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NÄRVARO OCH VOTERINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
VOTERINGAR                  

Datum  
2008-03-10 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-15.00 

R=röstber 
E=ersättare 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

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

m Olle Lindström R       

s Eivy Blomdahl R     

m Åke Eltoft R       

s Torbjörn Lidberg R     

v Bo Strömbäck R       

m Bo Hultin R       

s Anna-Lena Vestin R     

ns Kenneth Backgård R       

v Gunnel Notelid R       

m Åsa Wikström R       

s Leif Pettersson R       

m Rigmor Åström R       

s Inger Mattsson R       

ns Anders Sundström R       

m Göran Ahlman R       

s Christer Carlsson R     

v Inger Vestman Arvesen R       

c Åke Schylander -       

m Johan Johansson R       

s Anna-Karin Nylund R     

kd Anders Pettersson R     

m Bo Lindström R       

s Lars Nilsson R       

v Rasmus Joneland R       

m Bo Elmgren R       

s Stefan Norberg -       

mp Catarina Ask R       

ns Mariann Jornevald R       
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NÄRVARO OCH VOTERINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
VOTERINGAR                  

Datum  
2008-03-10 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-15.00 

R=röstber 
E=ersättare 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

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

m Helena Nordvall R       

fp Carola Larsson R       

s Jan-Olov Bäcklund R     

v Birger Juntti R       

m Eva Smedetun R       

s Maria Bandh R       

m Egon Palo R       

s Hans Rolfs -     

m Johan Sellin R       

s Inger Billenman R     

v Linda Gabrielsson R       

ns Göran Hedberg R       

c Roger Bohman R       

m Lars-Gunnar Holmqvist R       

s Patrik Degerman R     

kd Maria Selin-Fjellström R       

m Hans Holmqvist R       

s Lena Nilsson R     

v Tony Karlsson -       

m Vivi-Anne Hedberg Svensson R       

s Erland Johansson -       
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NÄRVARO OCH VOTERINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
VOTERINGAR                  

Datum  
2008-03-10 

Närvaro 
 

 
 

     

Tid 
14.00-15.00 

R=röstber 
E=ersättare 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

Ärende 
 

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

m Göran Höglund E       

m Lars Lundström E       

m Maria Vikström Nordmark -       

m Jan Flygare E       

m Jan-Ola Moberg -       

m Lennart Carlsson E       

m Knut Larsson E       

m Hans Nilsson E       

s Christina Vesterlund R     

s Tomas Lund R       

s Sophie Vestin R     

s Christer Nordberg -     

s Andreas Nicolao E     

s Urban Sundbom E     

s Lennart Synnergren E     

s Allan Ågren E     

v Bo Vestin R       

v Kent Eriksson -       

v Lena Joneland -       

v Katarina Palm  E       

ns Erika Sjöö E       

ns Gösta Eriksson E       

c Eva Larsson R       

c Maria Lindström -       

kd Britt-Marie Carlsson E       

kd Per-Olof Planting E     

mp Agneta Granström E       

mp Mats Nordström  E       

fp Jan Larsson E       

fp Ann-Charlotte Furberg -       
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Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
2 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 24  
  
  
Ärendenr   
Diarienr   
   

Information om vänortsbesök i Apatity och om Bo-
denDialogen 

Vänortsbesök i Apatity, Ryssland 
Åke Eltoft, ordförande i kommunfullmäktige och näringslivsstyrelsen, berättade om 
att han besökt en stenmässa i Bodens vänort Apatity i Ryssland den 9 och 10 febru-
ari 2008. Besöket gjordes tillsammans med näringslivsstyrelsens vice ordförande 
Bosse Strömbäck och näringslivsschefen Per-Ulf Sandström. 

BodenVisionen och BodenDialogen 
Kommunchefen Caj Skoglund informerade om projektet BodenVisionen och Bo-
denDialogen. Planeringen är att BodenVisionen ska beslutas av fullmäktige i janua-
ri 2009. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 25  
  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Delgivningar 
1. Socialnämnden; Rapport ej verkställda beslut 2007-12-31 (2007/60). 
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Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
4 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 26  
Ks § 28  
Au § 21  
Ärendenr 1  
Diarienr KS  2007/746 
   

Motion från Åsa Wikström (m) om jämställd stads-
planering 

Beslut 
1. Jämställd stadsplanering ska vara en inriktning för kommunstyrelsen i den kom-

mande strategiska planen. Fullmäktige ger budgetberedningen i uppdrag att ta 
fram förslag på formulering. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att väcka frågan om trygg-
hetsvandringar i det brottsförebyggande rådet. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att upprätta en belysnings-
plan med fokus på trygghetsperspektivet under 2008. 

4. Motionen från Åsa Wikström (m) är därmed besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
Åsa Wikström (m) föreslår i en motion 2007-09-11 att kommunfullmäktige ska be-
sluta att ta fram ett policydokument med tydligt jämställdhetsperspektiv som anpas-
sar stadsplaneringen efter kvinnors och mäns olika behov. Kommunfullmäktige ska 
också besluta att regelbundet genomföra så kallade trygghetsvandringar, och att 
upprätta en belysningsplan med fokus på trygghetsperspektivet.  

Samhällsbyggnadskontoret och gatuavdelningen vid tekniska förvaltningen redogör 
i ett gemensamt yttrande för hur jämställdheten beaktas i samhällsplaneringen i Bo-
den. Vidare framgår att tekniska förvaltningen sedan år 2000 har satsat upp till en 
miljon kronor per år på nya armaturer till gatubelysningen. Detta har gjorts från ett 
trygghets- och trafiksäkerhetsperspektiv, men även för att minska energiförbruk-
ningen och på så vis även minska miljöpåverkan från dessa. Tekniska förvaltningen 
har även utarbetat en ny struktur för hur felanmälningar på gatubelysningen tas 
emot och behandlas. Syftet med detta är att förbättra servicen för kommunmedbor-
garna, men också på ett bättre sätt kunna följa upp och prioritera drift- och under-
håll ur ett trygghets- och trafiksäkerhetsperspektiv. Exempel på åtgärder som priori-
teras är belysning i gång- och cykelportar samt belysning vid övergångsställen och 
busshållplatser samt efter speciella gång- och cykelstråk. Tyvärr har kommunens 
gatubelysningsanläggningar drabbats av omfattande skadegörelse under hösten 
2007. Kostnaderna för att åtgärda dessa uppgår till 300 000 kr. 
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Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 26  
Ks § 28  
Au § 21  
Ärendenr 1  
Diarienr KS  2007/746 
   

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen – budgetberedningen (beslutspunkt 1) 
Kommunstyrelsen – kommunledningsförvaltningen (beslutspunkt 2) 
Kommunstyrelsen – tekniska förvaltningen (beslutspunkt 3) 

För kännedom 
Åsa Wikström (m)  
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Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
6 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 27  
Ks § 29  
Au § 22  
Ärendenr 2  
Diarienr KS  2007/954 
   

Motion från Carola Larsson (fp) om storbildsskärm 
och ljusutsmyckning i Boden 

Förslag till beslut 
1. Motionen bifalls på så sätt att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrel-

sen att bevaka framtida möjligheter till utveckling av information och utsmyck-
ning i Bodens centrum.  

2. Motionen skickas för kännedom till Centrumgruppen. 

Beskrivning av ärendet 
Carola Larsson (fp) föreslår i en motion 2007-11-12 att Bodens kommun utreder 
hur man med hjälp av bildskärmar, projektorer och ljussättning kan göra Bodens 
stadskärna mer informativ och attraktiv. De yrkar också att det kommunen ska 
genomföra något eller några saker i motionens anda som framkommer av utred-
ningen. 

Tekniska förvaltningen och kansli och informationskontoret säger i ett yttrande att 
det är viktigt att kommuninnevånare och besökare får bra information. Centrala 
Boden kan också vara en bra plats för detta. Motionärernas förslag om storbilds-
skärm har varit aktuellt tidigare. I samband med millennieskiftet fanns en tillfällig 
skärm på Medborgarplatsen. En permanent skärm är inte realistisk dels därför att 
lämplig fasad saknas men också av ekonomiska och praktiska skäl. Genom åren har 
olika typer av ljusskyltar för information funnits dels i centrum och dels vid södra 
infarten till Boden. Ingen av dem har kunnat bibehållas eftersom det ekonomiska 
underlaget varit för litet. Det är inte heller en kommunal angelägenhet att driva den 
typen av informationsplatser utan det bör skötas av det privata näringslivet som får 
göra en kommersiell bedömning. Det kan eventuellt vara möjligt att söka nya plat-
ser för information i samband med att en galleria realiseras. Just nu är det inte möj-
ligt att bedöma detta. 

De två webbkameror som kommunen driver och infartsskyltarna med evenemangs-
information motsvarar det åtagande som är lämpligt ur kommunal synvinkel. Mot-
svarande bedömningar görs också i många andra kommuner. 

Boden har en framskjuten placering med utsmyckning och planteringar sommartid 
och vid jul och påsk. Speciella ljussättningar görs vintertid. Tyvärr är dessa dyra i 
förhållande till sin livslängd och skadegörelse förekommer ibland. Det innebär att  
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Sammanträdesdatum 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 27  
Ks § 29  
Au § 22  
Ärendenr 2  
Diarienr KS  2007/954 
   
det åtagande som är möjligt inom budgeten i huvudsak måste begränsas till drift, 
underhåll och förnyelse av det som finns idag. 

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

 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen – kommunledningsförvaltningen  

För kännedom 
Carola Larsson (fp) 
Centrumgruppen 
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Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 28  
Ks § 30  
Au § 23  
Ärendenr 3  
Diarienr KS  2007/878 
   

Motion från Anders Pettersson (kd) och Maria Selin-
Fjellström (kd) om familjecentral i centrala Boden 

Beslut 
1. Möjligheten till samlokalisering av vissa verksamheter prövas i den kommande 

översynen av användningen av Centralskolans lokaler. 

2. Motionen från Anders Pettersson (kd) och Maria Selin-Fjellström (kd) är där-
med behandlad. 

Reservationer från Anders Pettersson (kd) och Maria Selin-Fjellström (kd). 

Beskrivning av ärendet 
Anders Pettersson (kd) och Maria Selin-Fjellström (kd) föreslår i en motion 2007-
10-15 att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att inrätta en familje-
central i centrala Boden under 2008, samt att socialnämnden ges i uppdrag att ta 
fram en konsekvensanalys över inrättandet och att detta blir ett underlag för eko-
nomiska bedömningar inför 2009 års budgetarbete. Enligt motionen finns det på 
många håll i landet goda erfarenheter av familjecentraler med personal med medi-
cinsk, psykiatrisk, beteendevetenskaplig respektive pedagogisk kompetens. Grund-
konceptet i olika kommuner består oftast av att mödravård, barnhälsovård och öp-
pen förskola samverkar i gemensamma eller nära angränsande lokaler. I teamet 
finns ofta även barnpsykolog och socialsekreterare.  

Socialnämnden säger i yttrande 2007-11-21, § 265, att den inte anser att det finns 
skäl att inrätta en familjecentral. Den verksamhet som redan bedrivs i kommunen är 
ändamålsenlig och fyller behoven. Nämnden föreslår att motionen avslås. 

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

Yrkanden 
Maria Selin-Fjellström (kd) och Anders Pettersson (kd) föreslår att kommunfull-
mäktige bifaller motionen. 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 28  
Ks § 30  
Au § 23  
Ärendenr 3  
Diarienr KS  2007/878 
   
Eivy Blomdahl (s) och Kenneth Backgård (ns) föreslår att kommunfullmäktige be-
slutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen – kommunledningsförvaltningen  

För kännedom 
Anders Pettersson (kd)  
Maria Selin-Fjellström (kd) 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 29  
Ks § 31  
Au § 24  
Ärendenr 4  
Diarienr KS  2007/702 
   

Motion från Vivianne Hedberg Svensson (m) om stöd 
till anhörigvårdare 

Beslut 
1. Motionen anses bifallen på så sätt att en metodutveckling av anhörigstödet sker, 

och att det pågår en samordning mellan kommun och landsting som kontinuer-
ligt utvecklas och fördjupas. 

2. Kommunfullmäktige avslår förslaget att kommunen ska inrätta en tjänst som 
ansvarar för och samordnar stödet till anhöriga. 

3. Motionen i övrigt anses besvarad med yttrandet från socialnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Vivianne Hedberg Svensson (m) skriver i en motion 2007-09-03 att vård av anhöri-
ga i allt större utsträckning sker i hemmet. Det innebär att behovet av stöd till vård-
tagare och anhöriga också ökar. Hon föreslår att kommunen ska utveckla anhörig-
stödet och utveckla metoder för att följa upp stödet till anhöriga. Vidare bör kom-
munen inrätta en tjänst som ansvarar för att eller samordnar stödet till anhöriga. Ett 
samarbete och en samordning ska ske mellan kommun, primärvården och sjukhus-
vård. Kommunen bör utbilda volontärer såväl som anhörigvårdare. 

Socialnämnden föreslog i yttrande 2007-10-24 § 230 att motionen skulle anses be-
svarad med hänsyn till redan pågående åtgärder.  

Kommunfullmäktige återremitterade 2007-12-17, § 223, för ytterligare utredning 
om möjligheterna till samordning med andra huvudmän samt juridiska konsekven-
ser om kommunen utbildar volontärer. 

Socialnämnden säger i yttrande 2008-01-30, § 21, att någon ytterligare utredning 
om möjligheterna till samordning ses inte som nödvändig, då det kontinuerliga 
samarbete som sker med andra huvudmän i syfte att utveckla och fördjupa samord-
ning och samarbete i olika frågor har visat sig vara en bra väg. Vad gäller frågan 
om juridiska konsekvenser om kommunen utbildar volontärer får den frågan tas i 
utvärderingen av pågående projekt.  
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 29  
Ks § 31  
Au § 24  
Ärendenr 4  
Diarienr KS  2007/702 
   
Socialnämnden föreslår att förslaget att kommunen ska utveckla anhörigstödet an-
ses bifallen med hänvisning till att kontinuerlig metodutveckling sker. Förslaget att 
kommunen ska inrätta en tjänst som ansvarar för och samordnar stödet till anhöriga 
avslås, med hänvisning till att de sökta och beviljade projektmedlen används till att 
utveckla ett mer riktad stöd till närståendevårdare samt att följa den nationella ut-
vecklingen kring anhörigstödet. Vidare anser nämnden att förslaget att kommunen 
ska arbeta för att bättre nå ut till fler anhöriga och skapa en bättre organisation när 
det gäller anhörigstödet anses besvarad med hänvisning till det kontinuerliga arbetet 
med effektivisering av organisationen som pågår. Förslaget att ett samarbete och en 
samordning ska ske mellan kommun, primärvård och sjukhusvård bifalls med hän-
visning till pågående samverkan mellan berörda parter som kontinuerligt utvecklas 
och fördjupas. Slutligen säger nämnden att förslaget att kommunen utbildar volon-
tärer såväl som anhörigvårdare anses besvarat med hänvisning till redan pågående 
projekt som efter projekttidens slut utvärderas.  

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

 

 

För kännedom  
Socialnämnden  
Vivianne Hedberg Svensson (m) 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 30  
Ks § 32  
Au § 25  
Ärendenr 5  
Diarienr KS  2008/95 
   

Verksamhetsstöd till Norrbottens energikontor (Ne-
net) 2008 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige lämnar ett bidrag till Nenet på 56 000 kronor för år 2008.  

2. Kommunfullmäktige anvisar 56 000 kronor från kommunfullmäktiges konto för 
oförutsedda utgifter. 

Beskrivning av ärendet 
Norrbottens Energikontor AB (Nenet) är ett aktiebolag som ägs av samtliga kom-
muner i länet. Kommunförbundet Norrbotten har genomfört en utredning av Nenets 
under de tio år som kontoret har funnits. Utredningen förordar ett fortsatt och för-
stärkt ekonomiskt och politiskt stöd för Nenet. Kommunförbundet beslutade 2007-
12-13 att godkänna utredningen, att rekommendera kommunerna att anta den före-
slagna finansieringen, innebärande en höjning från en krona till två kronor per in-
vånare, samt att rekommendera bolagets styrelse att uppta Norrbottens läns lands-
ting som delägare i bolaget. 

Kommunfullmäktige i Bodens kommun beslutade 2007-06-18, § 124, att bevilja 
Nenet ett bidrag på 112 000 kronor för åren 2006 och 2007.  

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen – kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret)  

För kännedom 
Norrbottens Energikontor AB (Nenet) 
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Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 31  
Ks § 33  
Au § 26  
Ärendenr 6  
Diarienr KS  2008/53 
   

Avveckling av pensionärsbostäder och bostadsrätter 

Beslut 
1. Tekniska förvaltningen övertar administration och ekonomiskt ansvar för pen-

sionärbostäderna från och med 2008-04-01. 

2. Som en följd av övertagandet överförs 227,7 tkr från socialnämndens budget-
ram för år 2008 till tekniska förvaltningen. 

3. Tekniska förvaltningen tillförs 127,5 tkr för extra kostnader under 2008. Med-
len anvisas från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter. 

4. Finansieringen för kommande år överlämnas till budgetberedningen. 

5. Bostäderna ska avvecklas när tillfälle ges. 

Beskrivning av ärendet 
Bodens kommun äger att antal fastigheter i Harads och Svartlå som betecknas som 
pensionärslägenheter. Vidare har kommunen cirka 20 bostadsrättslägenheter i cen-
trala Boden. Syftet lär vara att dessa lägenheter ska hyras ut till ålderspensionärer. 
Tekniska förvaltningen sköter hyresavier, underhåll och dylikt. Socialförvaltningen 
äger ekonomiskt ansvar för lägenheterna, det vill säga står för kostnaden när en lä-
genhet står outhyrd. Vidare administrerar socialförvaltningen lägenheterna vad 
gäller kö och tilldelning. Några riktlinjer för hur tilldelning av lägenheterna ska ske 
finns inte.  

Socialnämnden beslutade 2007-12-05, § 286, att samtliga pensionärslägenheter och 
bostadsrätter avvecklas genom att låta tekniska förvaltningen överta administration 
och ekonomiskt ansvar från 2008-04-01. Socialförvaltningen föreslår 2008-01-14, 
som en konsekvens av nämndens beslut, att budgetramarna för verksamhetskontona 
4498, Internhyra utan kontrakt, och 4416, Pensionärslägenheter, överförs från soci-
alförvaltningen till tekniska förvaltningen. 

Tekniska förvaltningen säger i yttrande 2008-02-01 att socialförvaltningen anvisar 
boende till pensionärsbostäderna. Om boendet ändrar karaktär får inte momsavdrag 
göras, vilket innebär att kommunens nettokostnad för pensionärsbostäderna ökar 
med 170 tkr per år. Tekniska förvaltningen föreslår även att fullmäktige beslutar att 
pensionärsbostäderna avvecklas när tillfälle ges. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 

 

För genomförande 
Kommunledningsförvaltningen – tekniska förvaltningen  
Kommunledningsförvaltningen – budgetberedningen 
Socialnämnden  
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2008-03-10 

Sid 
15 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 32  
Ks § 34  
Au § 27  
Ärendenr 7  
Diarienr KS  2008/116 
   

Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 

Beslut 
Skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till respektive 
kommun. 

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

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

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

 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen – klf (kansli och informationskontoret) 



Kommunfullmäktige   

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
16 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 33  
Ks § 35  
  
Ärendenr 8  
Diarienr KS  2008/30 
   

Konstgräsplan i Södra Bredåker 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadskontoret att teckna ett nytt-

janderättsavtal avseende markområdet som konstgräsplanen betingar. 

2. Fullmäktige godkänner det upprättade förslaget till avtal mellan Bodens kom-
mun och Bredåkers SK.  

3. Investeringen av en konstgräsplan i Södra Bredåker för 3 400 tkr ska genomfö-
ras. 

4. Fullmäktige anvisar 170 tkr från kommunfullmäktiges kostnader för oförutsed-
da utgifter till kultur och fritidsnämnden för ökade kapitalkostnader. 

5. Frågan om finansieringen för kommande år överlämnas till budgetberedningen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-02-04, § 16, att genomföra en investering i en 
konstgräsplan i Södra Bredåker. Beslutet överklagades av en kommunmedlem som 
yrkar att länsrätten upphäver beslutet eftersom ärendet avgjorts utan att kultur- och 
fritidsnämnden har yttrat sig. Målet i länsrätten är inte avgjort.  

Kultur- och fritidsnämnden säger i yttrande 2008-02-25, 16, att den bifaller försla-
get att göra en investering i en konstgräsplan i Södra Bredåker. Nämnden påpekar 
också att kommande ärenden som berör nämnden ska behandlas enligt kommunal-
lagen. 

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

Yrkanden 
Olle Lindström (m) och Torbjörn Lidberg (s) föreslår att kommunfullmäktige be-
slutar enligt kommunstyrelsens förslag. 



Kommunfullmäktige   

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
17 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 33  
Ks § 35  
  
Ärendenr 8  
Diarienr KS  2008/30 
   
 

För genomförande 
Kommunstyrelsen – klf (samhällsbyggnadskontoret) 
Kommunstyrelsen – budgetberedningen  
 

För kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden  



Kommunfullmäktige   

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
18 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 34  
Ks § 36  
Tu § 2  
Ärendenr 601  
Diarienr KS 2008/16 
   

Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer 

Beslut 
Kommunfullmäktiges svar är att frågan om ytterligare subvention av kollektivtrafik 
får prövas i samband med budgetarbetet. 

Beskrivning av ärendet  
Zigrid Bäckström har lämnat in ett medborgarförslag om fria bussresor för pensio-
närer. Förslagsställaren tar upp att kostnaderna för färdtjänst skulle minska med fria 
bussresor samt att osäkra bilförare skulle ta bussen om det var gratis. 

Av tekniska förvaltningens yttrande framgår att enligt färdtjänstlagen meddelas till-
stånd till färdtjänst de som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfäl-
ligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med all-
männa kommunikationsmedel. Det innebär i huvudsak att kunder som kan åka buss 
inte är berättigade till färdtjänst.  

Eftersom det är mycket dyrare att köra bil jämfört med att åka buss är det inte tro-
ligt att kostnaden för bussbiljetten har avgörande betydelse för att osäkra bilförare 
ska sluta köra bil. Det är troligtvis andra faktorer som avgör beslutet att avstå från 
att köra bil.  

Kommunen har valt att samordna åldersindelning och biljettpriser på bussarna med 
Länstrafikens i Norrbotten och i förlängningen med de fyra nordligaste länen i ett 
gemensamt beslut. Mot den bakgrunden är det olämpligt att införa egen ålderskate-
gori i Bodens kommun.  

Vidare har Bodens lokaltrafik en ansträngd ekonomi och om man inför en pensio-
närsgrupp med resenärer som inte betalar så måste busstrafikens ekonomiska ramar 
utökas eller trafikutbudet minska.  

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

För genomförande 
Kommunstyrelsen - budgetberedningen 



Kommunfullmäktige   

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
19 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 35  
Vb § 1  
  
Ärendenr ---  
Diarienr KS  
   

Olle Lindström (m) avsäger sig sitt uppdrag som 
stämmoombud i Bodens kommunföretag AB 

Beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Olle Lindström (m) avsäger sig sitt uppdrag som stämmoombud i Bodens kommun-
företag AB. 

 
För kännedom 
Olle Lindström (m)  
Kansliet, personalkontoret 



Kommunfullmäktige   

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
20 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 36  
Vb § 2  
  
Ärendenr ---  
Diarienr KS  
   

Bosse Strömbäck (v) avsäger sig sitt uppdrag som 
ersättare stämmoombud i Bodens kommunföretag 
AB 

Beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Bosse Strömbäck (v) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare stämmoombud i Bodens 
kommunföretag AB  

 
För kännedom 
Bosse Strömbäck (v)  
Kansliet, personalkontoret 



Kommunfullmäktige   

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
21 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 37  
Vb § 3  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Val av stämmoombud och ersättare stämmoombud 
till Bodens kommunföretag AB för år 2008 

Beslut 
Nedanstående personer väljs till stämmoombud och ersättare stämmoombud till 
Bodens kommunföretag AB för år 2008 

 

Stämmoombud 

1. Åsa Wikström (m)  Abramsvägen 40 961 96 BODEN  
 

Ersättare stämmoombud 

1. Rasmus Joneland (v)  Rönnvägen 7 961 37  BODEN 
 
 

För kännedom 
Åsa Wikström (m) 
Rasmus Joneland (v)  
Kansliet, personalkontoret 



Kommunfullmäktige   

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
22 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 38  
Vb § 4  
  
Ärendenr ---  
Diarienr KS 2007/778 
   

Anne-Charlotte Furberg (fp) med avsägelse av sitt 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige   

Beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Anne-Charlotte Furberg (fp) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ersätta-
re i kommunfullmäktige. 

 
För kännedom 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
Anne-Charlotte Furberg 

 



Kommunfullmäktige   

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
23 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 39  
Vb § 5  
  
Ärendenr ---  
Diarienr KS 2007/1070 
   

Dan Strömberg (m) med avsägelse av sitt uppdrag 
som ledamot i kultur- och fritidsnämnden    

Beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Dan Strömberg (m) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ledamot i kul-
tur- och fritidsnämnden. 

 

För kännedom 
Dan Strömberg (m) 
Kultur- och fritidsnämnden  
Kansliet, personalkontoret 



Kommunfullmäktige   

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
24 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 40  
Vb § 6  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Dan 
Strömberg (m) för återstående del av mandatperio-
den 2007-2010 

Beslut 
Nedanstående person väljs till ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Dan 
Strömberg (m) för återstående del av mandatperioden 2007-2010 

 

Ledamot    

1. Gunilla Lantz (m) Lundagårdsgatan 13 961 36 BODEN  

 
För kännedom 
Gunilla Lantz (m) 
Kultur- och fritidsnämnden  
Kansliet, personalkontoret 



Kommunfullmäktige   

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
25 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 41  
Vb § 7  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter 
Gunilla Lantz (m) för återstående del av mandatperi-
oden 2007-2010 

Beslut 
Nedanstående person väljs till ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Gunilla 
Lantz (m) för återstående del av mandatperioden 2007-2010 

 

Ersättare    

1. Catrin Wärne (m) Befälsvägen 2A  961 36 BODEN  

 
För kännedom 
Catrin Wärne (m) 
Kultur- och fritidsnämnden  
Kansliet, personalkontoret 



Kommunfullmäktige   

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
26 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 42  
Vb § 8  
  
Ärendenr ---  
Diarienr KS 2008/126 
   

Maud Nordström (fp) med avsägelse av sitt uppdrag 
som ersättare i valnämnden    

Beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Maud Nordström (fp) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i 
valnämnden. 

 

För kännedom 
Maud Nordström (fp) 
Valnämnden 
Kansliet, personalkontoret 



Kommunfullmäktige   

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
27 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 43  
Vb § 9  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Val av ersättare i valnämnden efter Maud Nordström 
(fp) för återstående del av mandatperioden 2007-
2010 

Beslut 
Nedanstående person väljs till ersättare i valnämnden efter Maud Nordström (fp) 
för återstående del av mandatperioden 2007-2010 

 

Ersättare    

1. Bo Jakobsson (fp) Övre Svartlå 101 961 98 BODEN  
 
 

För kännedom 
Bo Jakobsson (fp) 
Valnämnden 
Kansliet, personalkontoret 



Kommunfullmäktige   

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
28 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 44  
Vb § 10  
  
Ärendenr ---  
Diarienr KS 2008/146 
   

Heli Männistö (s) med avsägelse av sitt uppdrag som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden    

Beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Heli Männistö (s) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i kultur- 
och fritidsnämnden. 

 

För kännedom 
Heli Männistö (s) 
Kultur- och fritidsnämnden  
Kansliet, personalkontoret 

 



Kommunfullmäktige   

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
29 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 45  
Vb § 11  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter 
Heli Männistö (s) för återstående del av mandatperi-
oden 2007-2010 

Beslut 
Nedanstående person väljs till ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Heli 
Männistö (s) för återstående del av mandatperioden 2007-2010 

 

Ersättare    

1. Inger Mattsson (s) Strandplan 19 F 961 34 BODEN  
 
 

För kännedom 
Inger Mattsson (s) 
Kultur- och fritidsnämnden  
Kansliet, personalkontoret 



Kommunfullmäktige   

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
30 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 46  
Vb § 12  
  
Ärendenr ---  
Diarienr KS 2008/164 
   

Tony Karlsson (v) med avsägelse av sitt uppdrag 
som ledamot i kommunfullmäktige   

Beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Tony Karlsson (v) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ledamot i kom-
munfullmäktige. 

 
För kännedom 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
Tony Karlsson (v) 
Kansliet, personalkontoret 



Kommunfullmäktige   

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
31 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 47  
Vb § 13  
  
Ärendenr ---  
Diarienr KS 2008/190 
   

Annika Salomonsson Berglund (kd) med avsägelse 
av sina uppdrag som ledamot i socialnämnden och 
ersättare i socialutskottet    

Beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Annika Salomonsson Berglund (kd) har lämnat in en avsägelse av sina uppdrag 
som ledamot i socialnämnden och ersättare i socialutskottet. 

 

För kännedom 
Annika Salomonsson Berglund (kd) 
Socialnämnden  
Kansliet, personalkontoret 



Kommunfullmäktige   

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
32 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 48  
Vb § 14  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Val av ledamot i socialnämnden och ersättare i soci-
alutskottet efter Annika Salomonsson Berglund (kd) 
för återstående del av mandatperioden 2007-2010 

Beslut 
Nedanstående person väljs till ledamot i socialnämnden och ersättare i socialutskot-
tet efter Annika Salomonsson Berglund (kd) för återstående del av mandatperioden 
2007-2010 

 

Ledamot / ersättare    

1. Gunnar Halin (kd) Ubbyn 4348 961 91 BODEN  
 
 

För kännedom 
Gunnar Halin (kd) 
Socialnämnden  
Kansliet, personalkontoret 



Kommunfullmäktige   

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
33 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 49  
Vb § 15  
  
Ärendenr ---  
Diarienr KS 2008/164 
   

Tony Karlsson (v) med avsägelse av sitt uppdrag 
som ersättare i socialnämnden    

Beslut 
Avsägelsen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Tony Karlsson (v) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i social-
nämnden. 

 

För kännedom 
Tony Karlsson (v) 
Socialnämnden  
Kansliet, personalkontoret 

 



Kommunfullmäktige   

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
34 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 50  
Vb § 16  
  
Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Val av ersättare i socialnämnden efter Tony Karlsson 
(v) för återstående del av mandatperioden 2007-2010 

Beslut 
Nedanstående person väljs till ersättare i socialnämnden efter Tony Karlsson (v) för 
återstående del av mandatperioden 2007-2010 

 

Ersättare 

1. Susanne Johansson (v) Vinterstigen 6 961 32 Boden  
 
 

För kännedom 
Susanne Johansson (v) 
Socialnämnden  
Kansliet, personalkontoret 



Kommunfullmäktige   

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
35 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 51  
  
  
Ärendenr   
Diarienr   
   

Motioner 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motioner till kommunstyrelsen: 

1. Motion från Torbjörn Lidberg (s) om en policy för intraprenader (2008/185) 

2. Motion från Torbjörn Lidberg (s) om utbyggd vindkraft i Boden (2008/202) 



Kommunfullmäktige   

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
36 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 52  
  
  

Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

Medborgarförslag  

a) Rökförbud vid busshållplatser och offentliga entréer (2008/106) 
Förslag: Kommunen ska ordna skyltar om rökförbud i busshållplatser. Rökning ska 
inte vara tillåten i närheten av entréer till bibliotek, biograf, restauranger och andra 
offentliga lokaler i kommunen. Askkoppar bör tas bort från entréerna och monteras 
mer avlägset.  
Inlämnat av: Ulla-Britt Hedberg 
Fullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ären-
det. 

b) Tillgång till Svedjefortet (2008/137) 
Förslag: Kommunen ska verka för att bodensarna åter ska få tillgång Svedjefortets 
marker och fantastiska utsikter.  
Inlämnat av: Rolf Halldén 
Fullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ären-
det. 

c) Informationskampanj om högerregeln (2008/138) 
Förslag: Kommunen bör initiera en informationskampanj om att bilister ska respek-
tera högerregeln. Kommunen kan anslå skyltar med texten ”I Boden respekterar vi  
högerregeln” vid infarterna till centrum. Skyltar kan också sättas upp i särskilt ut-
satta korsningar.  
Inlämnat av: Håkan Kivijärvi 
Fullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ären-
det. 

d) Kampanj om trafikkunskap till mopedister (2008/138) 
Förslag: Bodens kommun bör initiera en kampanj om trafikkunskap riktad till mo-
pedister, gärna i samarbete mellan trafikskolor och grund- och gymnasieskola.  
Inlämnat av: Håkan Kivijärvi 
Fullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till barn- och utbildningsnämnden att 
besluta i ärendet. 



Kommunfullmäktige   

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
37 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 52  
  
  

Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

e) Ändrad viktning av kvalitet och pris vid upphandlingar av vägun-
derhåll (2008/138) 
Förslag: Kommunen ska värdera kriteriet ”kvalitet/innehåll” till 70 % i kommande 
upphandlingar av vägunderhåll. På så sätt lockar man till sig leverantörer som hell-
re levererar kvalitativa tjänster än billiga, bland dem en del lokala företag. 
Inlämnat av: Håkan Kivijärvi 
Fullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ären-
det. 

f) Kvinno- och tjejjouren ska höra till socialnämnden (2008/165) 
Förslag: Kvinno- och tjejjouren ska ligga under socialnämnden, antingen på så sätt 
att jouren får ansöka om bidrag från socialnämnden eller att jouren inordnas organi-
satoriskt under socialnämnden. 
Inlämnat av: Irene Gustafsson 
Fullmäktiges beslut: Fullmäktige beslutar i ärendet efter sedvanlig beredning. 

g) Uppvärmd konstgräsplan i Sävast (2008/184) 
Förslag: En uppvärmd konstgräsplan ska anläggas i Sävast. Beredningen av ärendet 
ska ske i samråd med Sävast AIF. 
Inlämnat av: Stefan Stridsman 
Fullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till kultur- och fritidsnämnden att beslu-
ta i ärendet. 

h) Upprustning och utsmyckning av ”promenadstråket” Gammelbyvä-
gen (2008/208) 
Förslag: Bodens kommun ska rusta upp det omtyckta promenadstråket från cam-
pingen, via Gammelbyvägen, Gammelbykorsningen och genom Gammelbyn. 
Kommunen ska skapa nya blickfång som kan locka tanken och fantasin medan man 
går. Förslagställaren lämnar flera förslag på vad som går att göra.  
Inlämnat av: Marie Drake 
Fullmäktiges beslut: Fullmäktige beslutar i ärendet efter sedvanlig beredning. 



Kommunfullmäktige   

 Sammanträdesprotokoll 
 
 

Sammanträdesdatum 
2008-03-10 

Sid 
38 (38) 

 

Beslutsexpediering Signatur 

 
Kf § 52  
  
  

Ärendenr ---  
Diarienr ---  
   

i) Belysning och bättre trafiksäkerhet på Gammelbyvägen (2008/208) 
Förslag: Kommunen ska ordna belysning efter Gammelbyvägen, samt åtgärda tra-
fiksäkerheten på sträckan campingen - Gammelbykorsningen. 
Inlämnat av: Marie Drake 
Fullmäktiges beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ären-
det. 

 

För kännedom 
Berörda nämnder och styrelser 
Respektive förslagsställare 
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