 - 131 

     
   Ordförande 
Eivy Blomdahl 

 

     
  Justerare 
Urban Sundbom 

  
Hendrik Andersson  

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

  
Organ Kommunfullmäktige  
  
Sammanträdesdatum 2012-11-05   
    
Anslagsdatum 2012-11-12 Anslaget tas ned 2012-12-05 
    
Förvaringsplats för  
protokollet 

Kansli och informationskontoret  

    
 Underskrift 
Carola Fridh

 



NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2012-11-05 
Tid 14.00 – 19.15 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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

S Torbjörn Lidberg R       

M Olle Lindström R     

S Eivy Blomdahl R       

M Johan Johansson  R     

S Christer Carlsson -       

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 Jäv § 123     

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 R       

S Leif Pettersson -       

M Daniel Rönnbäck R      

S Lena Nilsson -      

V Rasmus Joneland R t.o.m § 123     

MP Catarina Ask R      

M Eva Smedetun R      

S Tomas Lund R       

M Hans Holmqvist -       

S Lennart Synnergren R       

KD Anders Pettersson R      

FP Hendrik Andersson   R      

C Roger Bohman R       

S Birgitta Rensfeldt R       

M Helena Nordvall -      
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LEDAMÖTER 
R=röstber 
E=ersättare Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej 

S Inger Billenman  R       

V Gunnel Notelid R       

M Göran Höglund R      

SD Lars Röjne R      

S Glenn Blom R      

M Bo Lindström R       

S Inger Mattsson R       

NS Anders Sundström R       

M Egon Palo R      

S Urban Sundbom R       

S Britt-Inger Hedström R t.o.m § 122     

V Inga-Lill Engström Öhman R      

M Hans Nilsson R      

S Ingemar Karlsson R       

M Johan Sellin R       

S Anna Ek Oja R       

M Peter Berkfors R       

S Inge Andersson R       
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2012-11-05 
Tid 14.00 – 19.15 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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

S Béatrice Öman R       

S Kent Nyberg -       

S Per Vestin -       

S Christina Vesterlund R       

S Harry Hannu -       

S Åsa Lindström R       

S Andreas Nicolaou E R § 123     

S Arne Pettersson E R fr.o.m § 123     

S Elena Olovsson -     

S Kurt Pettersson E       

S Berith Ekervén E       

M Bo Elmgren -     

M Lars-Gunnar Holmqvist -       

M Lennart Carlsson R     

M Lars Lundström -       

M Knut Larsson -      

M Åke Carlsson R t.o.m § 119     

M Vivian Boström R      

M Eberth Gustafson E R fr.o.m § 120     

V Bo Englund E R fr.o.m § 124     

V Pirkko Martinkauppi -       

V Bo Engström E       

NS Göran Hedberg E      

NS Erika Sjöö -      

MP Mats Nordström E       

MP Agneta Granström E     

KD Maria Selin Fjellström  -     

KD Gunnar Halin E     

FP Jan Larsson  E       

FP Åsa Lundgren -       

C Eva-Britt Larsson E      

C Lili-Marie Lundström E       

SD VAKANT -       
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 104 Informationer 

  

 Lars Martinell, verksamhetschef på NTF, berättar om hastighetssystemet som 
finns på våra vägar. 

 Bosse Strömbäck (V) ordförande i tillväxtnämnden samt de fyra verksamhets-
cheferna på tillväxtförvaltningen berättar om nämndens/förvaltningens verk-
samhet, hur långt man kommit i arbetet samt de mål de har för framtiden. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 105 Svar på interpellation om kommunens samarbete med när-

ingslivets organisationer 
 KS 2012/491 

På kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-01 lämnade Daniel Rönnbäck (M) 
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Lidberg (S):  

”Boden har ett försäljningsindex på 74. Det innebär att 74 % av bodensarnas totala 
köpkraft på ca 1.5 miljard kronor spenderas i Bodens kommun. Det i sin tur betyder 
att ca 390 miljoner kronor av bodensarnas pengar spenderas någon annanstans än i 
kommunen. 390 miljoner kronor som skulle generera stora skatteintäkter till kom-
munen. Näringslivet i Boden kämpar för att få en mer levande handel i Boden med 
hjälp av olika aktiviteter på stan. För detta erhåller föreningen Bodens Handel ett 
stöd från näringslivsförvaltningen på 60 tkr per år. Utöver det kan föreningen få bi-
drag till enskilda evenemang. Företagarna i Boden erhåller samma belopp av kom-
munen och genomför kompetenshöjande utbildningar för sina medlemmar. På sena-
re år har samarbetet mellan handelns organisationer och kommunen i princip have-
rerat. Då ett nära samarbete mellan kommunledning och handel är av stor vikt för 
kommunens utveckling vill jag ställa följande frågor: 

1. Hur anser kommunledningen att samarbetet mellan handeln och kommunen 
fungerar idag? 

2. Vad är kommunledningens planer på att återupprätta en god relation till han-
delns organisationer i Boden?” 

Som svar anför Torbjörn Lidberg (S) följande: 

”Svar fråga 1: Vi anser att samarbetet med handeln i Boden fungerar bra. Under 
2011 togs ett beslut i Näringslivsstyrelsen som innebär att Bodens Handel, Boden 
kraft, Företagarna, Landsbygdsrådet och Boden Turism får 60 000 kronor vardera. I 
övrigt finns det 500 000 kronor avsatta till att göra aktiviteter för att utveckla hela 
näringslivet i Boden, inte enbart handeln.  

Ett beslutsråd har bildats där representanter för alla organisationer deltagit samt ent-
reprenörer som även är medlemmar i de olika organisationerna. I beslutsrådet har 
riktlinjer utformats i samråd beträffande hur prioriteringen av ansökningar ska ske, 
handelns representant har vid dessa möten inte haft avvikande uppfattning om detta. 
 
Beslutsrådet har varit med och diskuterat de beslut som tagits, hittills har alla beslut 
rörande aktivitetspengarna fattats i enlighet med det beslutsrådet kommit fram till 
även om det är verksamhetschefen för näringsliv som fattar besluten. Bodens han-
del har ansökt om medel till tre aktiviteter under 2012, "Tjejkväll", "Shoppa, dansa 
och leka" och "Kulturnatta". Medel har beviljats till dessa tre evenemang. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 105 Svar på interpellation om kommunens samarbete med när-

ingslivets organisationer, forts 
 KS 2012/491 

Svar fråga 2: Vi ställer oss frågande till uttrycket "handelns organisationer i kom-
munen" finns det fler handelsorganisationer förutom de företagsorganisationer som 
finns uppräknade under första frågan? Representanter från kommunen för kontinu-
erligt en dialog med företrädare för företagsorganisationerna i kommunen. Ett pro-
blem har varit att Boden Handels ordförande har haft svårt att avsätta den tid som 
krävs för dialog tillsammans med kommunen och övriga företags organisationer.  

Måndag och tisdag 15-16 oktober genomfördes en Work Shop där representanter 
för Boden Handel, Företagarna, Boden kraft och Boden Turism deltog. Tillväxtför-
valtningen har fört en dialog inför mötet med berörda parter 2 okt och 5 okt och 
deltog även på Work Shopen under eftermiddagen den 16:e. 
 
Målsättningen med detta arbete är att samtliga företagarorganisationer tillsammans 
med kommunen kommer fram till samarbetsformer som är utvecklande för hela 
näringslivet i kommunen”. 

Daniel Rönnbäck (M) tackar för det lämnade svaret. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 106 Spontan frågestund 

  

Fråga 1  
  
Frågeställare: Daniel Rönnbäck (M)  
Frågan besvaras av: Torbjörn Lidberg (S) 
Ämne: Status på den pågående parkeringsutredningen. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 107 Revisorerna informerar 

  

Stellan Lundberg (M), ordförande, informerar lite om de granskningar som de med 
hjälp av PWC genomfört. 

 Intern kontroll avseende etik, korruption och oegentligheter. 
Revisorernas bedömning är att styrelsernas och nämndernas interna kontroll 
inte till fullo har en tillräcklig intern kontroll inom detta område. 

 Ekonomisk styrning och kontroll avseende 2012 års besparingsarbete. 
Revisorernas bedömning är att: 
 
Utbildningsnämnden ekonomiska styrning varit delvis tillräcklig. Nämnden bör 
verka för att ytterligare stärka den ekonomiska styrningen och kontrollen så till 
vida att nämnden i god tid under året bör fatta erforderliga beslut för att säkra 
att nämnden uppnår en ekonomi i balans.  

Socialnämnden bör verka för att stärka den ekonomiska styrningen och kontrol-
len så till vida att nämnden i god tid under året bör fatta erforderliga beslut för 
att säkra att man uppnår en ekonomi i balans. 

Kommunstyrelsens ekonomiska styrning och kontroll samt löpande uppsikt va-
rit tillräcklig. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 108 Delgivningar 

  
1. Obesvarade motioner oktober 2012 (2012/135) 

2. Redovisning av beslut fattade av nämnder i ärenden väckta genom medborgar-
förslag 2011-10-01—2012-09-30 samt obesvarade medborgarförslag som är 
äldre än 1 år. (2012/171) 

3. Luleå Tingsrätt; Ärende om entledigande av nämndeman; nu fråga om avstäng-
ning (2012/495). 

4. Länsstyrelsen; Ingen ny ersättare kan utses i kommunfullmäktige efter Patric 
Johansson (SD) (2012/420). 

5. Kommunrevisionen; Intern kontroll avseende etik, korruption och oegentlighe-
ter (2012/547). 

6. Kommunrevisionen: Ekonomisk styrning och kontroll avseende 2012 års bespa-
ringsarbete (2012/549). 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 109 Motion om webb-TV och webbradiosändning av kommun-

fullmäktige  
 KS 2011/604, Ks § 121 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen på grund av det rådande ekonomiska lä-
get i kommunen. 

2. Kommunfullmäktige överlämnar till kommunstyrelsen att jobba vidare med 
frågan i det fortsatta informationsarbetet. 

Reservationer från Olle Lindström (M), Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), 
Göran Ahlman (M), Lennart Carlsson (M), Bo Hultin (M), Daniel Rönnbäck (M), 
Eva Smedetun (M), Åke Carlsson (M), Vivian Boström (M), Göran Höglund (M), 
Bo Lindström (M), Egon Palo (M), Hans Nilsson (M), Johan Sellin (M), Peter 
Berkfors (M), Anders Pettersson (KD), Hendrik Andersson (FP), Roger Bohman 
(C) och Catarina Ask (MP). 

Beskrivning av ärendet 

Bo Hultin (M) föreslår i en motion att Bodens kommun snarast möjligt inför webb-
TV och webbradiosändningar från kommunfullmäktiges sammanträden. 

Kansli och informationskontoret säger i sitt yttrande 2012-09-05 att det idag finns 
flera vägar att gå för att få till stånd webb-TV. Gemensamt för dem är att priset 
ökar med kvalitén. Den lösning som informationskontoret fastnat för tar hänsyn till 
att det i stort sett saknas personella resurser i den vanliga organisationen för stöd till 
kommunfullmäktige och att kvalitén ska vara på sådan nivå att sändningen inte ska 
skilja sig alltför mycket från vanliga TV-sändningar. 

Den ekonomiska kalkylen bygger på ett sammanträde som är 3 timmar långt och 
slutar på strax under 20 000 kr per sammanträde. Kansli och informationskontoret 
är övertygade om att lösningen skulle ge en bra sändning men med hänsyn till de 
ekonomiska resurser som finns för kommunfullmäktige så anses det för närvarande 
inte finns möjligheter att börja med TV-sändningar. 

Sedan många år sänds kommunfullmäktiges sammanträden i radion via Bodens när-
radio förening. Frågan om webbradio har varit aktuell vid några tidigare tillfällen 
men inte realiserats. I dag har inte närradioföreningen tillräcklig teknisk plattform 
för att sända webbradio. En utveckling av tekniken pågår men tidigast under 2013 
kan det finnas möjligheter att på nytt aktualisera frågan. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 
§ 109 Motion om webb-TV och webbradiosändning av kommun-

fullmäktige, forts 
 KS 2011/604, Ks § 121 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) och Bosse Strömbäck (V) föreslår att kommunfullmäktige be-
slutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Bo Hultin (M), Johan Johansson (M), Catarina Ask (MP), Hendrik Andersson (FP), 
Åke Carlsson (M), Egon Palo (M) och Kenneth Backgård (NS) föreslår att motio-
nen bifalls. 

Ordförande ställer kommunstyrelsens och Bo Hultin (M) m.fl. förslag mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

För kännedom 
Bo Hultin (M) 
Kommunstyrelsen (kansli och informationskontoret) 
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§ 110 Rutiner för bevakning och uppföljning av fullmäktiges be-

slut, tillägg i fullmäktiges arbetsordning 
 KS 2012/47, Ks § 122 

Beslut  

Kommunfullmäktige fastställer ett tillägg i fullmäktiges arbetsordning med följande 
lydelse: 

”§ 28b Kommunstyrelsen ska en gång per år redovisa hur nämnderna har genomfört 
de uppdrag som fullmäktige lämnat. Redovisningen ska lämnas till fullmäktige vid 
sammanträdet i oktober”. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens revisorer gjorde i januari 2012 en granskning av verkställigheten av 
fullmäktiges beslut. Revisorerna rekommenderade att rutiner för bevak-
ning/uppföljning av fullmäktiges beslut fastställs, som också innefattar hur ofta re-
dovisning ska ske till fullmäktige.  

Revisorerna sa också i sin granskning att formuleringarna av fullmäktiges beslut 
med uppdrag bör ses över så att besluten är tydligt formulerade och möjliga att följa 
upp. Krav på återrapportering inklusive tidpunkt för återrapportering bör i de flesta 
fall kunna anges i beslutet. 

Kommunstyrelsen uppdrog 2012-05-14, § 68, till kommunledningsförvaltningen att 
före utgången av 2012 lämna förslag till riktlinjer för ärendehantering och proto-
kollsskrivning, samt rutiner för bevakning och uppföljning av fullmäktiges beslut. 

Kansliet arbetar löpande med att beredningsförslagen till kommunstyrelsen och 
fullmäktige ska vara så tydliga som möjligt. Om det bedöms möjligt, skrivs tid-
punkter in då besluten ska vara genomförda. Kommunsekreteraren bevakar löpande 
beslut som fattats av kommunfullmäktige och som ska genomföras av nämnderna. 
Påminnelse skickas ut till nämnderna vid behov, dock minst en gång per år.  

Kansliet föreslår ett tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning med följande ly-
delse: ”§ 28b Kommunstyrelsen ska en gång per år redovisa hur nämnderna har ge-
nomfört de uppdrag som fullmäktige lämnat. Redovisningen ska lämnas till full-
mäktige vid sammanträdet i oktober”. 

Kansliet avser att återkomma med ett underlag till beslutet om riktlinjer för ärende-
hantering och protokollsskrivning.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 110 Rutiner för bevakning och uppföljning av fullmäktiges be-

slut, tillägg i fullmäktiges arbetsordning, forts 
 KS 2012/47, Ks § 122 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (kansliet) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 111 Budgetpropositionen 2013 

 KS 2012/482, Ks § 123 

Beslut  

Under förutsättning att budgetpropositionen 2013 antas av riksdagen utökar kom-
munfullmäktige: 

a.  utbildningsnämndens driftram med följande belopp till följd av förslagen i pro-
positionen: 
 

2013 2014 2015 2016

Den nya gymnasiesärskolan 28 28 55 55
Införande av nationella prov i komvux 55 83 82 82
Utökad målgrupp för samhällsorientering för 
nyanlända 110 110 110 110
Högre krav nya gymnsieskolan 2 595 0 0 0
Summa (tkr) 2 788 221 247 247  

b.  socialnämndens driftram med följande belopp till följd av förslagen i proposi-
tionen: 
 

2013 2014 2015 2016

Stärkt stöd och skydd för barn och unga 193 193 192 192
Summa (tkr) 193 193 192 192

 

Beskrivning av ärendet  

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2013 till riksdagen. 
Där föreslås bland annat ett antal regleringar enligt finansieringsprincipen, d v s 
ändrat åtagande för kommunen kompenseras med minskade/utökade resurser. I 
propositionen föreslår regeringen även att tidigare beslutad budgetminskning för 
2013 avseende den nya gymnasieskolan inte läggs ut. Några besked om 2014 och 
2015 lämnas inte.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 111 Budgetpropositionen 2013, forts  

 KS 2012/482, Ks § 123 

Nedan framgår de regleringar som föreslås i budgetpropositionen: 

2013 2014 2015 2016

Regleringar enligt finansieringsprincipen
Den nya gymnasiesärskolan 28 28 55 55
Sekretess i skolväsendet 0 0 0 0
Införande av nationella prov i komvux 55 83 82 82
Utökad målgrupp för samhällsorientering för nyanlända 
enligt kommande proposition i december 110 110 110 110
Stärkt stöd och skydd för barn och unga, nya åtaganden 
och ambitionshöjningar 193 193 192 192

Övriga regleringar
Högre krav nya gymnsieskolan 2 595 0 0 0

Summa (tkr) 2 981 414 439 439

 
 
Regleringen med anledning av stärkt stöd och skydd för barn och unga avser soci-
alnämndens verksamhetsområde och resten avser utbildningsnämnden.  

Sedan tidigare är praxis i Bodens kommun att nämnder/styrelsers driftramar juste-
ras med motsvarande belopp som anslaget för kommunalekonomisk utjämning fö-
reslås förändras. Reglering avseende 2013 föreslås ske via tilläggsbudget och ju-
steringar från och med 2014 i kommande strategisk plan. 

Kommunens budgeterade resultat för 2013-2015 blir, efter förslagen i budgetpropo-
sitionen och ovanstående justeringar, 34 675 tkr, 47 027 tkr samt 45 327 tkr.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf-ekonomikontoret) 

För kännedom 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden  
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§ 112 Medlemsavgift till Winternet ekonomiska förening 

 KS 2011/155, Ks § 124 

Beslut  

Kommunfullmäktige anvisar 250 tkr ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda 
utgifter avseende finansiering av resterande avgift till Winternet ekonomiska före-
ning för 2012 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2006-01-30, § 27, att kommunen ska ingå i Winter-
net ekonomiska förening samt bidra med en årlig medlemsavgift på 1 000 tkr under 
2006-2008. Målet för Winternet är att bli ledande på nationell och internationell 
nivå inom områdena hälsa, friskvård och rehabiliteringskunskap. Verksamheten ska 
utgöra en egen forsknings- och utvecklingsplattform, bedriva utbildning och samti-
digt fungera som inkubator och samarbetspart för andra intressenter, såväl privata 
som offentliga, med det övergripande syftet att förbättra folkhälsan samt att minska 
ohälsan i arbete och idrott. 

Föreningen bildades med Bodens kommun, Norrbottens Läns Landsting och Norr-
bottens Handelskammare som medlemmar med möjlighet att senare ta in nya med-
lemmar. Enligt samverkansavtalet skulle Norrbottens Läns Landsting och Bodens 
kommun betala 2 000 tkr respektive 1 000 tkr per år i avgift och Norrbottens han-
delskammare 25 tkr per år. Från 2012 har Norrbottens handelskammare avsagt sig 
sitt medlemskap. I stället träder Luleå kommun in som medlem med en årlig avgift 
på 500 tkr per år. Samverkansavtalet förlängs med två år i taget om det inte sägs 
upp senast sex månader före utgången av avtalsperioden. Avtalet är därmed förlängt 
till och med 2014-12-31. 

Bodens kommuns avgift till föreningen har varit 1 000 tkr 2006, 400 tkr 2009 samt 
300 tkr för åren 2010 och 2011. Under 2007 och 2008 utgick ingen avgift. I februa-
ri 2012 fick kommunen en delfaktura på 750 tkr avseende avgiften för 2012. Kom-
munfullmäktige beslutade 2012-02-20, § 8, att anvisa 750 tkr till avgiften. Winter-
net ekonomiska förening har nu aviserat att de kommer att rekvirera resterande del 
för 2012, d v s ytterligare 250 tkr. 

I kommunfullmäktiges pott för oförutsedda utgifter för 2012 finns ett ekonomiskt 
utrymme för avgiften till Winternet ekonomiska förening budgeterat. Av potten för 
oförutsedda utgifter för 2012 återstår 4 881,7 tkr. I enlighet med den strategiska 
planen för 2013-2015 budgeteras medlemsavgiften till Winternet ekonomiska före-
ning separat från och med 2013. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 112 Medlemsavgift till Winternet ekonomiska förening, forts 

 KS 2011/155, Ks § 124 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (klf-ekonomikontoret) 

För kännedom 
Winternet 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 113 Återrapportering av uppdrag; Översyn av exploaterings-

verksamheten 
 KS 2012/374, Ks § 125 

Beslut  

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

I kommunens strategiska plan ges kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn 
av exploateringsverksamheten.  

Samhällsbyggnadskontoret har 2012-10-04 lämnat en översyn där syftet har be-
dömts vara att undersöka möjligheterna till exploatering i privat regi. En samman-
fattande bedömning är att fortsatt exploateringsverksamhet kan ske i såväl kommu-
nal som privat regi i huvudsak som tidigare. 

Exploateringsverksamheten kan definieras som åtgärder för att anskaffa, bearbeta, 
iordningställa och sälja mark för bostads- och industriända-
mål/verksamhetsområden. Markexploatering kan även beskrivas som de åtgärder 
som genomförs för att markanvändningen ändras och ny bebyggelse uppförs i ett 
område.  

Kommunen har ett stort antal områden som påverkas av markexploatering. Behov 
av skolor, förskolor, äldreomsorg, miljö- och hälsoskydd mm påverkas av utbygg-
nationer.  

Vidare är kommunen direkt aktör i exploateringsprocessen i flera andra roller. 
Kommunen beslutar som myndighet genom planläggning och prövningar hur mark 
skall användas, kommunen som markägare, kommunen ansvarar för teknisk infra-
struktur och kommunen eller kommunala bolag kan vara byggherre. 

Ansvaret för exploateringsverksamheten ligger på kommunstyrelsen. Exploate-
ringsverksamheten i Boden genomförs i första hand av kommunen själv, i likhet 
med de flesta andra kommuner.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 114 Överenskommelse med Försvarsmakten om riktlinjer för 

utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden 
 KS 2012/486, Ks § 126 

Beslut  

Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen mellan Bodens kommun och 
Försvarsmakten om riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och öv-
ningsområden i Bodens kommun. 

Beskrivning av ärendet 

En överenskommelse mellan Försvarsmakten och Bodens kommun om riktlinjer för 
utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden har tagits fram. Den syf-
tar till att underlätta hanteringen av plan- och bygglovsärenden kring skjutfält och 
övningsområden avseende skottbuller. Detta för att Bodens kommun ska kunna ge 
dess medborgare möjlighet till ny-, om och tillbyggnad av bostäder, samtidigt som 
Försvarsmaktens riksintresse inte skadas. 

Överenskommelsen ger riktlinjer för utbyggnad av bostäder inom påverkansområ-
det från riksintresset för totalförsvarets militära del i Bodens kommun. De 11 utpe-
kade bebyggelsegrupperna är Alträsk, Bodforsen, Karlberg/Degerbäcken, Kusträsk, 
Mockträsk, Rasmyran, Råbäcken by, Råbäcken/Skatan, Sundbrovägen, Vändträsk 
och Östra Vittjärvsträsket. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår 2012-10-01 att kommunfullmäktige godkänner 
överenskommelsen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret) 
Försvarsmakten 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 115 Handlingsprogram för olyckor, kriser och räddningstjänst 

 KS 2012/466, Ks § 127 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige antar handlingsprogrammen enligt lag om skydd mot 
olyckor och enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid ex-
traordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till samtliga styrelser och nämnder att ta in aktivi-
teterna från handlingsprogrammet i sina verksamhetsplaner för perioden 2013-
2015.  

Beskrivning av ärendet 

Program för kommunens förebyggande verksamhet för olyckor/ kriser och rädd-
ningstjänst ska upprättas andra året efter ny mandatperiod och antas av kommun-
fullmäktige. Säkerhetsgruppen har i samverkan med andra aktörer tagit fram ett 
handlingsprogram för att sänka olyckstalen i kommunen samt höja förmågan att 
hantera kriser. 

Lagen om skydd mot olyckor innehåller bestämmelser om de åtgärder som stat och 
kommun ska vidta. I lagen anges övergripande nationella mål för verksamheten 
skydd mot olyckor. Vissa grundläggande verksamhetsmål anges i lagen medan öv-
riga mål ska kommunen formulera utifrån den lokala riskbilden. Målen ska anges i 
kommunens program för förebyggande verksamhet och för räddningstjänstverk-
samhet. 

I handlingsprogrammen ska de anges hur det förebyggande arbetet är ordnat och 
hur den planeras. I programmet för räddningstjänst anges kommunens förmåga och 
vilka resurser som finns.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Säkerhetsgruppen (Räddningstjänsten) 
Samtliga styrelser och nämnder 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 116 Samverkansprojekt med Luleå och Piteå kommuner i arbe-

tet med Fairtrade City 
 KS 2012/376, Ks § 128 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner samarbetsprojektet. 

2. Kommunfullmäktige anvisar 200 000 kr ur kommunfullmäktiges oförutsedda 
för 2013 för att finansiera Bodens del i projektet. 

3. Kommunfullmäktige utökar driftramen för kommunledningsförvaltningen med 
200 000 kr från och med 2014. 

4. Kommunstyrelsen (kommunchefen) får i uppdrag att teckna samverkansavtal 
med Luleå och Piteå kommuner. 

Reservationer från Olle Lindström (M), Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), 
Göran Ahlman (M), Lennart Carlsson (M), Bo Hultin (M), Daniel Rönnbäck (M), 
Eva Smedetun (M), Åke Carlsson (M), Vivian Boström (M), Göran Höglund (M), 
Bo Lindström (M), Egon Palo (M), Hans Nilsson (M), Johan Sellin (M), Peter 
Berkfors (M), Roger Bohman (C) och Lars Röjne (SD).  

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår 2012-10-09 att Bodens kommun går med i 
ett samarbetsprojekt med Luleå och Piteå kommuner i arbetet med Fairtrade City. 

I den strategiska planen för 2013 -2015 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
en plan för att certifiera Boden som en Fairtrade City. Fairtrade City är en diplome-
ring till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion och 
har en koppling till arbetet för social hållbarhet. Diplomeringen innebär att kom-
munen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsar-
bete samt ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butik och på arbetsplatser.  

Syftet med att samverka mellan de tre kommunerna är att uppnå synergieffekter så 
att arbetet blir effektivare och att kommunerna gemensamt kan framstå som en 
”Fairtraderegion”.  

Den sammantagna kostnaden för Bodens kommuns del beräknas till 200 000 kr per 
år. De kostnader som eventuellt belastar 2012 finansieras inom ramen för kommun-
ledningsförvaltningens budget. 

Detta samarbetsprojekt löper från och med 2013-01-01 till och med 31 december 
2014 med möjlighet till förlängning. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 116 Samverkansprojekt med Luleå och Piteå kommuner i arbe-

tet med Fairtrade City, forts 
 KS 2012/376, Ks § 128 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Johan Johansson (M) och Bo Hultin (M) föreslår att ärendet avslås. 

Catarina Ask (MP) och Bosse Strömbäck (V) föreslår att kommunfullmäktige be-
slutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande ställer Johan Johanssons (M) m.fl. och Catarina Asks (MP) m.fl förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret och kommunchefen) 

För kännedom 
Luleå kommun 
Piteå kommun 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 117 Riktlinjer för omreglering av tomträttsupplåtelse för småhus

 KS 2012/518, Ks § 130 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige antar kommunala riktlinjer för omreglering av tomt-
rättsupplåtelse för småhus 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutade riktlinjer fastställda av KF 
2001-11-29, § 206, avseende småhus. 

3. Omreglering ska endast ske om ny beräknad avgäld överstiger den tidigare med 
minst 200 kr. 

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen (samhällsbyggnadschefen) rätten att 
fatta beslut om ny avgäld vid omreglering av tomträttsavgälder inkluderande ju-
stering med hänsyn till marknadsvärdeutvecklingen. 

5. De nya riktlinjerna gäller från och med 2014-01-01. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har 2012-10-04 upprättat ett förslag till riktlinjer för 
omreglering av tomträttsupplåtelser för småhus. 

Den senaste korrigeringen av de markvärden som ligger till grund för ny avgäld vid 
omreglering av tomträttsupplåtelser för småhus gjordes 2009. En nyligen genom-
förd analys av fastighetsförsäljningar visar att värdeutvecklingen varit olika inom 
kommunen. Det är därför inte tillräckligt att enbart göra en generell indexjustering 
av tidigare markvärden. 

Vad gäller avgäldsräntan har kommunen sedan lång tid tillämpat räntan 4 % för 
tomträtter med 10-årig avgäldsperiod och 4,5 % vid 20-årig avgäldsperiod. Räntan 
föreslås sänkas från 4 % till 3,5 % för 10-åriga avgäldsperioden samt från 4,5 % till 
3,75 % för 20-åriga. 

Kortsiktigt påverkas kommunens intäkter från tomträttema inte i någon större grad 
av avgäldsnivån. Det som i högre grad påverkar framtida intäkter är omfattningen 
av friköp av tomträtter samt av antalet tomträtter som omregleras respektive år. 

Förslaget påverkar kommunens budget från och med år 2014. Någon större betydel-
se far inte nivåförändringen under de närmast åren. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 117 Riktlinjer för omreglering av tomträttsupplåtelse för små-

hus, forts 
 KS 2012/518, Ks § 130 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 118 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 

 KS 2012/40, Ks § 131 

Beslut 

Skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till respektive 
kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens regler för hantering av skolhälsovårdsjournaler ska arkivmyn-
digheten besluta i varje enskilt fall. 

Kansli och informationskontoret föreslår att skolhälsovårdsjournaler enligt upprät-
tat underlag får avhändigas till respektive kommun. Underlaget omfattar 29 elever. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (kansli och informationskontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 119 Godkännande av ändring i aktieägaravtal och bolagsord-

ning för BD Pop AB 
 KS 2011/734, Ks § 132 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner det uppdaterade aktieägaravtalet samt den nya ly-
delsen av § 3 och § 16 i bolagsordningen för BD Pop AB. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-21, § 53, att Bodens kommun skulle bli 
delägare i BD Pop AB med en ägarandel på 5 %. Kommunen köpte 200 aktier till 
ett nominellt värde av 100 kr per aktie, totalt 20 000 kr. Kommunfullmäktige beslu-
tade vidare att det årliga aktieägartillskottet till BD Pop AB skulle fastställas till 6 
kr per invånare. Ägartillskottet finansieras inom tillväxtnämndens driftram. 

Förutom Boden har även Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå fattat beslut 
om delägarskap i BD Pop. Delägare sedan tidigare är Norrbottens läns landsting 
och Luleå kommun.  

Landstinget har sänt ett förslag till kommunerna om ändringar i aktieägaravtalet 
och bolagsordningen för BD Pop AB. Ändringarna är en följd av att fler delägare 
inträder i bolaget. Det föreslås även en ändring av redaktionell art i den paragraf i 
bolagsordningen som handlar om föremål för bolagets verksamheter. Kommunled-
ningsförvaltningen föreslår att Bodens kommun godkänner förslagen till ändringar 
av aktieägaravtalet och bolagsordningen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
BD Pop AB 
Norrbottens Läns Landsting 
Tillväxtnämnden 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 120 Delårsrapport januari-augusti 2012 

 KS 2012/513, Ks § 133 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten i sin helhet. 

2. Kommunfullmäktige lägger kommunstyrelsens, utbildningsnämndens och soci-
alnämndens information om beslutade åtgärder till handlingarna. 

3. Nämnder och styrelser uppmanas att genomföra planerade besparingsåtgärder 
för att anpassa verksamheterna till budgeterad nivå. 

Reservationer från Olle Lindström (M), Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), 
Göran Ahlman (M), Lennart Carlsson (M), Bo Hultin (M), Daniel Rönnbäck (M), 
Eva Smedetun (M), Eberth Gustafson (M), Vivian Boström (M), Göran Höglund 
(M), Bo Lindström (M), Egon Palo (M), Hans Nilsson (M), Johan Sellin (M), Peter 
Berkfors (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS), Anders Pettersson 
(KD), Hendrik Andersson (FP), Roger Bohman (C) Lars Röjne (SD) och Catarina 
Ask (MP). 

Beskrivning av ärendet 

I delårsrapporten efter augusti månad redovisas ett positivt resultat för perioden 
med 81,1 mkr vilket är 84,7 mkr bättre än budgeterat. För helåret prognostiseras ett 
positivt resultat med 27,0 mkr vilket innebär ett överskott på 24,8 mkr jämfört med 
helårsbudgeten.  

Det stora positiva resultatet för perioden beror i första hand på två saker, dels åter-
betalningen av premier från AFA försäkring på 32,8 mkr, dels minskningen av se-
mesterlöneskulden med 27,1 mkr. Styrelser och nämnder redovisar för perioden ett 
överskott på 10,6 mkr och skatter och utjämning ett överskott på 17,8 mkr. Pen-
sionskostnaderna för perioden blev 9,6 mkr sämre än budgeterat. 

Helårsprognosen för styrelser och nämnder beräknas bli 29,3 mkr sämre än budge-
terat. Det är främst socialnämnden och utbildningsnämnden som redovisar stora 
underskott. Finansens överskott beräknas till 20,7 mkr vilket beror på högre skatte-
intäkter och utjämning än beräknat och högre kostnader för pensioner med 11,6 
mkr. Återbetalningen av premier från AFA försäkring är inte budgeterad varför 
denna ger ett överskott på 32,8 mkr för helåret. Återbetalningen av premierna an-
vänds för täckande av styrelser och nämnders underskott. Semesterlöneskulden be-
räknas ligga på samma nivå som vid föregående bokslut. 

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-augusti var 4,8 %, långtidsfrånvaron 
uppgick till 34,6 % och andelen friska var 47,2 % vilket innebär att målen för sjuk-
frånvaro och andelen friska uppnåtts.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 120 Delårsrapport januari-augusti 2012, forts 

 KS 2012/513, Ks § 133 

Befolkningsutvecklingen har varit negativ under första halvåret. Bodens befolkning 
har minskat med 44 personer. Sedan 2006 har antalet invånare i åldrarna 0-64 år 
minskat med 1 388 personer medan antalet 65 år och äldre ökat med 985 personer. 

Nettoinvesteringarna för perioden uppgår till 71,6 mkr och beräknas uppgå till 
125,4 mkr för helåret. 

Revisorerna säger i sin granskning, 2012-11-02, att räkenskaperna ger en rättvisan-
de bild över periodens resultat och ställning per den 31 augusti 2012. I deras över-
siktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som tyder på att 
kommunens delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god redovis-
ningssed i övrigt. Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar på att kommu-
nen kommer att uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans för 2012. 

Revisorerna säger också att de inte har funnit anledning att göra någon annan be-
dömning än den som görs i delårsrapporten. Deras bedömning är således att resulta-
tet i delårsrapporten delvis är förenligt med de av fullmäktige beslutade finansiella 
målen för god ekonomisk hushållning. De anser dock att kommunstyrelsen bör ge 
en tydligare vägledning till fullmäktige genom att lämna en sammanfattande be-
dömning av måluppfyllelse/prognostiserad måluppfyllelse i delårsrapporten. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) och Britt-Marie Loggert Andrén (S) föreslår att kommunfull-
mäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag men för att förtydliga att åtgärds-
planerna inte ska godkännas av fullmäktige föreslås en ny andra beslutspunkt som 
lyder: ”Kommunfullmäktige lägger kommunstyrelsens, utbildningsnämndens och 
socialnämndens information om beslutade åtgärder till handlingarna”. 

Johan Johansson (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Pettersson (KD), Roger 
Bohman (C), Egon Palo (M), Olle Lindström (M), Hendrik Andersson (FP) och 
Göran Höglund (M) föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten ex-
klusive bilagor samt att nämnder och styrelser åläggs att genomföra åtgärder för att 
anpassa verksamheterna till budgeterad nivå. 

Ordförande ställer Torbjörn Lidbergs (S) m.fl och Johan Johanssons (M) m.fl. för-
slag mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Torbjörn Lid-
bergs (S) förslag. 

 

För genomförande 
Samtliga styrelser och nämnder 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2012-11-05 

Sid 

27 (38) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 121 Nytt samverkansavtal och nya stadgar för Winternet  

ekonomiska förening 
 KS 2011/155, Ks § 134 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner det nya samverkansavtalet och de nya stadgarna 
för Winternet ekonomiska förening. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2006-01-30, § 27, att kommunen ska ingå i Winter-
net ekonomiska förening samt bidra med en årlig medlemsavgift på 1 000 tkr under 
2006-2008.  

Föreningen bildades med Bodens kommun, Norrbottens Läns Landsting och Norr-
bottens Handelskammare som medlemmar med möjlighet att senare ta in nya med-
lemmar. Enligt samverkansavtalet skulle Norrbottens Läns Landsting och Bodens 
kommun betala 2 000 tkr respektive 1 000 tkr per år i avgift och Norrbottens han-
delskammare 25 tkr per år. Samverkansavtalet har efter den ursprungliga avtalspe-
rioden förlängts med två år i taget. 

Från 2012 har Norrbottens handelskammare avsagt sig sitt medlemskap. I stället 
träder Luleå kommun in som medlem med en årlig avgift på 500 tkr per år.  

Ett nytt samverkansavtal och stadgar daterade 2012-03-28 har tagits fram efter att 
Luleå kommun har trätt in som medlem. Det nya avtalet löper från 1 januari 2013 
till och med 31 december 2015. Avtalet förlängs med två år i taget om det inte sägs 
upp senast sex månader före utgången av avtalsperioden. Medlemsavgiften för Bo-
dens kommun är liksom tidigare fastställd till högst 1 000 tkr per år. 

Kommunfullmäktige har i beslutet om strategisk plan och budget för 2013-2015 
tillfört medel till driftramen för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen. 
Fullmäktige bör även fatta beslut om att godkänna det nya samverkansavtalet och 
de nya stadgarna. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Winternet 
Norrbottens Läns Landsting 
Luleå Kommun 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 122 Uppdrag att upphandla ombyggnad av taket på parkerings-

huset i Kv Cedern 
 KS 2012/510, Ks § 135 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att upphandla ombyggna-
den av taket till parkeringshuset i kvarteret Cedern. 

2. Kommunfullmäktige anvisar 1 980 tkr för entreprenaden. 

Reservationer från Olle Lindström (M), Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), 
Göran Ahlman (M), Lennart Carlsson (M), Bo Hultin (M), Daniel Rönnbäck (M), 
Eva Smedetun (M), Eberth Gustafson (M), Vivian Boström (M), Göran Höglund 
(M), Bo Lindström (M), Egon Palo (M), Hans Nilsson (M), Johan Sellin (M), Peter 
Berkfors (M), Anders Pettersson (KD), Hendrik Andersson (FP), Roger Bohman 
(C) och Catarina Ask (MP). 

Beskrivning av ärendet 

Parkeringshuset i kvarteret Cedern har ett så kallat sadeltak med avvattning av den 
norra takhalvan mot det hyreshus som är under uppförande på grannfastigheten. 

För att eliminera risken att vatten ska ledas mot hyreshusfasaden krävs en ombygg-
nad av taket till ett så kallat pulpettak med avvattning av hela takytan mot söder. 
Den takyta som berörs uppgår till 950 kvadratmeter. 

Arbetet kommer att upphandlas på totalentreprenad och kostnaden för entreprena-
den beräknas till 1 980 tkr. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Johan Johansson (M), Olle Lindström (M) och Egon Palo (M) föreslår att kommun-
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med tillägget att investering-
en finansieras genom en förändring av hyresavtalen. 

Bosse Strömbäck (V) och Torbjörn Lidberg (S) föreslår att kommunfullmäktige be-
slutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Hendrik Andersson (FP) föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att upphandla ombyggnad av parkeringshuset. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 122 Uppdrag att upphandla ombyggnad av taket på parkerings-

huset i Kv Cedern, forts 
 KS 2012/510, Ks § 135 

Beslutsgång 

Ordförande lägger inte fram Hendrik Anderssons (FP) förslag till beslut då försla-
get innebär att ett nytt ärende väcks. 

Ordförande ställer kommunstyrelsens och Johan Johanssons (M) m.fl och förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen, ekonomikontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 123 Besparingar inom tekniska förvaltningen 

 KS 2012/512, Ks § 139 

Beslut 

Entreprenaden för fastighetsskötsel sägs upp för att återgå till egen regi inom tek-
niska förvaltningen från och med 2013-11-01. 

Anna-Karin Nylund (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Reservationer från Olle Lindström (M), Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), 
Göran Ahlman (M), Lennart Carlsson (M), Bo Hultin (M), Daniel Rönnbäck (M), 
Eva Smedetun (M), Eberth Gustafson (M), Vivian Boström (M), Göran Höglund 
(M), Bo Lindström (M), Egon Palo (M), Hans Nilsson (M), Johan Sellin (M), Peter 
Berkfors (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS), Anders Pettersson 
(KD), Hendrik Andersson (FP), Roger Bohman (C) och Catarina Ask (MP) 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har i strategiska planen 2013-2015 ett sparkrav på 2 % av 
sin nettobudget, motsvarande 2 086  tkr. Tekniske chefen har fått ett direktiv att ut-
reda besparingar genom att ta tillbaka fastighetsskötseln i egen regi och att effekti-
visera lokalvården som bedrivs i egen regi.  

Tekniska förvaltningen lämnar förslag till besparingar enligt direktivet.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Rasmus Joneland (V), Torbjörn Lidberg (S), Inge Andersson (S) och Bosse Ström-
bäck (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Daniel Rönnbäck (M), Johan Johansson (M), Hendrik Andersson (FP), Kenneth 
Backgård (NS), Egon Palo (M) och Roger Bohman (C) föreslår att nuvarande ent-
reprenad för fastighetsskötseln sägs upp och att en ny upphandling görs. 

Ordförande ställer kommunstyrelsens och Daniel Rönnbäcks (M) m.fl förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 124 Pirkko-Liisa Martinkauppi (V) med avsägelse av sitt upp-

drag som ersättare i kommunfullmäktige     
 KS 2012/496 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Pirkko-Liisa Martinkauppi (V) har lämnat in en avsägelse av sitt förtroendeuppdrag 
som ersättare i kommunfullmäktige. 

Länsstyrelsen utser ny ersättare. 

 

För kännedom 
Pirkko-Liisa Martinkauppi (V) 
Länsstyrelsen 
Personalkontoret 
Kansliet 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 125 Val av ny nämndeman i Luleå Tingsrätt efter Maja Arvesen 

(V) för återstående del av mandatperioden 2011-2014 
 KS 2012/413 

Beslut 

Anna Karlsson (V) väljs som ny nämndeman i Luleå Tingsrätt för återstående del 
av mandatperioden 2011-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige godkände 2012-10-01, § 98, Maja Arvesens (V) avsägelse 
som nämndeman i Luleå Tingsrätt.  

Vänsterpartiet har lämnat följande nominering: 

Nämndeman  

Anna Karlsson (V) Gränsvägen 35 961 37 BODEN  

 

 
 

För kännedom 
Anna Karlsson 
Luleå Tingsrätt 
Personalkontoret 
Kansliet 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 126 Ulrika Adolfsson (M) med avsägelse av sitt uppdrag som 

ersättare i utbildningsnämnden      
 KS 2012/459 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Ulrika Adolfsson (M) har lämnat in en avsägelse av sitt förtroendeuppdrag som er-
sättare i utbildningsnämnden. 

Moderaterna avser att lämna sin nominering till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 17 december. 

 

För kännedom 
Ulrika Adolfsson 
Utbildningsnämnden 
Personalkontoret 
Kansliet 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 127 Johan Johansson (M) med avsägelse av sitt uppdrag som 

ombud i Kommunförbundets länsavd förbundsmöten samt 
val av nytt ombud för återstående del av mandatperioden 
2011-2014 

 KS 2012/550 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

2. Olle Lindström (M) väljs som nytt ombud.  

Beskrivning av ärendet 

Johan Johansson (M) har lämnat in en avsägelse av sitt förtroendeuppdrag som om-
bud i Kommunförbundets länsavd förbundsmöten.  

Moderaterna har lämnat följande nominering: 

Ombud  

Olle Lindström (M)  Smaragdgränd 6 961 46 BODEN  

 
 

För kännedom 
Johan Johansson (M) 
Olle Lindström (M) 
Kommunförbundet Norrbotten 
Personalkontoret 
Kansliet 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 128 Johan Johansson (M) med avsägelse av sitt uppdrag som 

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

 KS 2012/550 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

2. Olle Lindström (M) väljs som ny ledamot. 

Beskrivning av ärendet 

Johan Johansson (M) har lämnat in en avsägelse av sitt förtroendeuppdrag som le-
damot i krisledningsnämnden.  

Moderaterna har lämnat följande nominering: 

Ledamot  

Olle Lindström (M)  Smaragdgränd 6 961 46 BODEN  

 

 

För kännedom 
Johan Johansson (M) 
Olle Lindström (M) 
Räddningstjänsten 
Personalkontoret 
Kansliet 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 129 Göran Ahlman (M) med avsägelse av sitt uppdrag som le-
damot i kommunstyrelsen samt val av ny ledamot för åter-
stående del av mandatperioden 2011-2014 

 KS 2012/551 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

2. Olle Lindström (M) väljs som ny ledamot. 

Beskrivning av ärendet 

Göran Ahlman (M) har lämnat i en avsägelse av sitt förtroendeuppdrag som leda-
mot i kommunstyrelsen.  

Moderaterna har lämnat följande nominering: 

Ledamot  

Olle Lindström (M)  Smaragdgränd 6 961 46 BODEN  

 
 

För kännedom 
Göran Ahlman (M)  
Olle Lindström (M) 
Personalkontoret 
Kansliet  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 130 Åke Eltoft (M) med avsägelse av sitt uppdrag som ersättare 

i kommunstyrelsen samt val av ny ersättare för återstående 
del av mandatperioden 2011-2014 

 KS 2012/552 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

2. Göran Ahlman (M) väljs som ny ersättare. 

Beskrivning av ärendet 

Åke Eltoft (M) har lämnat i en avsägelse av sitt förtroendeuppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen.  

Moderaterna har lämnat följande nominering: 

Ersättare  

Göran Ahlman (M)   Råbäcken 75 961 93 BODEN  

 
 

För kännedom 
Åke Eltoft (M) 
Göran Ahlman (M) 
Personalkontoret 
Kansliet  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 131 Motioner 

  

Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motioner till kommunstyrelsen: 

1. Motion från Hendrik Andersson (FP) om skyltning av sevärdheter, aktiviteter 
och platser av allmänt intresse (2012/440). 

 
2. Motion från Hendrik Andersson (FP) vandringsled runt Boden (2012/441). 

 



NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2012-11-05 
Tid 14.00 – 19.15 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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

S Torbjörn Lidberg R       

M Olle Lindström R     

S Eivy Blomdahl R       

M Johan Johansson  R     

S Christer Carlsson -       

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 Jäv § 123     

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 R       

S Leif Pettersson -       

M Daniel Rönnbäck R      

S Lena Nilsson -      

V Rasmus Joneland R t.o.m § 123     

MP Catarina Ask R      

M Eva Smedetun R      

S Tomas Lund R       

M Hans Holmqvist -       

S Lennart Synnergren R       

KD Anders Pettersson R      

FP Hendrik Andersson   R      

C Roger Bohman R       

S Birgitta Rensfeldt R       

M Helena Nordvall -      
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Datum 2012-11-05 
Tid 14.00 – 19.15 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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

S Inger Billenman  R       

V Gunnel Notelid R       

M Göran Höglund R      

SD Lars Röjne R      

S Glenn Blom R      

M Bo Lindström R       

S Inger Mattsson R       

NS Anders Sundström R       

M Egon Palo R      

S Urban Sundbom R       

S Britt-Inger Hedström R t.o.m § 122     

V Inga-Lill Engström Öhman R      

M Hans Nilsson R      

S Ingemar Karlsson R       

M Johan Sellin R       

S Anna Ek Oja R       

M Peter Berkfors R       

S Inge Andersson R       
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2012-11-05 
Tid 14.00 – 19.15 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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

S Béatrice Öman R       

S Kent Nyberg -       

S Per Vestin -       

S Christina Vesterlund R       

S Harry Hannu -       

S Åsa Lindström R       

S Andreas Nicolaou E R § 123     

S Arne Pettersson E R fr.o.m § 123     

S Elena Olovsson -     

S Kurt Pettersson E       

S Berith Ekervén E       

M Bo Elmgren -     

M Lars-Gunnar Holmqvist -       

M Lennart Carlsson R     

M Lars Lundström -       

M Knut Larsson -      

M Åke Carlsson R t.o.m § 119     

M Vivian Boström R      

M Eberth Gustafson E R fr.o.m § 120     

V Bo Englund E R fr.o.m § 124     

V Pirkko Martinkauppi -       

V Bo Engström E       

NS Göran Hedberg E      

NS Erika Sjöö -      

MP Mats Nordström E       

MP Agneta Granström E     

KD Maria Selin Fjellström  -     

KD Gunnar Halin E     

FP Jan Larsson  E       

FP Åsa Lundgren -       

C Eva-Britt Larsson E      

C Lili-Marie Lundström E       

SD VAKANT -       
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