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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2011-10-03 
Tid 14.00 – 18.25 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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 R       

V Bosse Strömbäck R       

M Rigmor Åström R     

S Britt-Marie Loggert Andrén R       

S Lars Nilsson R       

M Göran Ahlman R       

S Anna-Karin Nylund R       

V Inger Vestman Arvesen R       

M Åke Eltoft  -       

S Jan-Olov Bäcklund R       

M Bo Hultin R       

S Ann-Christin Pretty R     

NS Kenneth Backgård R       

S Leif Pettersson -       

M Daniel Rönnbäck R       

S Lena Nilsson R     

V Rasmus Joneland -     

MP Catarina Ask R       

M Eva Smedetun R       

S Tomas Lund -       

M Hans Holmqvist -       

S Maria Bandh -       

KD Anders Pettersson R       

FP Carola Larsson  R       

C Roger Bohman R       

S Birgitta Rensfeldt R       

M Helena Nordvall R       
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OMRÖSTNINGAR 
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§ 
 

§ 
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§ 
 

§ 
  

 

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

S Inger Billenman  -       

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 § 99     

V Inga-Lill Engström Öhman R     

M Catrin Wärne -       

S Ingemar Karlsson R       

M Johan Sellin R       

S Anna Ek Oja R       

M Peter Berkfors R       

S Inge Andersson R       

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 2 (3)



NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2011-10-03 
Tid 14.00 – 18.25 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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

S Lennart Synnergren R       

S Béatrice Öman -       

S Kent Nyberg R       

S Per Vestin R       

S Christina Vesterlund R       

S Harry Hannu E R fr.o.m § 100     

S Susanne Westlund -       

S Lars-Eric Köhler -       

S Åsa Lindström E     

S Andreas Nicolaou -       

S Caroline van Latestein -       

M Hans Nilsson R     

M Bo Elmgren -       

M Lars-Gunnar Holmqvist R  t.o.m § 99     

M Lennart Carlsson R       

M Lars Lundström -       

M Knut Larsson E R fr.o.m § 100     

M Åke Carlsson R       

M Vivian Boström -       

V Bo Englund E       

V Pirkko Martinkauppi -       

V Bo Engström E       

NS Mariann Jornevald E       

NS Göran Hedberg E       

MP Mats Nordström E       

MP Agneta Granström -     

KD Maria Selin Fjellström  E     

KD Gunnar Halin E     

FP Hendrik Andersson E       

FP Jan Larsson E       

C Eva-Britt Larsson E       

C Lili-Marie Lundström E       

SD Patric Johansson E       
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 83 Tyst minut 

  
Fullmäktigeförsamlingen håller en tyst minut till minne av fullmäktiges ersättare 
Lars-Eric Köhler (S) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 84 Spontan frågestund 

  

Fråga 1  
  
Frågeställare: Bo Hultin (M)  
Frågan besvaras av: Torbjörn Lidberg (S)  
Ämne: Hörselslingorna i Björksalen 

 
 

Fråga 2  
  
Frågeställare: Hendrik Andersson (FP) 
Frågan besvaras av: Anna-Karin Nylund (S)  
Ämne: Hörselslingor i offentliga lokaler 

 
 

Fråga 3  
  
Frågeställare: Jan Larsson (FP) 
Frågan besvaras av: Lars Nilsson (S)  
Ämne: vattendomar över Bodensjöarna 

 
Fråga 4  
  
Frågeställare: Carola Larsson (FP) 
Frågan besvaras av: Anna-Karin Nylund (S)   
Ämne: Marknadsföring av aktivitetsparken för seniorer 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 85 Delgivningar 

  
1. Länsstyrelsen; Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Patrik Deger-

man (S). Ledamot: Birgitta Rensfeldt (S), ersättare Caroline van Latestein (S) 
(2011/372). 

2. Obesvarade motioner (2011/239). 

3. Redovisning av beslut fattade av nämnder i ärenden väckta genom medborgar-
förslag 2010-12-01—2011-09-30 samt obesvarade medborgarförslag 15 sep-
tember 2011 som är äldre än 1 år (2011/240). 

4. Obesvarade medborgarförslag oktober 2011, där beslutet ska fattas av kommun-
fullmäktige (2011/240). 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 86 Svar på interpellation från Johan Johansson (M) om det 

ekonomiska läget 
 KS 2011/519 

På kommunfullmäktiges extra sammanträde 2011-08-15 lämnade Johan Johansson 
(M) följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Lidberg (S). 

”Hösten 2008 drabbades världen med mycket kort förvarning av en finanskris som 
för Bodens del ledde till minskade skatteintäkter. Intäkter och utgifter måste gå 
ihop även för en kommun och därför vidtogs ett antal olika besparingar.  

Ett flertal bedömare menar nu att även hösten 2011 kan bli orolig. De kunskaper 
och erfarenheterna som drogs under hösten 2008 samt under 2009 är nu viktiga då 
vi kan stå inför en liknande situation redan under hösten. 

Hur bedömer kommunstyrelsens ordförande läget och vilka åtgärder avser han att 
vidta så att ett intäktsbortfall kan hanteras så att välfärdens kärna, det vill säga skola 
och omsorg värnas i en sådan situation.” 

Torbjörn Lidberg (S) lämnar följande svar: 

”Johan Johansson (M) ställer i en interpellation frågan om hur kommunstyrelsens 
ordförande bedömer det ekonomiska läget och vilka åtgärder han avser att vidta så 
att ett intäktsbortfall kan hanteras så att välfärdens kärna, det vill säga skola och 
omsorg värnas i en sådan situation.   

Interpellationsställaren hänvisar till finanskrisen hösten 2008 som ledde till mins-
kade skatteintäkter. Ett flertal bedömare menar att även hösten 2011 kan bli orolig. 

Den ekonomiska obalansen som många euroländer och USA hamnat i och som 
bland annat orsakat att aktiekurserna i de flesta länder rasat samt att signaler om att 
ekonomierna stagnerat får även konsekvenser för Bodens kommun.  

Under augusti har prognoserna som kommit från Regeringen, SKL och Konjunktur-
institutet och andra prognosmakare pekat mot en svagare tillväxt av svensk ekono-
mi. 

Sverige har varit i en lågkonjunktur sedan det kraftiga fallet i BNP 2008–2009. 
Återhämtningen accelererade under 2010, men under sommaren började den hastigt 
tappa fart. Den finansiella turbulens som drog in från omvärlden med stora börsfall 
ökar osäkerheten. Oroliga hushåll och företag skjuter upp konsumtions- och inve-
steringsbeslut.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 86 Svar på interpellation från Johan Johansson (M) om det 

ekonomiska läget, forts 
 KS 2011/519 

SKL har i sin senaste prognos som kom i mitten av augusti räknat ner tillväxten för 
svensk BNP. Med en svagare ekonomisk tillväxt följer att sysselsättningens utveck-
ling försvagas. Det innebär i sin tur en lägre tillväxt av skatteunderlaget, som för 
Bodens del skulle innebära lägre skatte- och utjämningsintäkter med 10 Mkr 2012, 
17 Mkr 2013 och 14 Mkr 2014 än vad vi tidigare räknat med. Till viss del motver-
kas detta av att vi tidigare fått en prognos avseende kostnads- och LSS-utjämning 
som innebär ökade intäkter med 7,7 mkr per år 

Vi måste anpassa vår verksamhet till de ekonomiska resurser som kommunen har. 
Förutom att de ekonomiska förutsättningarna för kommande år ser ut att bli sämre 
så måste vi även vidta åtgärder på grund av den negativa resultatutvecklingen under 
första halvåret detta år. I snabbrapporten efter september ska nämnder och styrelser 
som har underskott första halvåret redovisa vilka åtgärder som de vidtagit för att 
anpassa verksamheterna till budgeterad nivå. Direktiven till nämnder och styrelser 
är att verksamheterna ska anpassas till budgeterad nivå.  

För de närmaste åren har vi positiva budgeterade resultat som ligger på mellan 13 
och 19 Mkr. Om skatteunderlagsprognoserna framöver ytterligare försämras och 
kommunens ekonomiska utrymme minskar så kommer vi att lägga förslag som in-
nebär budgetneddragningar. Uppstår samma ekonomiska läge som var under den 
senaste finanskrisen så förutsätter jag att Regeringen tar sitt ansvar och liksom då 
tillför kommuner och landsting ytterligare statsbidrag.” 

 

Johan Johansson (M) tackar för det lämnade svaret. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 87 Svar på interpellation från Göran Ahlman (M) om införandet 

av en ungdomsborgmästare 
 KS 2011/520 

På kommunfullmäktiges extra sammanträde 2011-08-15 lämnade Göran Ahlman 
(M) följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Lidberg (S). 

”Pågår arbetet gällande ungdomsprojektet för ungdomars inflytande i den kommu-
nala politiken? Jag tänker på det uppdrag som Kultur och Fritid hade under förra 
mandatperioden att utveckla det ungdomspolitiska handlingsprogrammet med infö-
rande av en Ungdomsborgmästare som mål?  

Enligt ett protokoll fört vid kommunstyrelsen med sammanträdes datum 2010-09-
20 blev beslutet att kommunstyrelsen bifaller förslaget om att inrätta en Ungdoms-
borgmästare. Kommunstyrelsen överlämnar till Kultur och Fritidsnämnden att i 
nära samverkan med barn och utbildningsnämnden bereda frågan om Ungdoms-
borgmästare vidare. Ambitionen skall vara att en Ungdomsborgmästare skall tillträ-
da 1 januari 2012 samt att Kultur och Fritidsnämnden får lämna ett förslag till fi-
nansiering i samband med det kommande budgetarbetet. 

De direkta frågor jag vill ha svar på är följande:  

1. Kommer det att finnas en Ungdomsborgmästare i kommunen 2012?  

2. En av förutsättningarna för att bli Sveriges Ungdomskommun 2012 var att vi 
har ett ungdomspolitiskt program likaså .. Uppfyller vi dessa krav?? 

3. Kan man bortse från ett protokoll fört vid Kommunstyrelsen 2010-09-20 enligt 
kommunallagen?” 

Torbjörn Lidberg (S) lämnar följande svar: 

”Göran Ahlman (M) ställer i en interpellation frågan om arbetet med ungdomspro-
jektet för ungdomars inflytande i den kommunala politiken pågår. Göran frågar 
också om Bodens kommun uppfyller kraven för att bli Sveriges Ungdomskommun 
2012, alltså införa en ungdomsborgmästare (enligt kommunstyrelsens beslut 2010-
09-20) samt ett ungdomspolitiskt program. 

Det ungdomspolitiska arbetet kommer att spela en väsentlig roll även i framtiden, 
det ska formaliseras vidare och byggas ut. Men kommunledningen är av den upp-
fattningen att positionen av ungdomsborgmästare som ”kontakt uppåt” riskerar att 
förvanska den bild av den politiska vardagen som vi ska förmedla till våra ungdo-
mar.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 87 Svar på interpellation från Göran Ahlman (M) om införandet 

av en ungdomsborgmästare, forts 
 KS 2011/520 

I september 2010 antog kommunstyrelsen i Boden ett medborgarförslag på att ska-
pa en ungdomsborgmästare. Denna ungdomsborgmästare skulle vara direktvald, ha 
en egen budget, ett kontor på stadshuset och ett antal rådgivande ungdomar som 
stöd. Medborgarförslagets syfte – att skapa mer politisk delaktighet hos ungdomar – 
är viktigt och erkännansvärt.  

Men Borgmästaren representerar en maktfördelning som inte är förankrad i det 
svenska systemet, det bygger på individens makt och personliga kontakter. Det 
svenska politiska beslutet är proportionellt, där varje röst kan ge utslag, inte bara 
råd. Om svenska ungdomar ska lära sig hur politiska processer fungerar i det egna 
landet, är det viktigt att svenska ungdomar i ett politiskt råd uppfattar sig själva som 
utslagsgivande istället för rådgivande – att varje beslut kräver ett mått av enighet, 
att kompromisser är nödvändiga, även bland de egna, inte bara emot de andra.  

Ett aktivt ungdomspolitiskt arbete krävs för att skapa demokratiförståelse, att visa 
att man själv förändrar, inte bara påverkar, genom att själv delta. Även i vår kom-
mun har detta arbete initierats och detta arbete ska även spela en viktig roll i fort-
sättningen. En väsentlig aspekt i detta är att lärprocessen ska återspegla den egna 
politiska verkligheten på hemmaplan. Jag anser att dom politiska strukturer och be-
slutsfattningsprocesser som lärs ut i Boden ska vara direkt förankrade i det egna po-
litiska systemet. 

Svar på frågorna   

1. Nej, det blir ingen ungdomsborgmästare i kommunen 2012 

2. Ja, vi har ett bra ungdomspolitiskt program som innehåller det mesta, men vi ha 
som avsikt att uppdatera delar av programmet. 

3. Vi kommer att föreslå kommunstyrelsen att upphäva beslutet KS 2009/622.” 

 

Göran Ahlman (M) tackar för det lämnade svaret. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 88 Centrum för Riskanalys och Riskhantering (CRR) 

 KS 2009/791, Ks § 109 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anvisa 50 000 kr ur kommunfullmäktiges pott för 
oförutsedda utgifter för 2011 avseende finansiering av Centrum för Riskanalys och 
Riskhantering för andra halvåret 2011. 

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommun har sedan 2006 deltagigt som en part i centrumbildningen CRR. 
Centrumbildningen har enligt samverkansavtalet som vision att tillhandahålla en 
plattform med intressenter från näringsliv och samhälle som tillsammans ska funge-
ra som en tankesmedja för strukturerad hantering av risker i projekt och/eller sy-
stem. Målgruppen är företag, organisationer och myndigheter som vill förbättra sin 
riskhantering i projekt och/eller system. CRR ska dessutom vara den naturliga sam-
verkansparten för säkerhetsrelaterade projekt inom Barentsregionen. Syftet med 
centret är att utveckla området så att centrets intressenter och målgrupper får ett 
ökat värde av sina satsade medel. 2012 ska centret vara ett nationellt och internatio-
nellt anlitat och erkänt kompetenscentrum för riskanalys och riskhantering. Centret 
har sitt säte i Bodens kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-12-21, § 158, att teckna ett nytt samverkans-
avtal avseende CRR. Avtalet gäller från 2009-07-01 och i 3 år. Om verksamheten 
sedan ska drivas vidare ska parterna upprätta ett nytt samarbetsavtal. Enligt avtalet 
erlägger samtliga avtalsparter 100 tkr per år. Ur kommunfullmäktiges pott för oför-
utsedda utgifter anvisades medel för tiden fram till 2011-06-30. Föreslås att 50 tkr 
anvisas ur kommunfullmäktiges pott för oförutsedda utgifter för avgiften för andra 
halvåret 2011. I budgetberedningens förslag till strategisk plan 2012-2014 ingår en 
omfördelning av budgeten från kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter till när-
ingslivsstyrelsen avseende centrumbildningar. Ingen omfördelning behöver därför 
göras för avgiften för första halvåret 2012. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 89 Bolagsordning och aktieägaravtal för Filmpool Nord AB 

 KS 2011/97, Ks § 110 

Beslut 

Bodens kommun godkänner förslaget till bolagsordning och aktieägaravtal för 
Filmpool Nord AB. 

Beskrivning av ärendet 

Ägarförhållandena i Filmpool Nord AB förändrades under 2010, då Arvidsjaur och 
Gällivare kommuner avslutade sitt ägande i bolaget. Med det som bakgrund och för 
att anpassa gällande styrdokument till nuvarande verksamhet har en revidering av 
bolagsordningen för Filmpool Nord AB tagits fram. Eftersom aktieägaravtal, som 
reglerar ägarnas förhållande till varandra, tidigare saknats har även ett sådant tagits 
fram.  

Förslaget till den uppdaterade bolagsordningen har mest redaktionella ändringar 
samt att lekmannarevisor är infört och att stämman utser styrelseordförande. 

Förslaget till aktieägaravtal innefattar att ägare måste tillskjuta ett årligt ägartillskott 
och att en mininivå införs med 17 kronor per invånare. 2010 har näringslivsförvalt-
ningen betalat ett ägartillskott på 16 kronor per invånare. Kommunstyrelsen beslu-
tade 2010-01-25 § 17 att kvarstå som delägare i Filmpool Nord AB. 

Ägarsamrådet den 19 november 2010 beslutade anta den föreslagna bolagsordning-
en och aktieägaravtalet och översända dessa till respektive ägares fullmäktige för 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Filmpool Nord AB 
Norrbottens Läns Landsting  
Kommunstyrelsen (klf-ekonomikontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 90 Namnbyte på barn- och utbildningsnämnden och barn- och 

utbildningsförvaltningen samt ändring av barn- och utbild-
ningsnämndens reglemente  

 KS 2011/433, Ks § 111 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige ändrar namn på Barn och utbildningsnämnden till Utbild-
ningsnämnden 

2. Kommunfullmäktige ändrar namn på Barn och utbildningsförvaltningen till Ut-
bildningsförvaltningen 

3. Ändringen införs i barn- och utbildningsnämndens reglemente och träder i kraft  
2012-01-01 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår 2011-06-16, § 80, att kommunfullmäktige 
godkänner ett namnbyte för barn- och utbildningsnämnden till utbildningsnämnden 
samt att barn- och utbildningsförvaltningen ändras till utbildningsförvaltningen. 
Detta för att tydligare beskriva Barn- och utbildningsförvaltningens och barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområden. Fr.o.m 1 juli 2011 blir förskolan en egen 
skolform. Det innebär att all verksamhet inom barn- och utbildningsnämndens an-
svarsområde handlar om utbildning. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 91 Risk- och sårbarhetsanalys 

 KS 2011/542, Ks § 112 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Risk- och sårbarhetsanalysen.  

2. Kommunfullmäktige ger styrelser, nämnder och bolag i uppdrag att göra planer 
mot extraordinära händelser som bygger på den antagna analysen. Planerna ska 
innehålla lägsta godtagbara nivå för den del av den normala verksamheten som 
alltid måste kunna upprätthållas oavsett omfattning och karaktär på en inträffad 
kris. Planerna ska tas i respektive styrelse/nämnd och vara kommunstyrelsen 
(säkerhetsgruppen) tillhanda senast maj 2012.  

3. Kommunfullmäktige ger säkerhetsgruppen i uppdrag att sammanställa alla pla-
ner till en gemensam plan för extraordinära händelser. 

4. Planen ska redovisas för kommunfullmäktige senast hösten 2012. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens ansvar inom samhällets krishanteringssystem regleras i lag. 
(2006:544). I lagens 2 kap § 1 står det att kommuner och landsting skall analysera 
vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive 
landstinget och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet 
av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. 

Kommuner och lansting skall vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanaly-
sen, för varje mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära 
händelser. Risk- och sårbarhetsanalysen skall vara framtagen enligt (MSBSF 
2010:6) och redovisas skriftligen till länsstyrelsen senast den 30 september under 
mandatperiodens första år. 

Enligt kommunöverenskommelsen med mellan staten och Sveriges kommuner och 
landsting 2004 ska kommunfullmäktige fastställa mål och riktlinjer för kommunens 
verksamhet. Dessa ska innefatta en lägsta godtagbar nivå för den del av den norma-
la verksamheten som alltid måste kunna upprätthållas oavsett omfattning och karak-
tär på en inträffad kris. 

Kommunstyrelsen antog 2010-12-13, § 152, riktlinjer för säkerhetsarbetet och där 
framgår det att kommunens förvaltningar och bolag skall genomföra gemensamma 
risk- och sårbarhetsanalyser utifrån tänkbara extraordinära händelser i kommunen. 

 

För genomförande 
Samtliga styrelser, nämnder och bolag och säkerhetsgruppen 
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§ 92 Motion från Ingemar Karlsson (S) om trygghetsboende i  

Harads 
 KS 2011/207, Ks § 113 

Beslut  

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 

Ingemar Karlsson (S) föreslår i en motion att frågan om ett trygghetsboende i Ha-
rads väcks. Ingemar Karlsson (S) vill också att förutsättningar utreds för att göra 
ombyggnation och klarlägga framtida ägarförhållanden av de delar av landstingets 
fastighet i Harads som tidigare hette Terrassen. 

Socialnämnden, landsbygds- samt pensionärsrådet har fått motionen för remissytt-
rande.  

Socialnämnden avstyrker motionen 2011-05-10, § 96, med hänvisning till att till-
handahållande av trygghetsboende inte ingår i socialnämndens uppdrag. I de kom-
muner som trygghetsboende nyttjas som begrepp erbjuder kommunalt fastighetsbo-
lag eller annan fastighetsägare trygghetsboende. Bedömning av hur det finns behov 
av profilerade boenden i Harads eller i övriga delar av kommunen måste göras ut-
ifrån marknadsmässiga grunder då trygghetsboende inte är en insats enligt social-
tjänstlagen. 

Bodens Landsbygdsråd tillstyrker motionen, 2011-04-08, då förslaget faller väl in 
under rådets övergripande mål att möjliggöra för boende i alla åldrar att leva och 
verka i en trygg, trivsam och hemtam miljö. Motionen är ett bra exempel på hur 
detta syfte kan uppnås, i samverkan mellan samhällets aktörer. 

Pensionärsrådet tillstyrker motionen 2011-06-07, § 21. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår i en skrivelse 2011-08-30 att motionen avs-
lås. Kommunledningsförvaltningen skriver också att de ställer sig positiv till mo-
tionen och det är väsentligt att det finns ett utbud av boendeformer som erbjuder en 
hög nivå av service och trygghet. Begreppet trygghetsboende är emellertid inte nå-
got som definieras i något kommunalt ansvarsåtagande. Det är istället en möjlighet 
för olika fastighetsägare och serviceföretag att forma och erbjuda olika boendelös-
ningar utifrån de lokala förutsättningar som råder. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 
 
För kännedom 
Ingemar Karlsson (S), Socialnämnden, Pensionärsrådet och Bodens Landsbygdsråd  
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§ 93 Motion från Tomas Lund (S) om fördelning av resurser inom 

skolan utifrån förutsättningar och behov  
 KS 2010/788, Ks § 114 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att efter 
genomförd lokalutredning utreda hur en modell skulle kunna se ut för att i fram-
tiden sätta in i ett nytt resursfördelningssystem. 

2. Motionen är härmed bifallen. 

Beskrivning av ärendet 

Tomas Lund (S) föreslår i en motion att barn- och utbildningsförvaltningen ska ut-
reda möjligheterna att införa en fördelningsmodell där ett socioekonomiskt per-
spektiv har en central position. Utöver detta vill Tomas skapa möjligheter för att 
fördela extra medel till verksamheter med elever i behov av extra stödresurser . 
Som exempel nämns elever med funktionsnedsättningar. Tomas lund (S) hänvisar i 
sin motion till Skolverkets rapport 330 från år 2009. 

Barn och utbildningsförvaltningen säger i sitt yttrande 2011-05-26, § 67, att en ut-
redning avseende en resursfördelningsmodell baserad på socioekonomiska faktorer 
inte är nödvändig. Sannolikheten bedöms vara låg att kommunens grad av segre-
gering har ökat så mycket sedan 2006 att en socioekonomisk resursfördelning idag 
är motiverad. Barn- och utbildningsförvaltningen anser dock att det kan vara moti-
verat med fördelning av ytterligare resurser till elevgrupper i behov av särskilt stöd. 
Fördelningen av dessa resurser bör dock baseras på utvärdering och uppföljning 
istället för på socioekonomiska faktorer. Finansiering av dessa extra stödinsatser 
bör ske genom en utökning av befintlig ram. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att barn- och utbildningsförvaltningens chef 
får i uppdrag att efter genomförd lokalutredning utreda hur en modell skulle kunna 
se ut för att i framtiden eventuellt sättas in i ett nytt resursfördelningssystem. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Barn- och utbildningsnämnden  

För kännedom 
Tomas Lund (S) 
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§ 94 Överenskommelse om hjälpmedel i pedagogisk verksamhet

 KS 2011/401, Ks § 115 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att teckna lokal överenskommelse om hjälpmedel i 
pedagogisk verksamhet enligt Kommunförbundets rekommendationer. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår 2011-05-26, § 71, att Bodens kommun 
tecknar en lokal överenskommelse om hjälpmedel i pedagogisk verksamhet enligt 
Kommunförbundets rekommendationer 2010-12-09 § 137. 

Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län har lämnat ett förslag 
på en överenskommelse om hjälpmedel i pedagogisk verksamhet. Överenskommel-
sen omfattar de pedagogiska verksamheter som kommunerna är huvudman för. 

Viktigt är att samverkan sker mellan berörda i landstinget och den pedagogiska 
verksamheten så att kunskap och kompetens från båda verksamheterna kommer 
eleven till godo. Förlag är att rutiner för samverkan arbetas fram kommunvis i sam-
verkan med specialpedagogiska skolverksamheten och landstinget enligt förslagets 
"Hjälpreda". 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 95 Motion från Catarina Ask (MP) om lärlings- och praktikplat-

ser inom den kommunala verksamheten 
 KS 2010/689, Ks § 116 

Beslut  

Kommunfullmäktige avslår motionen, med hänvisning till att kommunen inte har 
möjlighet att erbjuda praktikplatser inom bygg-, el- och fordonsområdet. 

Reservationer från Olle Lindström (M), Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), 
Göran Ahlman (M), Hans Nilsson (M), Bo Hultin (M), Daniel Rönnbäck (M), Eva 
Smedetun (M), Lars-Gunnar Holmqvist (M), Helena Nordvall (M), Göran Höglund 
(M), Bo Lindström (M), Egon Palo (M), Lennart Carlsson (M), Johan Sellin (M), 
Peter Berkfors (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS), Anders Pet-
tersson (KD), Carola Larsson (FP), Roger Bohman (C), Lars Röjne (SD) och Cata-
rina Ask (MP). 

Beskrivning av ärendet 

Catarina Ask (MP) föreslår i en motion att kommunen ska erbjuda de personer som 
inte får sin lärlingstid den praktik som de behöver.  

Barn- och utbildningsnämnden säger i sitt yttrande 2011-01-27, § 6, att det inte lig-
ger inom gymnasiets ansvar att ordna yrkeselever praktik och lärlingstid för de ele-
ver som avslutat sin gymnasieutbildning. Det är de lokala företagen som måste an-
ställa avgångselever för att de slutligen ska få sina timmar för att nå fullständigt yr-
kesbevis.  Barn och utbildningsnämnden lämnar därför inget yttrande till kommun-
fullmäktige. 

Näringslivsstyrelsen säger i sitt yttrande 2011-05-20, § 19, att det inte ligger inom 
näringslivsstyrelsens verksamhetsområde och lämnar därför inget yttrande. 

Det är utbildningsanordnarens ansvar att tillsammans med företag ordna praktik 
som krävs för att få en komplett utbildning. 

Kommunledningsförvaltningen säger i en skrivelse 2011-08-29 att de delar Catari-
na Asks (MP) uppfattning om att det är angeläget att elever vid de yrkesförbere-
dande programmen får möjlighet till praktik i Boden. Ansvaret att ge praktikplatser 
ligger i första hand på de lokala företagen. I motionen nämns att kommunen skulle 
erbjuda praktikplatser, till exempel inom bygg-, el- och fordonsområdet. Kommu-
nen har inga avdelningar som arbetar med dessa uppgifter. Det är därför inte möj-
ligt för kommunen att tillmötesgå motionärens önskemål om att kommunen ska 
ordna praktikplatser. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag, som överensstämmer med kommunfull-
mäktiges beslut. 
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§ 95 Motion från Catarina Ask (MP) om lärlings- och praktikplat-

ser inom den kommunala verksamheten, forts 
 KS 2010/689, Ks § 116 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) och Catarina Ask (MP) föreslår att näringslivsförvaltningen 
ges i uppdrag att med berörda parter utreda och komma med förslag på gemensam 
lösning på hur problemet med lärlings/praktiktid skall lösas så att behörighet upp-
nås så att yrkesbevis kan erhållas. 

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

 

För kännedom 
Catarina Ask (MP) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Näringslivsstyrelsen 
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§ 96 Motion från Lena Nilsson (S) om kollektivavtal vid  

upphandlingar 
 KS 2010/142, Ks § 117 

Beslut  

Motionen är härmed besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Nilsson (S) föreslår i en motion att Bodens kommun borde föregå med gott 
exempel för att främja en rättvis konkurrens på marknaden och därmed ta hänsyn 
till att kollektivavtal följs vid alla upphandlingar oavsett om upphandlingen berör 
ett stort eller litet område. I motionen yrkas att Bodens kommun fattar ett princip-
beslut på att kollektivavtal ska finnas och följas i alla upphandlingar och så långt 
det är möjligt anlita företag och tjänster där kollektivavtal finns och följs. 

Kommunledningsförvaltningen, upphandlingsenheten, säger i sitt yttrande 2011-04-
06 att alla upphandlingar ska följa lagen om upphandling, LOU, lagen om upphand-
ling för försörjningssektorerna, LUF och lagen om valfrihetssystem, LOV. Dessa 
lagar anger grundprinciperna för hur leverantörer ska behandlas vid upphandlingar. 

Upphandlingsenheten säger också att det är oförenligt med gällande rätt att ta ett 
principbeslut på att begära att leverantörer ska vara anslutna till kollektivavtal och 
att det kravet ska följas upp vid alla upphandlingar. Bodens kommun kan inte heller 
ta ett principbeslut på att så långt det är möjligt anlita företag och tjänster där kol-
lektivavtal finns och följs. 

Enligt gällande rätt är det inte tillåtet att i en upphandling kräva att en leverantör 
ska vara bunden av eller teckna svenskt kollektivavtal för att kunna delta i en upp-
handling. Det strider mot den fria rörligheten av tjänster. 

EU-domstolen har i flertalet rättsfall prövat upphandlingar där krav på kollektivav-
tal ställts. Det slutsatser som kan dras av dessa är att det krav som kan ställas i en 
upphandling ska vara proportionerliga i förhållande till vad som ska upphandlas 
och enbart omfatta den del av leverantörernas verksamhet som ska upphandlas.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

  

För kännedom 
Lena Nilsson (S)  
Kommunstyrelsen (klf-upphandlingsenheten) 
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§ 97 Detaljplan; Kv Mimer, tomt nr 13, korsningen Kungsgatan – 

Östra Strandvägen 
 KS 2011/52, Ks § 118 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige antar detaljplanen samt upphäver strandskyddet inom be-
rörd kvartersmark. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har 2011-06-08 upprättat ett förslag till detaljplan för 
kvarteret Mimer, tomt nr 13, korsningen Kungsgatan – Östra Strandvägen. Detalj-
planen upprättas för att möjliggöra en om- och tillbyggnad av f.d. post- och telehu-
set i nedre stadsdelen. Byggnaden utökas inne på gården så att den gränsar till ett 
uthus på tomten nr 12. Planen medger att gårdsområdet bebyggs med byggnad i en 
våning med planterbart bjärklag samt källarvåning. 

Planområdet ligger ca 50 meter från stranden till Bodträsket. Samhällsbyggnads-
kontoret föreslår att strandskyddet upphävs inom berörd kvartersmark. 

Den ursprungliga byggnaden kommer att innehålla vårdcentral, "gym" och admi-
nistration i våning 1 och 2. Post- och telehuset är byggt ihop med en byggnad som i 
sin helhet varit televerkets station i Boden. Denna byggnadsdel är indragen från 
kvarterslinjen 4,5 meter. Byggnaden innehåller idag en teleteknisk avdelning, tand-
läkare och personalutrymmen i våning l och 2. 

Eftersom byggnaderna har arkitektoniska och kulturhistoriska värden har varsam-
hetsbestämmelser och skyddsbestämmelser föreslagits för byggnadens fasader.  

Detaljplanehandlingen var utsänd på remiss under tiden 2011-02-28—2011-03-25. 

Yrkanden 

Eivy Blomdahl (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls samt att paragrafen 
justeras omedelbart. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag med Eivy Blomdahls (S) tillägg. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret) 
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§ 98 Återkallelse av uppdrag för ledamöter i nämnder, styrelser 

med mera 
 KS 2011/544, Ks § 119 

Beslut   

1. Kommunfullmäktige återkallar uppdragen för samtliga ledamöter och ersättare i 
följande kommunala styrelser och nämnder:  

Kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden och socialnämnden.  

2. Kommunfullmäktige återkallar uppdragen för stämmoombud och styrelse-
ledamöter samt deras ersättare i följande kommunala bolag och stiftelser:  

Bodens Energi AB, Bodens Energi Nät AB, Bodens Kommunföretag AB, och 
Stiftelsen Bodenbo. 

3. Kommunfullmäktige återkallar uppdraget som ordförande i Folkhälsorådet. 

4. Kommunfullmäktige återkallar uppdragen som ombud, observatörer, ledamöter, 
stämmoombud och deras ersättare för kommunens representanter i följande or-
gan: 

Kommunförbundet Norrbotten, Länstrafiken i Norrbotten AB,  
Stiftelsen Kyrkkläppen, Bodens Teaterförening och Stiftelsen Lule/Råne älvdal. 

5. Kommunfullmäktige återremitterar återkallelsen av uppdragen i barn- och ut-
bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, näringslivsstyrelsen, krisled-
ningsnämnden och valnämnden till kommunstyrelsen, för att få utrett om en 
återkallelse av uppdragen i dessa nämnder är tillåten enligt kommunallagen. 

Catarina Ask (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Bodens kommun har sedan valet 2010 styrts av koalition bestående av Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Gruppledarna för Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet har nu lämnat in en begäran om att kommunfullmäktige ska återkalla 
samtliga uppdrag och att nya val förrättas till kommunens olika styrelser, nämnder 
och andra organ. Dessa val ska baseras på att Socialdemokraterna och Vänsterparti-
et samverkar. 

Beskedet från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet innebär att majoritetsförhål-
landena i fullmäktige inte längre är densamma som i kommunens nämnder, bolags-
styrelser och andra organ. Det finns därför skäl för fullmäktige att återkalla uppdra-
gen för samtliga valda i dessa församlingar. 
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§ 98 Återkallelse av uppdrag för ledamöter i nämnder, styrelser 

med mera, forts 
 KS 2011/544, Ks § 119 

För kommunens nämnder finns en bestämmelse i 4 kap 10a § kommunallagen som 
säger att fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en 
nämnd när den politiska majoriteten inte länge är densamma som i fullmäktige. Ett 
sådant beslut att återkalla uppdragen ska beredas i kommunstyrelsen. Kommunalla-
gen innehåller inga särskilda bestämmelser om återkallelse av andra förtroendeupp-
drag än förtroendevalda i nämnder.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslag till beslut var kommunfullmäktige skulle återkalla upp-
dragen för samtliga ledamöter och ersättare i kommunens styrelser och nämnder. 
Återkalla uppdragen för alla stämmoombud, styrelseledamöter, ombud, observatö-
rer etc samt deras ersättare i kommunens bolag och diverse olika organ där kom-
munen har representanter. Samt att kommunfullmäktige skulle återkalla uppdraget 
som ordförande i Folkhälsorådet. 

Yrkanden 

Bosse Strömbäck (V) föreslår att kommunstyrelsens förslag tillstyrks med följande 
ändring: 

1. Kommunfullmäktige återremitterar återkallelsen av uppdragen i barn- och ut-
bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, näringslivsstyrelsen, krisled-
ningsnämnden och valnämnden till kommunstyrelsen, för att få utrett om en 
återkallelse av uppdragen i dessa nämnder är tillåten enligt kommunallagen. 

2. Kommunfullmäktige återkallar inte uppdragen för nämndemän i Luleå tingsrätt 
och gode män enligt fastighetsbildningslagen. 

Catarina Ask (MP) föreslår att ärendet avslås. 

Ordföranden ajournerar mötet mellan kl 15.20-15.35. 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige be-
slutar enligt Bosse Strömbäcks (V) yrkande. 

 

För kännedom 
Samtliga styrelser, nämnder och andra organ som omfattas av beslutet 
Samtliga förtroendevalda vars uppdrag återkallas 
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§ 99 Motion från Anders Pettersson (KD) om lokal värdighetsga-

ranti 
 KS 2011/143, Ks § 120 

Beslut   

1. Kommunfullmäktige konstaterar att socialnämnden redan har ställt sig bakom 
en ansökan och fått statligt bidrag för att utreda eventuellt införande av en lokal 
värdighetsgaranti inom äldreomsorgen.  

2. Fullmäktige överlämnar till socialnämnden att fortsätta arbetet med att eventu-
ellt införa en lokal värdighetsgaranti.   

3. Motionen är härmed behandlad.  

Reservationer från Olle Lindström (M), Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), 
Göran Ahlman (M), Hans Nilsson (M), Bo Hultin (M), Daniel Rönnbäck (M), Eva 
Smedetun (M), Lars-Gunnar Holmqvist (M), Helena Nordvall (M), Göran Höglund 
(M), Bo Lindström (M), Egon Palo (M), Lennart Carlsson (M), Johan Sellin (M), 
Peter Berkfors (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS), Anders Pet-
tersson (KD), Carola Larsson (FP) och Roger Bohman (C) 

Beskrivning av ärendet 

Anders Pettersson (KD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige fattar beslut 
om att införa en lokal värdighetsgaranti. Vidare ska socialnämnden få i uppdrag att 
ansöka till socialstyrelsen om medel för arbetet med att inrätta en lokal värdighets-
garanti, samt att socialnämnden genomför arbetet i enlighet med socialstyrelsens 
vägledning och vidare fastställer den lokala värdighetsgarantin. 

Pensionärsrådet och Socialnämnden har i sina respektive yttranden tillstyrkt motio-
nen.  

Vad är lokala värdegrunder inom äldreomsorgen?1 

Från årsskiftet infördes en nationell värdegrund för äldreomsorgen som säger att 
äldreomsorgen ska vara inriktad så att äldre personer får leva värdiga liv och känna 
välbefinnande. Syftet med den nationella värdegrunden och med de lokala värdig-
hetsgarantierna är att tydliggöra hur äldreomsorgen arbetar för att bland annat ge de 
äldre möjlighet till självbestämmande, delaktighet, hur den enskildes integritet vär-
nas och får ett gott bemötande. Viktigt är också att de äldre känner välbefinnande. 
Nu har Socialstyrelsen arbetat fram en vägledning som ger idéer och inspiration till 
hur dessa lokala värdighetsgarantier kan se ut samt hur garantierna kan följas upp.  

                                            
1 Sammanfattningen i de två styckena nedan är hämtad ur Socialstyrelsens skrift ”Hur lokala värdig-
hetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas”, 2011. Skriften finns i sin helhet att läsa på Social-
styrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se.    
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 99 Motion från Anders Pettersson (KD) om lokal värdighetsga-

ranti, forts 
 KS 2011/143, Ks § 120 

Att införa lokal värdighetsgarantier är frivilligt. För de kommuner som väljer att in-
föra värdighetsgarantier innebär det att de ger utfästelser för hur äldreomsorgen ska 
bedrivas. Det betyder att den äldre och anhöriga ska känna till garantin, veta hur 
man lämnar in klagomål i händelse att inte kommunen lever upp till utfästelserna 
samt känner att klagomålen tas till vara. Den lokala värdighetsgarantin bör därför 
vara ett led i kommunens systematiska kvalitetsarbete.  

Socialtjänstlagen öppnar nu även för kommunen att införa kompensation till den 
enskilde personen i händelse att man inte levt upp till värdighetsgarantin.  

Socialnämnden i Bodens kommun har ansökt om och beviljats bidrag för att 
införa en lokal värdighetsgaranti 

Socialnämnden har 2011-06-14, § 121, godkänt en ansökan om ett statligt bidrag 
för att införa en lokal värdegrundsgaranti i Boden. Socialstyrelsen har beviljat ett 
bidrag på 100 000 kronor till Boden. Det finns möjlighet att ansöka om ytterligare 
statsbidrag från Socialstyrelsen i höst. 

En förutsättning för att få det statliga bidraget var att den berörda nämnden ställde 
sig bakom ansökan, vilket alltså Socialnämnden i Bodens kommun har gjort. Där-
emot krävs inget beslut av kommunfullmäktige för att få del av de statliga bidragen. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att önskemålen i Anders Petterssons (KD) 
motion i huvudsak är tillgodosedda, genom de åtgärder som socialnämnden redan 
har gjort. 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att socialnämnden redan har ställt sig bakom 
en ansökan och fått statligt bidrag för att införa en lokal värdighetsgaranti inom 
äldreomsorgen.  

2. Fullmäktige överlämnar till socialnämnden att fortsätta arbetet med att eventu-
ellt införa en lokal värdighetsgaranti  

3. Motionen är härmed behandlad.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 99 Motion från Anders Pettersson (KD) om lokal värdighetsga-

ranti, forts 
 KS 2011/143, Ks § 120 

Yrkanden 

Anders Pettersson (KD) föreslår att kommunstyrelsen tillstyrks. 

Christer Carlsson (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag tillstyrks med följande 
ändring i beslutspunkt 1 ”Kommunfullmäktige konstaterar att socialnämnden redan 
har ställt sig bakom en ansökan och fått statligt bidrag för att utreda eventuellt infö-
rande av en lokal värdighetsgaranti inom äldreomsorgen” 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige be-
slutar enligt Christer Carlssons (S) förslag. 

 

För genomförande 
Socialnämnden  

För kännedom 
Anders Pettersson (KD) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 100 Delårsrapport januari – juni 2011 

 KS 2011/550, Ks § 121 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten i sin helhet.  

2. Nämnder och styrelser som har negativa budgetutfall uppmanas att i snabbrap-
porten efter september redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa 
verksamheterna till budgeterad nivå. 

Reservationer från Olle Lindström (M), Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), 
Göran Ahlman (M), Hans Nilsson (M), Bo Hultin (M), Daniel Rönnbäck (M), Eva 
Smedetun (M), Knut Larsson (M), Helena Nordvall (M), Göran Höglund (M), Bo 
Lindström (M), Egon Palo (M), Lennart Carlsson (M), Johan Sellin (M), Peter 
Berkfors (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS), Anders Pettersson 
(KD), Carola Larsson (FP) och Roger Bohman (C). 

Beskrivning av ärendet 

I delårsrapporten efter juni månad redovisas ett negativt resultat med -18,5 mkr vil-
ket är 33,5 mkr sämre än budgeten för första halvåret. Någon årsprognos görs inte 
vid denna uppföljning. Styrelser och nämnder har ett underskott jämfört med bud-
get på -25,1 mkr. Finansen har ett underskott på -8,4 mkr vilket beror på ökning av 
semesterlöneskulden med drygt 24 mkr. Ökningstakten för semesterlöneskulden är 
hög under årets första månader innan sommar-semestrarna börjar tas ut. Tre nämn-
der, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
har underskott jämfört med budget för perioden.  

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-juni var 4,7 %, vilket är betydligt läg-
re än för samma period 2010 då sjukfrånvaron var 5,4 %. Andelen långtidsfrånvaro 
uppgår till 35,6 %. Med långtidsfrånvaro menas sammanhängande frånvaro längre 
än 60 dagar. Under perioden har 55 % av de anställda varit helt friska.  

Befolkningsutvecklingen har varit positiv under perioden. Bodens befolkning har 
ökat med 142 personer. Ökningen beror främst på en inflyttning från utlandet.   

Kommunen nettoinvesteringarna för perioden uppgå till 36,0 mkr vilket innebär ett 
överskott jämfört med budget på 30,3 mkr.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 
§ 100 Delårsrapport januari – juni 2011, forts 

 KS 2011/550, Ks § 121 

Yrkanden 

Johan Johansson (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Pettersson (KD), Roger 
Bohman (C), Egon Palo (M), Olle Lindström (M) och Carola Larsson (FP) föreslår 
att  

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten. Nämnder och styrelser som 
har negativt utfall skall i snabbrapporten efter september redovisa tidplan samt 
de åtgärder som vidtages för att anpassa verksamheterna till en ekonomi i ba-
lans.   

2. Ks-tekniska förvaltningen uppmanas följa fullmäktiges beslut den 16 maj 2011 
kring planerat fastighetsunderhåll.  

Torbjörn Lidberg (S), Bosse Strömbäck (V), Anna-Karin Nylund (S) och Christer 
Carlsson (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag tillstyrks. 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige be-
slutar enligt Torbjörn Lidbergs (S) förslag. 

 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 101 Motion från Catarina Ask (MP) om attraktivare kollektivtrafik

 KS 2010/217, Ks § 122 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige anser att förslaget om flera rabatterade biljettalternativ  
bifallits i och med kommunfullmäktiges beslut § 106/2011. 

2. Förslaget om att införa ett årskort som kostar 600 – 800 kronor avslås. 

3. Förslaget om en behovsöversyn avslås. 

Catarina Ask (MP) reserverar sig mot beslutet.  

Beskrivning av ärendet 

Catarina Ask (MP) föreslår i en motion följande förändringar för att göra lokaltrafi-
ken attraktivare. 

1. Erbjuda flera rabatterade biljettalternativ på lokaltrafiken för personer över 20 
år. 

2. Införa ett årskort på lokaltrafiken som kostar 600 – 800 kronor. 

3. Genomföra en behovsöversyn över tillgång till bussar för de yttre byarna i 
kommunen. Detta på grund av att inga alternativ till transportmedel finns och de 
som bor i byarna hänvisas ofta till bilen.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande kommunfullmäktige har beslutat,  
§ 106/2011, om ändrade biljettavgifter och biljettalternativ på lokaltrafiken från  
1 oktober 2011. Beslutet innebär flera rabatterade alternativ och även årskort. 

Bussarna till de yttre byarna går idag enligt tider som till stor del styrs mot skolan. 
Att i dagsläget utöka linjerna är inte ekonomiskt möjligt med den budget som kol-
lektivtrafiken har. Kontinuerlig uppföljning görs av de linjer som kommunen trafi-
kerar. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 
§ 101 Motion från Catarina Ask (MP) om attraktivare kollektivtra-

fik, forts 
 KS 2010/217, Ks § 122 

Yrkanden 

Catarina Ask (MP) föreslår att motionen bifalls. 

Bosse Strömbäck (V) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls. 

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

 

För kännedom 
Catarina Ask (MP) 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 102 Motion från Rigmor Åström (M) och Göran Höglund (M) om 

samverkansavtal för leverans av biogas mellan Boden och 
Luleå 

 KS 2011/130, Ks § 123 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen om framtida samverkansavtal mellan Boden 
och Luleå för leverans av biogas. 

Beskrivning av ärendet 

Rigmor Åström (M) och Göran Höglund (M) föreslår i en motion att kommunen 
verkar för ett framtida samverkansavtal med Luleå för leverans av biogas mellan 
kommunerna.  

Tekniska förvaltningen beskriver i sitt yttrande produktionen i Boden och planerad 
uppgradering i Luleå vid årsskiftet 2012-2013. 

Boden har liksom ett flertal biogasproducenter under den senaste tiden av olika an-
ledningar tidvis haft problem med att kunna leverera fordonsgas i tillräckliga 
mängder. Därför finns det ett behov av samverkan i regionen. 

En samverkansgrupp kommer därför att bildas med ansvariga i de närliggande 
kommunerna Boden och Luleå. 

Arbetsutskottets förslag till beslut är att Kommunfullmäktige bifaller motionen om 
samverkan mellan Boden och Luleå för leverans av biogas. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Rigmor Åström (M) föreslår att kommunstyrelsens förslag tillstyrks. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen)  

För kännedom 
Rigmor Åström (M) och Göran Höglund (M)  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 103 Motion från Anders Pettersson (KD) om en enklare scen i 

stadsparken 
 KS 2011/142, Ks § 124 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) i uppdrag 
att ta med förslaget om en enklare scen i stadsparken i kommande budgetarbete. 

2. Motionen är härmed bifallen. 

Beskrivning av ärendet 

Anders Pettersson (KD) föreslår i en motion att tekniska förvaltningen får i uppdrag 
att utreda och komma med förslag på utformning och placering av en enklare scen 
med tak i stadsparken. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att det inte finns pengar i investerings-
budgeten för en scen i stadsparken. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Anders Pettersson (KD) föreslår att kommunstyrelsens förslag tillstyrks. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 

För kännedom 
Anders Pettersson (KD)  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 104 Motion från Lars Röjne (SD) om en gågata på Kungsgatan 

mellan Almgatan och Hellgrensgatan 
 KS 2011/383, Ks § 125 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) i uppdrag 
att fortsätta utredningen om att införa gågata eller gångfartsområde på delar av 
Kungsgatan respektive Kyrkgatan med undantag av behörig trafik i samband 
med ombyggnaden av kvarteret Cedern. 

2. Motionen är härmed behandlad. 

Beskrivning av ärendet 

Lars Röjne (SD) föreslår i en motion att införa gågata på Kungsgatan mellan  
Almgatan och Hellgrensgatan, med undantag för bussar, taxi och annan behörig  
trafik. 

Tekniska förvaltningen har under våren 2011, på uppdrag av kommunledningen, 
gjort en översyn av korsningen Kyrkgatan – Kungsgatan. Man har också tittat på en 
vision för busshållplatsen vid gamla Åhléns samt del av Kyrkgatan och Kungsga-
tan, där grundtanken är att införa gågata eller gångfartsområde på dessa gator med 
undantag för behörig trafik. 

Kvarteret Cedern ägs och förvaltas av Wiksténs fastigheter AB som har planer på 
att exploatera området för handel och bostäder med start tidigast hösten 2011. 

I samband med byggtiden kommer tekniska förvaltningen att utföra försök med att 
stänga av delar av Kyrkgatan och Kungsgatan för biltrafik. Utvärdering av försöken 
ska sedan ligga till grund för hur området ska utformas och regleras i framtiden. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 

För kännedom 
Lars Röjne (SD) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 105 Medborgarförslag om ett levande torg med närodlat och 

närproducerat 
 KS 2011/190, Ks § 126 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om ett tillägg till de lokala ordningsföreskrifterna 
om att hela Centrumtorget reserveras för torghandel av lokalt ekologiskt 
och/eller lokalt producerade varor samt kulturframträdanden av olika musik-
grupper på lördagar.  

2. Avgiften fastställs för torgplats på lördagar till 100 kr per dag 2011 med index-
reglering. 

3. Tillägget och avgiften träder ikraft i samband med invigningen av nya centrum-
torget hösten 2011. 

4. Medborgarförslaget är härmed behandlat. 

Beskrivning av ärendet 

Hans Pettersson föreslår i ett medborgarförslag att Bodens kommun ska följa andra 
kommuners modell och reservera torgplatser på lördagar för att få ett levande torg 
med närodlat och lokalproducerat samt kulturframträdande av musikgrupper. 

Torghandeln regleras av kommunens lokala ordningsföreskrifter för torghandel och 
avgift tas ut enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Tekniska förvaltningen 
handlägger frågor om upplåtelse av offentlig plats.  

Tekniska förvaltningen föreslår att man tillåter Hushållningssällskapet att prelimi-
närt reservera hela Centrumtorget för torghandel av lokalt ekologiskt odlade och 
lokalt producerade varor på lördagar. Definitiv bokning ska göras senast fredag en 
vecka innan försäljningsdag med besked om antal platser och namn på försäljare för 
varje plats. Villkor för nyttjandet ska i övrigt motsvara vad som anges i lokala ord-
ningsföreskrifter för torghandeln i Bodens kommun.  

Kulturframträdanden av ideell art får utan tillstånd ordnas av Hushållningssällska-
pet i samband med torghandel på centrumtorget med hänsyn till allmänhetens till-
gänglighet. 

Avgiften föreslås till 100 kronor per dag för 2011 och därefter indexreglering i lik-
het med övriga avgifter. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 105 Medborgarförslag om ett levande torg med närodlat och 

närproducerat, forts 
 KS 2011/190, Ks § 126 

Tekniska utskottets förslag till beslut är att Kommunfullmäktige beslutar om tillägg 
till de lokala ordningsföreskrifterna om att man tillåter Hushållningssällskapet att 
preliminärt reservera hela Centrumtorget för torghandel med närodlat och närpro-
ducerat lördagar. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för torgplats för lokalt 
ekologiskt odlade och närproducerade produkter till 100 kronor per dag 2011 med 
indexreglering. Besluten träder i kraft när nya centrumtorget invigs hösten 2011. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 

För kännedom 
Hans Pettersson 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 106 Kommunstyrelsen/tekniska förvaltningen med begäran om 

omfördelning av medel till slaghackning av ängsmark och 
naturparker 

 KS 2011/562, Ks § 127 

Beslut 

Kommunfullmäktige omfördelar 300 tkr från kommunfullmäktiges oförutsedda 
post till slaghackning av ängsmark och naturparker. 

Beskrivning av ärendet 

Parkavdelningens underskott från förra året skulle finansieras genom utebliven 
slaghackning. 

För att hålla ängsmark och naturparker i vårdat skick behöver de slaghackas, det 
vill säga man klipper ner gräset två gånger per sommar. Dessa markområden ligger 
vanligen i anslutning till villakvarter. Utebliven slaghackning medför olägenheter 
för boende i närheten och det blir en kapitalförstöring i form tuvliknande ängsmark 
och naturparker som efter två år växer igen med sly. Då krävs maskiner för  
slyröjning och de har dubbla timpriser jämfört med slaghackstraktor. 

Efter starka reaktioner från medborgarna har beslut tagits om att slaghacka till en 
kostnad av 300 tkr. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 107 Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning gällande 

antalet sammanträden per år 
 KS 2009/74, Ks § 128 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige ändrar 5 § 1 stycket i fullmäktiges arbetsordning till föl-
jande lydelse: ”Ordinarie sammanträde med fullmäktige hålls på dag och tid 
som fullmäktige bestämmer för varje år.” 

2. Kommunfullmäktige ändrar 6 § 1 stycket i fullmäktiges arbetsordning till föl-
jande lydelse: ”Extra sammanträde hålls på den tid som ordförande bestämmer 
efter samråd med vice ordförandena”. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att fullmäktiges arbetsordning ändras i frå-
ga om när sammanträden ska hållas. Förslaget är att ordinarie sammanträde med 
fullmäktige hålls på dag och tid som fullmäktige bestämmer för varje år. Idag gäller 
att fullmäktige ska sammanträda varje månad utom juni och juli. 

Ändring gör det möjligt att på ett bättre sätt anpassa sammanträdesplanen så att 
fullmäktiges styrning och uppföljning av kommunen blir så effektiv som möjligt. 
Det finns sedan tidigare en möjlighet för fullmäktiges ordförande att kalla till ett 
extra sammanträde, om fullmäktige måste behandla en fråga som är brådskande att 
den inte kan vänta till nästa ordinarie sammanträde. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut var att kommunfullmäktige ändrar 5 § 1 
stycket i fullmäktiges arbetsordning till följande lydelse: ”Ordinarie sammanträde 
med fullmäktige hålls på dag och tid som fullmäktige bestämmer för varje år.” 

Yrkanden 

Johan Johansson (M) föreslår att kommunstyrelsens förslag tillstyrks med tillägget 
att första stycket i 6 § får följande lydelse ”Extra sammanträde hålls på den tid som 
ordförande bestämmer efter samråd med vice ordförandena.” 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
med Johan Johanssons (M) förslag till tillägg. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (kansli och informationskontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 108 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunsty-

relsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 2012 
 KS 2011/578, Ks § 129 

Beslut  

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till sammanträdesdagar i fullmäktige för 
2012.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till tidplan för sammanträ-
desdagar i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsut-
skott för år 2012. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 

 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 109 Ersättares inkallande/tjänstgöring 

 Vb § 9 

Beslut  

1. Där ledamöter och ersättare vid valet numreras inom varje parti, ska vid förfall 
för ordinarie ledamot i första hand inkallas ersättare inom respektive parti, i 
andra hand från den aktuella kartellen, enligt den vid valet bestämda ordningen 
(numreringen)  

2. ersättare för det/den aktuella partiet/kartellen inte finns tillgänglig ska ersättare 
ingå ur i tur och ordning: 

Kartell 1 

I inbördes ordning: Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.  

Kartell 2 

I inbördes ordning: Moderaterna, Norrbottens Sjukvårdsparti, Kristdemokra-
terna, Folkpartiet och Centerpartiet. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt 6 kap 9 § i kommunallagen ska, i samband med val till styrelser och nämn-
der, även bestämmas den ordning enligt vilken ersättarna ska tjänstgöra. 

 

För kännedom 
Berörda styrelser, nämnder, bolag, stiftelser och kommunförbund 
Kommunstyrelsen (personalkontoret och kansliet) 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

38 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 110 Val av ledamöter och ersättare i Barn- och utbildnings-

nämnden för återstående del av mandatperioden 2011-2014 
 Vb § 10 

Beslut  

Ärendet bordläggs. 

Valberedningens förslag  

Nedanstående personer väljs till ledamöter och ersättare i Barn- och utbildnings-
nämnden för återstående del av mandatperioden 2011-2014. Att Britt-Marie Log-
gert-Andrén (S) väljs till ordförande och Inger Vestman Arvesen (V) väljs till vice 
ordförande. 

Ledamöter 

1. Britt-Marie Loggert-Andrén (S) Skolvägen 11 961 37 BODEN  
2. Rigmor Åström (M)  Ubbyn 5 961 91 BODEN 
3. Kurt Pettersson (S) Melonvägen 15 961 48 BODEN  
4. Daniel Rönnbäck (M) Margaretagatan 8A 961 35 BODEN 
5. Anna Ek-Oja (S) Vasagatan 8 961 33 BODEN  
6. Magdalena Resare Sandberg (M) Gideons väg 7 961 39 BODEN 
7. Lennart Synnergren (S) Stackvägen 7 A 961 39 BODEN  
8. Catrin Wärne (M) Almgatan 6 961 64 BODEN 
9. Inger Vestman-Arvesen (V) Rönnvägen 5 961 37 BODEN  
10. Bosse Westin (V)  Svartbyleden 22 961 40 BODEN  
11. Maria Selin Fjellström (KD)  Morotsvägen 1 961 47 BODEN  
 
Ersättare  

1. Annelie Engström (S) Garvaregatan 11 B 961 64 BODEN  
2. Ulrika Adolfsson (M) Spökvägen 17 961 93 BODEN 
3. Roberth Andersson (S) Gränsvägen 2 961 37 BODEN  
4. Johan Sellin (M) Domarvägen 6 961 39 BODEN  
5. Berith Ekervhén (S) Sagovägen 12 961 93 BODEN  
6. Sead Maglic (NS) Engelbrektsgatan 39 961 33 BODEN  
7. Per Vestin (S) Garnisonsgatan 55 961 36 BODEN  
8. Robert Brännström (V) Drottninggatan 12 961 35 BODEN  
9. Hendrik Andersson (FP) Lövbacken 27 961 95 BODEN  
10. Jerry Larsson (S) Gamla Byavägen 6 961 97 GUNNARSBYN 
11. Matilda Lundström (C)  Herkulesgatan 3 A 961 61 BODEN  



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

39 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 110 Val av ledamöter och ersättare i Barn- och utbildnings-

nämnden för återstående del av mandatperioden 2011-2014, 
forts 

 Vb § 10 

 
Yrkanden 

Anna-Karin Nylund (S) föreslår att ärendet bordläggs.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Anna-Karin Nylunds (S) 
förslag. 
 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

40 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 111 Val av ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen för åter-

stående del av mandatperioden 2011-2014 
 Vb § 11 

Beslut  

1. Nedanstående personer väljs till ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen för 
återstående del av mandatperioden 2011-2014. 

2. Torbjörn Lidberg (S) väljs till kommunstyrelsens ordförande. 

3. Bosse Strömbäck (V) väljs till kommunstyrelsens vice ordförande. 

 
Ledamöter 

1. Torbjörn Lidberg (S)  Spanngränd 7 961 42 BODEN  
2. Johan Johansson (M)  Gideons väg 10 961 39 BODEN 
3. Anna-Karin Nylund (S)  Gideons väg 28 961 39 BODEN  
4. Rigmor Åström (M)  Ubbyn 5 961 91 BODEN 
5. Inge Andersson (S) Gunnarbyvägen 367 955 95 NIEMISEL 
6. Göran Ahlman (M) Råbäcken 75 961 93 BODEN 
7. Lena Nilsson (S) Prinsgatan 13 D 961 31 BODEN  
8. Daniel Rönnbäck (M) Margaretagatan 8A 961 35 BODEN 
9. Urban Sundbom (S) Domarvägen 4 961 39 BODEN  
10. Bosse Strömbäck (V)  Alvägen 3 961 37 BODEN  
11. Kenneth Backgård (NS) Trångforsgränd 7 961 44 BODEN  
12. Inger Vestman-Arvesen (V) Rönnvägen 5 961 37 BODEN  
13. Anders Sundström (NS) Åkargränd 2 961 35 BODEN  
14. Lennart Klockare (S) Citronvägen 9 961 48 BODEN  
15. Anders Pettersson (KD)  Ronningsvägen 2 961 40 BODEN  



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

41 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 111 Val av ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen för åter-

stående del av mandatperioden 2011-2014, forts 
 Vb § 11 

Ersättare  

1. Glenn Blom (S) Inbyn 203 961 91 BODEN  
2. Åke Eltoft (M) Soldatgatan 22 961 76 BODEN 
3. Lena Goldkuhl (S) Humlevägen 17  961 68 BODEN  
4. Bo Lindström (M)  Hedsvedjeleden 1 961 46 BODEN 
5. Jan-Olov Bäcklund (S) Vargvägen 3 961 68 BODEN  
6. Egon Palo (M) Kvistvägen 1 961 44 BODEN 
7. Lennart Synnergren (S) Stackvägen 7 A 961 39 BODEN  
8. Göran Höglund (M) Ljungvägen 7 961 44 BODEN 
9. Rasmus Joneland (V) Rönnvägen 7 961 37 BODEN  
10. Gunnel Notelid (V) Garnisonsgatan 53 961 36 BODEN  
11. Carola Larsson (FP) Kungsgatan 20 A 961 31 BODEN  
12. Inga-Lill Engström Öman (V) Bergsvägen 16 961 37 BODEN  
13. Roger Bohman (C) G Buddbyvägen 6 961 42 BODEN  
14. VAKANT   
15. Lili-Marie Lundström (C) Södra Bredåker 24 961 95 BODEN  

 
Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår valberedningens förslag tillstyrks men att näst sista 
ersättarplatsen blir vakant tillsvidare. 

Ordförande ställer valberedningens förslag mot Torbjörn Lidbergs (S) förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Torbjörn Lidbergs (S) förslag. 
 

 

För kännedom 
De valda 
Personalkontoret  
Kansliet 
 

 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

42 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 112 Val av kommunalråd i Bodens kommun för återstående del 

av mandatperioden 2011-2014 
 Vb § 12 

Beslut  

Nedanstående personer väljs till kommunalråd för återstående del av mandatperio-
den 2011-2014. 

Kommunalråd 

1. Torbjörn Lidberg (S)  Spanngränd 7 961 42 BODEN 
2. Bosse Strömbäck (V)   Alvägen 3 961 37 BODEN  

 

 

För kännedom 
De valda 
Personalkontoret  
Kansliet 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

43 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 113 Val av ledamöter och ersättare i Krisledningsnämnden för 

återstående del av mandatperioden 2011-2014 
 Vb § 13 

Beslut  

Ärendet bordläggs. 

Valberedningens förslag 

Nedanstående personer väljs till ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden för 
återstående del av mandatperioden 2011-2014. Torbjörn Lidberg (S) väljs till ordfö-
rande samt att Bosse Strömbäck (V) väljs till vice ordförande. 
 

Ledamöter 

1. Torbjörn Lidberg (S)  Spanngränd 7 961 42 BODEN  
2. Johan Johansson (M)  Gideons väg 10 961 39 BODEN 
3. Lena Nilsson (S)  Prinsgatan 13 D 961 31 BODEN  
4. Rigmor Åström (M)  Ubbyn 5 961 91 BODEN 
5. Inge Andersson (S) Gunnarbyvägen 367 955 95 NIEMISEL 
6. Roger Bohman (C)  G Buddbyvägen 6 961 42 BODEN  
7. Bosse Strömbäck (V)  Alvägen 3 961 37 BODEN  
 
Ersättare  

1. Anna-Karin Nylund (S)  Gideons väg 28 961 39 BODEN  
2. Göran Ahlman (M) Råbäcken 75 961 93 BODEN 
3. Jan-Olov Bäcklund (S) Vargvägen 3 961 68 BODEN  
4. Daniel Rönnbäck (M) Margaretagatan 8 A 961 35 BODEN 
5. Inger Vestman Arvesen (V)  Rönnvägen 7 961 37 BODEN  
6. Anders Pettersson (KD)  Ronningsvägen 2 961 40 BODEN  
7. Lennart Klockare (S) Citronvägen 9 961 48 BODEN  

 
Yrkanden 

Anna-Karin Nylund (S) föreslår att ärendet bordläggs.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Anna-Karin Nylunds (S) 
förslag. 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

44 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 114 Val av ledamöter och ersättare i Socialnämnden för återstå-

ende del av mandatperioden 2011-2014 
 Vb § 14 

Beslut  

1. Nedanstående personer väljs till ledamöter och ersättare i Socialnämnden för 
återstående del av mandatperioden 2011-2014. 

2. Christer Carlsson (S) väljs till socialnämndens ordförande. 

3. Bo Englund (V) väljs till socialnämndens vice ordförande. 

Ledamöter 

1. Christer Carlsson (S) Hökgatan 22 961 74 BODEN  
2. Egon Palo (M) Kvistvägen 1 961 44 BODEN 
3. Susanne Westlund (S) Smaragdgränd 3 961 46 BODEN  
4. Göran Höglund (M) Ljungvägen 7 961 44 BODEN 
5. Ingemar Karlsson (S) Övre Svartlå 416  961 98 BODEN  
6. Eva Smedetun (M) Herkulesgatan 1 C 961 61 BODEN 
7. Bo Englund (V) Lulevägen 24 A 961 33 BODEN  
8. Anders Sundström (NS) Åkargränd 2 961 35 BODEN  
9. Lena Joneland (V) Rönnvägen 7 961 37 BODEN  
10. Kent Eriksson (V) Bärvägen 13 961 48 BODEN  
11. Gunnar Halin (KD)  Ubbyn 102 961 91 BODEN  
 
Ersättare  

1. Ann-Christin Pretty (S) Stora vägen 4 961 97 GUNNARSBYN 
2. Ulrica Adolfsson (M) Spökvägen 17 961 93 BODEN 
3. Åsa Lindström (S) Hökgatan 16 961 74 BODEN  
4. Knut Larsson (M) Kristallvägen 16 961 46 BODEN  
5. Mashal Molod (S) Sturegatan 18 E 961 33 BODEN  
6. Anders Hagberg (M) Ringvägen 13 961 35 BODEN 
7. Sara Avander (S) Brännagatan 11 B 961 31 BODEN  
8. Eva Larsson (FP) Svartbyleden 6 961 40 BODEN  
9. Malin Karvonen (V) Allégatan 46 B 961 67 BODEN  
10. Jim Öman (S) Hjortvägen 6 B 961 68 BODEN  
11. Kenneth Samuelsson (C) Svartbäcken 11 961 91 BODEN  
 

För kännedom 
De valda, socialnämnden, personalkontoret och kansliet. 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

45 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 115 Val av ledamöter och ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 

för återstående del av mandatperioden 2011-2014 
 Vb § 15 

Beslut  

Ärendet bordläggs. 

Valberedningens förslag 

Nedanstående personer väljs till ledamöter och ersättare i Kultur- och fritidsnämn-
den för återstående del av mandatperioden 2011-2014. Beatrice Öman (S) väljs till 
ordförande samt att Bosse Westin (V) väljs till vice ordförande. 

Ledamöter 

1. Beatrice Öman (S) Hjortvägen 6 B 961 68 BODEN  
2. Göran Ahlman (M) Råbäcken 75 961 93 BODEN 
3. Kent Nyberg (S) Grytvägen 7 961 42 BODEN  
4. Gunilla Lantz (M) Lundagårdsgatan 13 961 36 BODEN 
5. Inger Mattsson (S) Strandplan 19 F 961 34 BODEN  
6. Bo Lindström (M) Hedsvedjeleden 1 961 46 BODEN 
7. Bosse Vestin (V) Svartbyleden 22 961 40 BODEN  
8. Christer Palmgren (FP) Brinkvägen 13 961 44 BODEN  
9. Max Aldrin (V) Garnisonsgatan 53 961 36 BODEN  
 
Ersättare  

1. Elena Olovsson (S) Sergeantsgatan 8 F 961 77 BODEN  
2. Åke Carlsson (M) Kvistvägen 24 961 44 BODEN 
3. Kenneth Strand (S) Framigårdsvägen 4 961 97 GUNNARSBYN 
4. Hans Nilsson (M) Transportvägen 4 961 68 BODEN  
5. Andreas Nicolao (S) Kommendörsgatan 1 A 961 31 BODEN  
6. Rakel Groth (NS) Sörbyn 6 B 961 97 GUNNARSBYN 
7. Inger Olofsdotter-Ågren (V) Brännagatan 14 B 961 31 BODEN  
8. Eva-Britt Larsson (C) Skomakarvägen 8 960 24 HARADS 
9. Britt-Inger Hedström (S) Nedre Harads 19 960 24 HARADS 

 
Yrkanden 

Anna-Karin Nylund (S) föreslår att ärendet bordläggs.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Anna-Karin Nylunds (S) 
förslag. 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

46 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 116 Val av ledamöter och ersättare i Näringslivsstyrelsen för 

återstående del av mandatperioden 2011-2014 
 Vb § 16 

Beslut  

Ärendet bordläggs. 

Valberedningens förslag 

Nedanstående personer väljs till ledamöter och ersättare i Näringslivsstyrelsen för 
återstående del av mandatperioden 2011-2014. Bosse Strömbäck (V) väljs till ord-
förande samt att Jan-Olov Bäcklund (S) väljs till vice ordförande. 

Ledamöter 

1. Jan-Olov Bäcklund (S) Vargvägen 3 961 68 BODEN  
2. Åke Eltoft (M) Soldatgatan 22 961 76 BODEN 
3. Eivy Blomdahl (S)  Svartbyvägen 14 C 961 37 BODEN  
4. Daniel Rönnbäck (M) Margaretagatan 8 A 961 35 BODEN 
5. Inge Andersson (S) Gunnarbyvägen 367 955 95 NIEMISEL 
6. Anders Pettersson (KD) Ronningsvägen 2 961 40 BODEN  
7. Bosse Strömbäck (V) Alvägen 3 961 37 BODEN  

 

Ersättare  

1. Lena Goldkuhl (S) Humlevägen 17 961 68 BODEN 
2. Bo Lindström (M)  Hedsvedjeleden 1 961 46 BODEN 
3. Harry Hannu (S) Smaragdvägen 43 961 46 BODEN 
4. Emil Svanberg (M) Ö Lillgärdsvägen 20 961 50 BODEN 
5. Marie Gustavsson (V) Balettstigen 3 961 39 BODEN 
6. Christer Bergdahl (NS) Garagevägen 1 961 68 BODEN 
7. Tomas Lund (S) Agentgränd 8 961 40 BODEN 

 

Yrkanden 

Anna-Karin Nylund (S) föreslår att ärendet bordläggs.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Anna-Karin Nylunds (S) 
förslag. 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

47 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 117 Val av ledamöter och ersättare i Miljö- och byggnämnden 

för återstående del av mandatperioden 2011-2014 
 Vb § 17 

Beslut  

1. Nedanstående personer väljs till ledamöter och ersättare i Miljö- och bygg-
nämnden för återstående del av mandatperioden 2011-2014. 

2. Lars Nilsson (S) väljs till miljö- och byggnämndens ordförande. 

3. Staffan Hansson (V) väljs till miljö- och byggnämndens vice ordförande. 

Ledamöter 

1. Lars Nilsson (S) Strandplan 19 F 961 34 BODEN  
2. Bo Hultin (M)  Befälsvägen 1 A 961 36 BODEN 
3. Birgitta Rensfeldt (S) Snövägen 3 961 32 BODEN  
4. Helena Nordvall (M) Kyrsgatan 16 961 34 BODEN 
5. Lars Olof Nygård (S) Storgärdsvägen 72 961 51 BODEN  
6. Anders Granström (NS) Trångforsgränd 3 961 44 BODEN  
7. Staffan Hansson (V) Brinkvägen 20 961 44 BODEN  
8. Lars Karlsson (FP) Brobyn 205 961 95 BODEN  
9. Inger Billenman (S)  Prinsgatan 26 C 961 31 BODEN  

 

Ersättare  

1. Glenn Blom (S) Inbyn 203 961 91 BODEN  
2. Knut Larsson (M) Kristallvägen 16 961 68 BODEN  
3. VAKANT   
4. Hans Nilsson (M) Transportvägen 4 961 68 BODEN  
5. Margith H Dyrander (S) Smaragdvägen 53 961 46 BODEN  
6. Peter Berkfors (M) Snårvägen 32 961 44 BODEN  
7. Bo Engström (V) Bergsvägen 16 961 37 BODEN  
8. Kjell Larsson (KD) Stinsvägen 10 961 39 BODEN  
9. Elve Öhrvall (S) Nygårdsvägen 2 960 24 HARADS 
 

För kännedom 
De valda 
Miljö- och byggnämnden  
Personalkontoret  
Kansliet 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

48 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 118 Val av ledamöter och ersättare i Valnämnden för återståen-

de del av mandatperioden 2011-2014 
 Vb § 18 

Beslut  

Ärendet bordläggs. 

Valberedningens förslag 

Nedanstående personer väljs till ledamöter och ersättare i Valnämnden för återstå-
ende del av mandatperioden 2011-2014. Michael Engström (S) väljs till ordförande 
samt att Inger Vestman-Arvesen (V) väljs till vice ordförande. 

Ledamöter 

1. Michael Engström (S) Rörån 7  961 97 GUNNARSBYN 
2. Göran Höglund (M) Ljungvägen 7 961 44 BODEN  
3. Lena Nilsson (S)  Prinsgatan 13 D 961 31 BODEN  
4. Bo Elmgren (M) Floragatan 22 961 77 BODEN  
5. Tore Holmqvist (S) Margaretagatan 2 961 35 BODEN  
6. Erika Sjöö (NS) Instrumentvägen 39 961 46 BODEN  
7. Inger Vestman-Arvesen (V) Rönnvägen 5 961 37 BODEN  

 

Ersättare  

1. Anita Karlsson (S) Svartlå 416 961 98 BODEN  
2. Nicklas Sjöö (NS) Instrumentvägen 39 961 46 BODEN  
3. Patrik Lundström (S) Lulevägen 17 C 961 73 BODEN  
4. Kjell Larsson (KD) Stinsvägen 10 961 39 BODEN  
5. Gunnel Notelid (V) Garnisonsgatan 53 961 36 BODEN  
6. Bo Jakobsson (FP) Övre Svartlå 101 961 98 BODEN  
7. Pirjo Rönnqvist (MP) Vaktvägen 1 961 39 BODEN  

 
Yrkanden 

Anna-Karin Nylund (S) föreslår att ärendet bordläggs.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Anna-Karin Nylunds (S) 
förslag. 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

49 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 119 Val av ordförande i Folkhälsorådet för återstående del av 

mandatperioden 2011-2014 
 Vb § 19 

Beslut  

Uppdraget som ordförande i Folkhälsorådet hålls vakant i avvaktan på organisa-
tionsförändring. 

Beskrivning av ärendet 

Socialdemokraterna nominerar ingen till uppdraget som ordförande i Folkhälsorå-
det. Uppdraget hålls vakant i avvaktan på organisationsförändring. 

 

För kännedom 
Folkhälsorådet  
Personalkontoret  
Kansliet 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

50 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 120 Val av ledamöter och ersättare i Bodens Energi AB (BEAB) 

till och med årsstämman 2015 
 Vb § 20 

Beslut  

1. Nedanstående personer väljs till ledamöter och ersättare i Bodens Energi AB till 
och med årsstämman 2015 

2. Bosse Strömbäck (V) väljs till ordförande 

3. Jan-Olov Bäcklund (S) väljs till vice ordförande 

Ledamöter 

1. Bosse Strömbäck (V)  Alvägen 3 961 37 BODEN  
2. Olle Lindström (M) Smaragdgränd 6 961 46 BODEN  
3. Jan-Olov Bäcklund (S)  Vargvägen 3 961 68 BODEN  
4. Magdalena Resare Sandberg (M) Gidons väg 7 961 39 BODEN  
5. Anna-Karin Nylund (S)  Gideons väg 28 961 39 BODEN  

 

Ersättare  

1. Leif Ekervhén (S) Sagovägen 12 961 93 BODEN  
2. Hans Nilsson (M) Transportvägen 4 961 68 BODEN  
3. Bo Engström (V) Bergsvägen 16 961 37 BODEN  
4. Kenneth Backgård (NS) Trångforsgränd 7 961 44 BODEN  
5. Ingegerd Bergenstråhle-Lind (S) Sörbyn 410  961 97 GUNNARSBYN
 

 

För kännedom 
De valda 
Bodens Energi AB  
Kansliet 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

51 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 121 Val av ledamöter och ersättare i Bodens Energi Nät AB 

(BENAB) till och med årsstämman 2015 
 Vb § 21 

Beslut  

1. Nedanstående personer väljs till ledamöter och ersättare i Bodens Energi Nät 
AB till och med årsstämman 2015 

2. Bosse Strömbäck (V) väljs till ordförande 

3. Jan-Olov Bäcklund (S) väljs till vice ordförande 

Ledamöter 

1. Bosse Strömbäck (V)  Alvägen 3 961 37 BODEN  
2. Olle Lindström (M) Smaragdgränd 6 961 46 BODEN  
3. Jan-Olov Bäcklund (S)  Vargvägen 3 961 68 BODEN  
4. Magdalena Resare Sandberg (M) Gidons väg 7 961 39 BODEN  
5. Anna-Karin Nylund (S)  Gideons väg 28 961 39 BODEN  

 

Ersättare  

1. Leif Ekervhén (S) Sagovägen 12 961 93 BODEN  
2. Hans Nilsson (M) Transportvägen 4 961 68 BODEN  
3. Bo Engström (V) Bergsvägen 16 961 37 BODEN  
4. Kenneth Backgård (NS) Trångforsgränd 7 961 44 BODEN  
5. Ingegerd Bergenstråhle-Lind (S) Sörbyn 410  961 97 GUN-

 

 

För kännedom 
De valda 
Bodens Energi Nät AB  
Kansliet 

 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

52 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 122 Val av ledamöter, ersättare och stämmoombud i Bodens 

Kommunföretag AB till och med årsstämman 2015 
 Vb § 22 

Beslut  

1. Nedanstående personer väljs till ledamöter, ersättare och stämmoombud i Bo-
dens kommunföretag AB till och med årsstämman 2015 

2. Torbjörn Lidberg (S) väljs till ordförande 

3. Bosse Strömbäck (V) väljs till vice ordförande 

Ledamöter 

1. Torbjörn Lidberg (S)  Spanngränd 7 961 42 BODEN  
2. Olle Lindström (M) Smaragdgränd 6 961 46 BODEN  
3. Inger Billenman (S) Prinsgatan 26 C 961 31 BODEN  
4. Inger Lundström (M) Ortenmyrvägen 8 C 961 51 BODEN  
5. Bosse Strömbäck (V)  Alvägen 3 961 37 BODEN  

 

Ersättare  

1. Inge Andersson (S)  Gunnarsbyv. 367 955 95 NIEMISEL 
2. Peter Berkfors (M) Snårvägen 32 961 44 BODEN  
3. Gunnel Notelid (V)  Garnisonsgatan 53 961 36 BODEN  
4. Anders Pettersson (KD) Ronningsvägen 2 961 40 BODEN  
5. Eivy Blomdahl (S)  Svartbyvägen 14 C 961 37 BODEN  
 

Stämmoombud 

Torbjörn Lidberg (S) Spanngränd 7 961 42 BODEN  
 

 

För kännedom 
De valda 
Bodens Kommunföretag AB 
Personalkontoret  
Kansliet 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

53 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 123 Val av ledamöter och ersättare i Stiftelsen Bodenbo för 

återstående del av mandatperioden 2011-2014 
 Vb § 23 

Beslut  

Nedanstående personer väljs till ledamöter och ersättare i Stiftelsen Bodenbo för 
återstående del av mandatperioden 2011-2014. 

Enligt Stiftelsen BodenBo´s stadgar § 6 så utser styrelsen inom sig ordförande resp 
vice ordförande för samma mandatperiod. 

Ledamöter 

1. Michael Engström (S) Rörån 7  961 97 GUNNARSBYN 
2. Lars-Gunnar Holmqvist (M) Kommendörsgatan 25 961 31 BODEN  
3. Britt-Marie Loggert-Andrén (S) Skolvägen 11 961 37 BODEN  
4. Rigmor Åström (M) Ubbyn 5 961 91 BODEN  
5. Bo Gillberg (S) Kommendörsgatan 25 961 31 BODEN  
6. Anders Granström (NS) Trångforsgränd 3 961 44 BODEN  
7. Rasmus Joneland (V) Rönnvägen 7 961 37 BODEN  

 

Ersättare  

1. Åsa Lindström (S) Hökgatan 16 961 74 BODEN  
2. Knut Larsson (M) Kristallvägen 16 961 46 BODEN  
3. Solomon Handaal (S) Garnisonsgatan 57 961 36 BODEN  
4. Ann-Louise Berkfors (M) Snårvägen 32 961 44 BODEN  
5. Gunnel Notelid (V) Garnisonsgatan 53 961 36 BODEN  
6. Per-Erik Johansson (KD) Tallkronsvägen 5 961 51 BODEN  
7. Jan Nilsson (S) Brogatan 35 961 36 BODEN  

 

 

För kännedom 
De valda 
Stiftelsen Bodenbo  
Personalkontoret  
Kansliet. 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

54 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 124 Val av ombud och ersättare i Kommunförbundets Länsavd 

förbundsmöten för återstående del av mandatperioden 
2011-2014 

 Vb § 24 

Beslut  

Nedanstående personer väljs till ombud och ersättare i Kommunförbundets Länsavd 
förbundsmöten för återstående del av mandatperioden 2011-2014. 

Ombud 

1. Anna-Karin Nylund (S)  Gideons väg 28 961 39 BODEN  
2. Johan Johansson (M) Gideons väg 10 961 39 BODEN  
3. Eivy Blomdahl (S) Svartbyvägen 14 C 961 37 BODEN  
4. Rigmor Åström (M) Ubbyn 5 961 91 BODEN  
5. Rasmus Joneland (V) Rönnvägen 7 961 37 BODEN  
6. Göran Hedberg (NS) Burvägen 8 961 39 BODEN  
7. Inge Andersson (S)  Gunnarbyvägen 367 955 95 NIEMISEL 

 

Ersättare  

1. Britt-Marie Loggert-Andrén (S) Skolvägen 11 961 37 BODEN  
2. Anders Pettersson (KD) Ronningsvägen 2 961 40 BODEN  
3. Christer Carlsson (S) Hökgatan 22 961 74 BODEN  
4. Hendrik Andersson (FP) Lövbacken 27 961 95 BODEN  
5. Gunnel Notelid (V) Garnisonsgatan 53 961 36 BODEN  
6. Eva-Britt Larsson (C) Skomakarvägen 8 960 24 HARADS 
7. Lena Nilsson (S) Prinsgatan 13 D 961 31 BODEN  
 

 

För kännedom 
De valda 
Kommunförbundet 
Personalkontoret  
Kansliet 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

55 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 125 Val av Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen för åter-

stående del av mandatperioden 2011-2014 
 Vb § 25 

Beslut  

Ärendet utgår. 

Valberedningens förslag 

Nedanstående personer väljs till Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen för åter-
stående del av mandatperioden 2011-2014. 

Gode Män 

1. Patrik Degerman (S)  Pilotvägen 9 961 39 BODEN  
2. Stellan Lundberg (M) Heimdalsgatan 1 961 33 BODEN  
3. Anna-Lena Vestin (S) Fabriksgatan 9 961 31 BODEN  
4. Maths Nordlund (M) Buddbyvägen 38 961 42 BODEN  
5. Christer Carlsson (S) Hökgatan 22 961 74 BODEN  
6. Tina Kotkaniemi (NS) Kyrkgatan 29 C 961 75 BODEN  
7. Lars Svedberg (V) Krusvägen 13 961 42 BODEN  
8. Åke Selberg (S) Nyvägen 3 B 961 67 GUNNARSBYN 

 
Yrkanden 

Anna-Karin Nylund (S) föreslår att ärendet utgår.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Anna-Karin Nylunds (S) 
förslag. 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

56 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 126 Val av nämndemän till Luleå Tingsrätt för återstående del av 

mandatperioden 2011-2014 
 Vb § 26 

Beslut  

Ärendet åtgår. 

Valberedningens förslag 

Nedanstående personer väljs till nämndemän till Luleå Tingsrätt för återstående del 
av mandatperioden 2011-2014. 

Nämndemän 

1. Ingegerd Hegelöv (S) Revisorvägen 26 961 40 BODEN  
2. Lennart Carlsson (M) Torsgatan 20 961 33 BODEN  
3. Jan Malmqvist (S) Grytvägen 8 961 42 BODEN  
4. Vivian Boström (M) Åkargränd 2 961 35 BODEN  
5. Christer Gustafsson (S) Lassbyn 205 961 97 GUNNARSBYN
6. Hans Nilsson (M) Transportvägen 4 961 68 BODEN  
7. Thord Eriksson (S) Batterivägen 10 961 43 BODEN  
8. Eberth Gustafson (M) Drottninggatan 9 961 35 BODEN  
9. Solomon Handal (S) Garnisonsgatan 57 961 36 BODEN  
10. Tore Konstenius (S) Smaragdvägen 68 961 46 BODEN  
11. Knut Larsson (M) Kristallvägen 16 961 46 BODEN  
12. Susanne Westlund (S) Smaragdgränd 3 961 46 BODEN  
13. Bo Elmgren (M) Floragatan 22 961 74 BODEN  
14. Eva Sundberg (V) Hednoret 32 961 46 BODEN  
15. Marianne Jornevald (NS) Dammgränd 46 961 44 BODEN  
16. Malin Karvonen (V) Allégatan 46 B 961 67 BODEN  
17. Anders Sundström (NS)  Åkargränd 2 961 35 BODEN  
18. Maja Arvesen (V) Ugglegatan 2 F 961 73 BODEN  
19. Kent Eriksson (V) Bärvägen 13 961 48 BODEN  
20. Leif Müller (KD) Rädisvägen 5 961 47 BODEN  
21. Maria Strömbäck (V) Alvägen 3 961 37 BODEN  

 

Yrkanden 

Anna-Karin Nylund (S) föreslår att ärendet åtgår.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Anna-Karin Nylunds (S) 
förslag. 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

57 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 127 Val av ledamöter och ersättare i Stiftelsen Kyrkkläppen för 

återstående del av mandatperioden 2011-2014 
 Vb § 27 

Beslut  

Nedanstående personer väljs till ledamöter och ersättare i Stiftelsen Kyrkkläppen 
för återstående del av mandatperioden 2011-2014. 

Ledamöter 

1. Sally Sundbom (S) Domarvägen 4 961 39 BODEN  
2. Lars Lundström (M) Råbäcken 24 961 93 BODEN  
3. Boris Karlsson (V) Ekvägen 1 961 37 BODEN  

 

Ersättare  

1. Britt-Inger Olsson (S) Lökvägen 1 961 47 BODEN  
2. Sture Bucht (M) Morotsvägen 34 961 47 BODEN  
3. Glenn Blom (S) Inbyn 203 961 91 BODEN  

 

 

För kännedom 
De valda 
Stiftelsen Kyrkkläppen 
Personalkontoret  
Kansliet 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

58 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 128 Val av ledamöter i Bodens Teaterförenings representant-

skap för återstående del av mandatperioden 2011-2014 
 Vb § 28 

Beslut  

Nedanstående personer väljs till ledamöter i Bodens Teaterförenings representant-
skap för återstående del av mandatperioden 2011-2014. 

Ledamöter 

Beatrice Öman (S) Hjortvägen 6 B 961 68 BODEN  
Bo Gillberg (S) Kommendörsgatan 25 961 31 BODEN  

 

 

För kännedom 
De valda 
Bodens Teaterförening 
Personalkontoret  
Kansliet 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

59 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 129 Val av observatör, ersättare observatör, stämmoombud och 

ersättare stämmoombud till Norrbottens Länstrafik AB för 
återstående del av mandatperioden 2011-2014 

 Vb § 29 

Beslut  

Nedanstående personer väljs till observatör, ersättare observatör, stämmoombud 
och ersättare stämmoombud till Norrbottens Länstrafik AB för återstående del av 
mandatperioden 2011-2014. 

Observatör 

Torbjörn Lidberg (S) Spanngränd 7 961 42 BODEN  
 

Ersättare observatör  

Bosse Strömbäck (V)  Alvägen 3 961 37 BODEN  
 

Stämmoombud 

Robert Brännström (V) Drottningatan 12 961 35 BODEN 
 

Ersättare stämmoombud  

Jan-Olov Bäcklund (S)  Vargvägen 3 961 68 BODEN  
 
 

 

För kännedom 
De valda 
Norrbottens Länstrafiken AB 
Personalkontoret  
Kansliet 

 
 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

60 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 130 Val av ledamot, ersättare, stämmoombud och ersättare 

stämmoombud till Lule- och Råne älvdalsstiftelsen för åter-
stående del av mandatperioden 2011-2014 

 Vb § 30 

Beslut 

Nedanstående personer väljs till ledamot, ersättare, stämmoombud och ersättare 
stämmoombud till Lule- och Råne älvdalsstiftelsen för återstående del av mandat-
perioden 2011-2014. 

Ledamot 

Inge Andersson (S) Gunnarbyvägen 367 961 97 GUNNARSBYN 
 

Ersättare  

Bo Engström (V) Bergsvägen 16 961 37 BODEN  
 
 

Stämmoombud 

Åke Selberg (S) Nyvägen 3 961 97 GUNNARSBYN
 

Ersättare stämmoombud  

Sally Sundbom (S) Domarvägen 4 961 39 BODEN  
 

 

För kännedom 
De valda 
Gällivare kommun 
Personalkontoret  
Kansliet 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

61 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 131 Val av vice ordförande och ledamot i överförmyndarnämn-

den för återstående del av mandatperioden 2011-2014 
 KS 2011/456, Vb § 31 

Beslut 

1. Inga-Lill Öman-Engström (V) väljs som vice ordförande i överförmyndar-
nämnden för återstående del av mandatperioden 2011-2014. 

2. Inger Lundström (M) väljs som ledamot i överförmyndarnämnden för återstå-
ende del av mandatperioden 2011-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Med anledning av att Ulf Nevell (M), tidigare vice ordförande i överförmyndar-
nämnden, har avlidit och uppdraget som vice ordförande tillhör Vänsterpartiet så 
nominerar Vänsterpartiet följande person  

Vice ordförande  

 Inga-Lill Engström-Öman (V) Bergsvägen 16 961 37 BODEN  

 

Moderaterna nominerar följande person som ledamot 

Ledamot  

Inger Lundström (M) Ortenmyrvägen 8 C 961 51 BODEN  

 

 

För kännedom 
De valda 
Överförmyndarnämnden 
Personalkontoret  
Kansliet  

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

62 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 132 Maria Bandh (S) med avsägelse av sitt uppdrag som leda-

mot i kommunfullmäktige  
 KS 2011/279, Vb § 32 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Maria Bandh (S) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ledamot i kom-
munfullmäktige. 

 

För kännedom 
Maria Bandh (S) 
Länsstyrelsen 
Personalkontoret  
Kansliet 

 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

63 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 133 Motioner 

  

Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande motion till kommunstyrelsen: 

1. Motion från Bo Hultin (M) om webb-tv och webbradiosändning av kommun-
fullmäktige sammanträden (2011/604) 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

64 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 134 Medborgarförslag  

  

a) Iordningsställande av hundrastgård (2011/527) 

Förslag: Många i Boden har hundar och det behövs en plats där de kan rastas, tränas 
men även springa och leka av sig. Själva arbetet med uppförandet av rastgården kan 
givetvis göras av hundägarna. 
Inlämnat av: Ingemar och Sofie Olli  
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  

b) Gång- och cykelbana mellan Södra o Norra Svartbyn (2011/530) 

Förslag: Eftersom trafiken mellan Södra Svartbyn och Norra Svartbyn blir allt mer 
intensiv och framförallt tung föreslås att en gång- och cykelbana anläggs parallellt 
med vägen eftersom olycksrisken med cyklar, promenerande/joggande, rullskidor 
m.m är överhängande då vägren i princip saknas. Sträckan runt Svartbyträsket är i 
dag en flitigt använd motionsrunda för många och med en gång- och cykelbana blir 
anslutningar till andra bilfria och mindre biltäta förbindelser riktigt bra.  
Inlämnat av: Börje Andersson  
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet 

b) Tur- och returbiljetter på lokaltrafik som gäller längre tid (2011/601) 

Förslag: Bodens kommun undersöker möjligheten att bussarnas tur- och returbiljet-
ter gäller 8 timmar istället för 1 timme. 
Inlämnat av: Amanda Frohm m.fl Sandeskolan klass 8:4  
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet 

 

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 
respektive förslagsställare 



Kommunfullmäktige  Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-10-03 

Sid 

65 (65) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 135 Interpellationer  

  

Fullmäktige beslutade att följande interpellation får ställas: 

1. Interpellation från Roger Bohman (C) om användandet av bygdemedel 
(2011/611). 
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