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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2013-10-14 
Tid 14.00 – 19.10 

§ 
119 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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

S Torbjörn Lidberg R X      

M Olle Lindström R X     

S Eivy Blomdahl R X      

M Johan Johansson  R X     

S Christer Carlsson R X      

V Bosse Strömbäck R X      

M Rigmor Åström R X     

S Britt-Marie Loggert Andrén R X      

S Lars Nilsson -       

M Göran Ahlman R X      

S Anna-Karin Nylund -       

V Inger Vestman Arvesen R X      

M Åke Eltoft  R t.o.m. § 118    

S Jan-Olov Bäcklund R X      

M Bo Hultin R X      

S Ann-Christin Pretty R X     

NS Kenneth Backgård R  t.o.m. § 118    

S Leif Pettersson -       

M Daniel Rönnbäck R X      

S Lena Nilsson -      

V Rasmus Joneland R X     

MP Catarina Ask R X      

M Eva Smedetun R X      

S Tomas Lund -       

M Hans Holmqvist -       

S Lennart Synnergren R X      

KD Anders Pettersson R X      

FP Hendrik Andersson   R X      

C Roger Bohman R X      

S Birgitta Rensfeldt R X      

M Helena Nordvall R X      
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OMRÖSTNINGAR 
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§ 
119 
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§ 
  

 

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

S Inger Billenman  R X      

V Gunnel Notelid -       

M Göran Höglund R X      

SD Lars Röjne R X t.o.m. § 120    

S Glenn Blom R X     

M Bo Lindström R  t.o.m. § 118    

S Inger Mattsson R X      

NS Anders Sundström R X      

M Egon Palo R X      

S Urban Sundbom -       

S Britt-Inger Hedström R X t.o.m. § 123    

V Inga-Lill Engström Öhman R X     

M Hans Nilsson R X      

S Ingemar Karlsson R  t.o.m. § 118    

M Johan Sellin -       

S Anna Ek  R X t.o.m. § 123    

M Peter Berkfors -       

S Inge Andersson R X      
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OMRÖSTNINGAR 

Datum 2013-10-14 
Tid 14.00 – 19.10 

§ 
119 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
 

§ 
  

 

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

S Béatrice Öman R X      

S Kent Nyberg -       

S Per Vestin R X t.o.m. § 123    

S Christina Vesterlund R X      

S Harry Hannu R X      

S Åsa Lindström R X      

S Andreas Nicolaou -       

S Arne Pettersson R X      

S Kurt Pettersson -     

S Berith Ekervén E X R fr.o.m § 119    

S Thomas Öhrn E       

M Bo Elmgren -     

M Lars-Gunnar Holmqvist -       

M Lennart Carlsson R X     

M Lars Lundström -       

M Knut Larsson R X      

M Åke Carlsson R X      

M Vivian Boström E X R fr.o.m § 119    

M Eberth Gustafson E X R fr.o.m § 119    

V Bo Englund R X      

V Bo Engström  E       

V Britt-Inger Aspemalm Olsson -       

NS Göran Hedberg E X R fr.o.m § 119    

NS Erika Sjöö E      

MP Mats Nordström E       

MP Agneta Granström E     

KD Maria Selin Fjellström  -     

KD Gunnar Halin E     

FP Jan Larsson  -       

FP Åsa Lundgren -       

C Eva-Britt Larsson E      

C Lili-Marie Lundström E       

SD VAKANT -       
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 107 Informationer  

  

Rune Karlberg, Tyréns, redovisar ”Bussen i Boden”, alternativ till trafiklösning 
centrum. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 108 Spontan frågestund 

  

Fråga 1  
  
Frågeställare: Catarina Ask (MP) 
Frågan besvaras av: Torbjörn Lidberg (S) 
Ämne: Redovisning av obesvarade motioner 

 
 

Fråga 2  
  
Frågeställare: Anders Pettersson (KD) 
Frågan besvaras av: Rasmus Joneland (V) 
Ämne: Kostnaden för färdtjänsthandläggarnas flytt 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 109 Revisorerna informerar 

  

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

 Drogförebyggande arbetet; Granskningen avser socialnämnden, utbildnings-
nämnden och tillväxtnämnden. Revisorernas sammanfattande bedömning är att 
socialnämnden i huvudsak säkerställer ett ändamålsenligt drogförebyggande ar-
bete och att den interna kontrollen är tillräcklig. Vad gäller utbildningsnämnden 
och tillväxtnämnden är bedömningen att de inte till fullo säkerställer ett ända-
målsenligt drogförebyggande arbete samt att den interna kontrollen inte är till-
räcklig. 

 Utlåtande över Delårsrapporten augusti; Den prognos som lämnas i delårs-
rapporten visar på att kommunen kommer att uppfylla kommunallagens krav på 
en ekonomi i balans för 2013. Revisorerna ser med oro på socialnämndens fort-
satta underskott och vill peka på vikten av att kraftfulla åtgärder omgående vid-
tas. Vidare noteras att även tillväxtnämnden står inför behov av åtgärder för att 
klara en ekonomi i balans. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 110 Delgivningar 

  
1. Redovisning av obesvarade motioner oktober 2013 (2013/135) 

2. Redovisning av beslut fattade av nämnder i ärenden väckta genom medborgar-
förslag 2012-10-01—2013-09-30 (2013/136) 

3. Redovisning av uppdrag som kommunfullmäktige gett till styrelser och nämn-
der under 2012-2013 (2013/421) 

4. Fastställda regler för subventionerade resor till universitet och högskola, teknis-
ka utskottet 2013-09-17 § 41 (2013/267) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 111 Interpellationssvar till Roger Bohman (C) om cykelvägen 

mot Aldersjön 
 KS 2013/374 

På kommunfullmäktiges sammanträde 2013-09-09 ställde Roger Bohman (C) föl-
jande interpellation till tekniska utskottets ordförande Rasmus Joneland (V): 

”Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni i år ställde jag en fråga till 
Tekniska utskottets ordförande angående eventuell asfaltering av gång- och cykel-
väg till Aldersjön. Svaret jag fick var att inga sådana beslut var fattade. När jag 
några veckor senare passerade Aldersjön var gång- och cykelvägen asfalterad. 

Bakgrunden till min fråga var att Trafikverket är ensam väghållare av vägen och 
även svarat för anläggande av denna gång- och cykelväg. Mig veterligt är del för ta 
gången om kommunala skattemedel används till insatser på Trafikverkets vägar. 
Det är således ett principiellt beslut och borde ha fattats i ett politiskt forum. 

Jag vill därför ställa följande frågor till tekniska utskottets ordförande: 

1. Vem har fattat beslutet att asfaltera gång- och cykelvägen till Aldersjön? 

2. Anser Tekniska utskottets ordf. att det är en klok prioritering att asfaltera Tra-
fikverkets vägar med kommunala skattemedel när samtidigt gator i våra bo-
stadsområden ser ut som puckelpistar.” 

Rasmus Joneland (V) lämnar följande svar: 

”Kommunen och Trafikverket har, i september 2012, tecknat ett avtal för att klargö-
ra ansvarsfördelningen om ägarskap och framtida drift och underhåll av gång- och 
cykelväg längs med väg 583 mellan väg 616 och Aldersjön. I avtalet står det att 
Bodens kommun ska äga och ombesörja all framtida drift och underhåll av gång- 
och cykelvägen. I avtalet står dock ingenting specifikt om beläggningen på den-
samma. 

Trafikverket lade från start grov stenbeläggning på cykelvägen och det medförde att 
cyklisterna i stor utsträckning valde att cykla på vägen istället. När O-ringen skulle 
genomföras i området sommaren 2013 och ca 12 000 personer skulle färdas efter 
gång- och cykelvägen valde kommunen att snabbt ordna beläggningen för att mins-
ka olycksrisken.  

Gatuchefen på tekniska förvaltningen har delegation att besluta om förvaltnings-
specifika upphandlingar upp till tröskelvärdet, som är 1 897 540 kr. Den totala 
kostnaden för beläggningen på gång- och cykelvägen uppgår till totalt 489 018 kr, 
vilket ryms inom gatuchefens delegation.” 

Roger Bohman (C) tackar för det lämnade svaret. 

 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-10-14 

Sid 

7 (30) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 112 Interpellationssvar till Hendrik Andersson (FP) om förstärkt 

stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 
 KS 2013/380 

På kommunfullmäktiges sammanträde 2013-09-09 ställde Hendrik Andersson (FP) 
följande interpellation till socialnämndens ordförande Inge Andersson (S): 

”5 kap.10§ SoL Personer som vårdar eller stödjer närstående 
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som 
har funktionshinder. 

Behovet av anhörigstöd är stort! 

Den 1 juli 2009 infördes en ändring i socialtjänstlagen som förtydligade kommu-
nens skyldighet att erbjuda stöd till anhöriga, en ändring gjordes från ”bör” till 
”ska” i 5 kap. 10§ i Socialtjänstlagen. Syftet med omformuleringen av lagen var att 
underlätta för de personer som vårdar eller stödjer sina närstående. Motivet till lag-
ändringen var att ge stöd och uppskattning och att förebygga att den anhörige inte 
senare själv ska behöva omfattas av omsorgs- och vård insatser för egen del. 

Socialstyrelsen anser att kommunerna måste: Förbättra informationen till allmänhe-
ten och målgrupperna om socialnämndens skyldighet enligt den nya bestämmelsen. 
Göra särskilda ansträngningar för att nå anhöriga till personer som är långvarigt 
sjuka eller personer som har funktionsnedsättning under 65 år. 

Särskilt uppmärksamma anhöriga till personer med annan etnisk bakgrund, för-
värvsarbetande barn till äldre och anhöriga till personer som bor i särskilt boende. 
Satsa på fortsatt utvecklingsarbete när det gäller samarbetet inom socialtjänsten och 
mellan socialtjänsten och landstinget. 

En förening som jag kontaktat mig berättar att de får många brev och mail omkring 
just detta. Man vill få träffa andra med liknande behov av stöd och hjälp, andra i 
liknande situationer, tillsammans med kommunens anhörigstöd. 

Varför har inte Socialnämnden gjort mer för att upprätta ett så kallat. "inriktnings-
beslut" som ska ligga till grund för anhörigträffar, exempelvis i stöd för Npf-
personer? 

Det är kommunens skyldighet att ge anhörigstöd även till psykiskt funktionsnedsat-
tas föräldrar/anhöriga! Det handlar i dagsläget om en fördröjning/försening där lag-
ligheten kan ifrågasättas. 

Med denna information för handen, vad kommer Socialnämnden att göra för att 
uppfylla lagens krav om stöd till personer som vårdar en närstående som är långva-
rigt sjuka eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder?” 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 112 Interpellationssvar till Hendrik Andersson (FP) om förstärkt 

stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående, forts 
 KS 2013/380 

Inge Andersson (S) lämnar följande svar: 

”Hendrik Andersson (FP) har i sin interpellation ställt frågor om att upprätta ett så 
kallat inriktningsbeslut som ska ligga till grund för anhörigträffar, exempelvis i stöd 
för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt om socialnämnden 
avser göra för att uppfylla lagens krav om stöd till personer som vårdar en närstå-
ende som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning. 

Som svar på interpellationen vill jag först framhålla den viktiga insats som anhöriga 
gör, främst för sina närstående men även för samhället.  

Närmare var femte person i vuxen ålder vårdar, hjälper eller stödjer en närstående, 
enligt Socialstyrelsen. Med den beräkningsgrunden kan vi anta att i Bodens kom-
mun är det cirka 5 500 personer som hjälper en närstående, varav 3 800 är i yrkes-
verksam ålder. Antalet timmar som avsätts till stöd och hjälp beräknas till över 
50 000 timmar i månaden, att jämföra med hemtjänstens 30 000 timmar.  

Socialnämnden har sedan 2007 en anhörigkonsulent/socialinformatör som från bör-
jan i huvudsak har arbetat med stöd till anhöriga till äldre och långvarigt sjuka. För 
att möta upp mot behov och lagstiftning har målgruppen utökats till i princip hela 
socialnämndens verksamhet.  

Som svar på frågan om vad nämnden kommer att göra för att uppfylla lagens krav, 
är svaret detta: Ett projekt har pågått under 2013 i syfte att utveckla anhörigstödet 
utifrån det ökade ansvar kommunen har fått. Utifrån projektet finns ett förslag till 
riktlinje för anhörigstöd som just nu är under beredning inför kommande social-
nämnd.” 

Hendrik Andersson (FP) tackar för det lämnade svaret. 

 

 

 

 

 

 



Kommunfullmäktige Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2013-10-14 

Sid 

9 (30) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 113 Interpellationssvar till Hendrik Andersson (FP) om statliga 

medel för att höja lönerna åt lärare och satsa på elevhälsa 
 KS 2013/379 

På kommunfullmäktiges sammanträde 2013-09-09 ställde Hendrik Andersson (FP) 
följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande Britt-Marie Loggert 
Andrén (S): 

”Varför söker inte Bodens kommun de statliga medel man har rätt till? 

Regeringens och Folkpartiets satsning på höjda löner för duktiga lärare, genom 
förstelärare- och lektorstjänster har inte fått avsett resultat. Bodens kommun har 
inte ens sökt fast man har all rätt till det. 

Enligt en undersökning som Novus gjort så mår svenska skolbarn allt sämre. Därför 
blir elevhälsan allt viktigare. 2011 ändrades skollagen och ett av syftena var att för-
stärka elevhälsan. 650 miljoner kronor har avsatts för det ändamålet. 

Det räcker till ca 1 000 nya skolkurators- och skolskötersketjänster fram till 2015, 
fördelat på 290 kommuner. Bodens kommun har inte sökt de pengar de har rätt till, 
nu heller! Det rör sig om ansenliga summor: 

Arvidsjaurs kommun har fått utbetalt 850 550 kr, Luleå kommun 1 939 635 kr, Pi-
teå kommun 617 731, Älvsbyns kommun 739 837 och Boden har alltså sökt och 
fått ut 0 kr! 

Min fråga är: Varför har inte nämnden sökt de pengar man har rätt till? Hur ska ut-
bildningsnämnden säkerställa att skolan i Boden söker de pengar man har rätt till?” 

Britt-Marie Loggert Andrén (S) lämnar följande svar: 

”Hendrik har frågat varför Bodens Kommun inte har sökt de statliga medel avseen-
de förstelärare och lektorstjänster. 

Svaret är att dels var ansökningstiden väldigt kort till första sökomgången samt att 
reglerna för hur de ska kunna användas väldigt "luddiga". Förvaltningen och nämn-
den valde att avvakta tills vi har rett ut hur de ska användas och inte störta sig in i 
något som sedan blir felaktigt för de individer som blir berörda. Hur de har använts 
i de olika kommunerna och skolorna har varit väldigt skiftande. En del har t.o.m. 
delat på kronantalet och använt till fler lärare vilket inte alls var tanken från statens 
sida. Staten förtydligar nu hur de ska användas. De ska vara knutna till en lärare 
och till ett ämne. Utbildningsnämnden har tagit beslut om att Bodens Kommun ska 
vara med och ansöka om dessa medel som delas ut från 2014. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 113 Interpellationssvar till Hendrik Andersson (FP) om statliga 

medel för att höja lönerna åt lärare och satsa på elevhälsa, 
forts 

 KS 2013/379 

Hendrik har också frågat om statliga medel till elevhälsan. 

Statsbidraget, som är avsett för att utöka elevhälsan, är konstruerat så att kommu-
nen står för 50 % av kostnaden, det vill säga om kommunen skulle ansöka om att 
utöka elevhälsan med en tjänst så får kommunen bekosta 50 % och statsbidraget 
täcker 50 %. Dessutom så kan kommunen få statsbidraget i maximalt två år, sedan 
får kommunen stå för hela kostnaden. Till utbildningsnämnden i oktober kommer 
ett ärende som handlar om att anställa skolpsykolog, där förvaltningen föreslår att 
nämnden ansöker om detta statsbidrag under två år för att delfinansiera förslaget. 

Det är viktigt att eleverna mår bra för att de ska kunna växa upp till individer som 
är delaktiga i vårt samhälle och där spelar naturligtvis elevhälsan och skolmiljön en 
stor roll. Jag upplever att vi redan har en fantastiskt bra elevhälsa i Boden men kan 
säkert utvecklas och bli ännu bättre.” 

Hendrik Andersson (FP) tackar för det lämnade svaret. 
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§ 114 Ansvarsfrihet för Kollektivtrafikmyndigheten i  

Norrbotten år 2012 
 KS 2010/815, Ks § 109 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för verksamhetsåret 2012 och fö-
reslår att Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten beviljas ansvarsfrihet för 2012. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Boden godkände 2011-12-19, § 169, förbundsordning med 
tillhörande samarbetsavtal och bilagor för bildandet av ett kommunalförbund, 
Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet. 

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har lämnat årsredovisning och revisions-
berättelse för år 2012. Av handlingarna framgår bland annat att Kollektivtrafiken 
utgör en viktig del i den infrastruktur som är nödvändig för att Norrbotten ska kun-
na behålla den starka tillväxt och möta den expansion som finns i länet idag, fram-
förallt inom gruvnäringen, turism- och IT sektorn. Det är av största vikt att gemen-
samt upprätta och planera för en kollektivtrafik som på alla sätt kan möta de krav 
och möjligheter som finns i ett så stort län som Norrbotten. Regionala tåg satsning-
ar, nya och utvecklade produkter och linjer samt en allmän kollektivtrafik som blir 
anpassad och tillgänglig för alla i vårt samhälle, är några av de viktiga förutsätt-
ningar som myndigheten måste jobba för. 

Myndigheten har gjort ett bra resultat 2012. Till viss del beror det på att myndighe-
ten har varit i en uppbyggnadsfas samt att ambitionen har varit att samnyttja resur-
ser och system med vårt bolag, länstrafiken i Norrbotten AB, för bästa kostnadsef-
fektivitet. Sammantaget har myndigheten god ekonomisk hushållning. 

Revisionen bedömer att verksamheten under år 2012 i stort bedrivits på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att bolagets in-
terna kontroll varit tillräcklig. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för år 2012. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten 
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§ 115 Ramförändring tillväxtnämnden 

 KS 2013/175, Ks § 110 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige anvisar, från och med 2014, 1 900 tkr ur resultatet till till-
växtnämnden för att återställa tidigare neddragning avseende planerad flytt av 
Lärcentrum. Reglering 2014 sker via tilläggsbudget och justeringar från och 
med 2015 i kommande strategisk plan.  

2. Kommunfullmäktige ger budgetberedningen i uppdrag att i kommande strate-
gisk plan inarbeta effekterna av planerad flytt av Lärcentrum till Sandenskolan i 
syfte att återställa det budgeterade resultatet.  

3. Kommunfullmäktige omfördelar, från och med 2014, 571 tkr från kommunsty-
relsens kommunledningsförvaltning till tillväxtnämnden med anledning av för-
ändrad placering av ekonomtjänst. Reglering 2014 sker via tilläggsbudget och 
justeringar från och med 2015 i kommande strategisk plan. 

Bakgrund 

För att effektivisera ledning och administration beslutade kommunfullmäktige 
2012-04-10, § 27, om en ny organisation för kultur- och fritidsnämnden och när-
ingslivsstyrelsen. Den nya organisationen innebar att nämnderna slogs ihop till en 
ny nämnd med tillhörande förvaltning. I samband med den nya organisationen flyt-
tades Lärcentrum, Feriearbeten för ungdomar, Uppdragsutbildning IT samt Integra-
tionsenheten till utbildningsnämnden. Lönebidragsfrågor, beredskapsarbeten samt 
sysselsättningsprojekten flyttades till socialnämnden. Ekonomen för den nya för-
valtningen placerades på kommunledningsförvaltningens ekonomikontor. Kom-
munfullmäktige har därefter 2013-05-06, § 55, beslutat att samordna arbetsmark-
nadsåtgärderna under tillväxtförvaltningen från 1 juni 2013 samt att flytta över hela 
budgeten från socialnämnden till tillväxtnämnden.  

I strategisk plan 2013-2015 beräknades besparingseffekten av den nya organisatio-
nen bli 2 012 tkr för 2013 och ytterligare 2 180 tkr för 2014, d v s totalt 4 192 tkr. 
Samtliga budgetjusteringar förutom neddragning med anledning av minskad led-
ning/administration inom vuxenutbildningen samt minskad budget för feriearbeten 
har verkställts inom tillväxtnämndens driftram.  

En av de beräknade besparingsåtgärderna var att flytta Lärcentrum till Björknässko-
lan. Därmed skulle hyreskostnaderna minska med 1 900 tkr från och med 2014. I 
strategisk plan 2013-2015 är budget för hyra av Lärcentrum överflyttad till utbild-
ningsnämnden samtidigt som effektiviseringskravet på 1 900 tkr lades på tillväxt-
nämnden. Konsekvensen är att tillväxtnämnden har fått sin ram minskad två gång-
er. Ekonomikontoret föreslår att tillväxtnämndens driftram utökas med 1 900 tkr för 
att återställa den neddragning som skett av ramen. Det budgeterade resultatet på-
verkas negativt med motsvarande belopp. För 2014 försämras resultatet från 16 102 
tkr till 14 202 tkr. 



Kommunfullmäktige Protokoll 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 115 Ramförändring tillväxtnämnden, forts 

 KS 2013/175, Ks § 110 

Avsikten är nu att Lärcentrum inte ska vara i Björknässkolan utan ska flytta till 
Sandenskolan vid årsskiftet 2014/2015. Eventuell effekt på utbildningsnämndens 
driftram finns inte beräknad eftersom det är i dagsläget inte klart hur stora ytor som 
Lärcentrum kommer att ta i anspråk på Sandenskolan. Den planerade förändringen 
innebär att kommunen minskar sina externa hyreskostnader samtidigt som kom-
munstyrelsens tekniska förvaltning får intäkter för en lokal som annars hade be-
lastat lokalbanken. I strategisk plan 2013-2015 utökades budgeten för lokalbanken 
med 2 300 tkr för 2013 samt med ytterligare 500 tkr från och med 2014 bland annat 
på grund av att Sandenskolan skulle belasta lokalbanken. Föreslås att budgetbered-
ningen får uppdrag att i kommande strategisk plan inarbeta effekterna av planerad 
flytt av Lärcentrum till Sandenskolan i syfte att återställa det budgeterade resultatet.  

I och med att ekonomen för tillväxtförvaltningen placerades på kommunlednings-
förvaltningens ekonomikontor genomfördes i strategisk plan 2013-2015 en budget-
justering på 554 tkr (2013 års prisnivå) mellan tillväxtnämnden och kommunstyrel-
sens kommunledningsförvaltning. Efter samråd mellan ekonomichefen och förvalt-
ningschefen för tillväxtförvaltningen föreslås att ekonomen nu placeras inom till-
växtförvaltningen och att 571 tkr omfördelas från kommunstyrelsens kommunled-
ningsförvaltning till tillväxtnämnden från och med 2014.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Tillväxtnämnden 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 116 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2014 
 KS 2013/387, Ks § 111 

Beslut   

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till sammanträdesdagar i fullmäktige.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har, tillsammans med representanter från kommun-
fullmäktige presidium, tagit fram ett förslag till tidplan för sammanträdesdagar i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige för år 
2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Samtliga styrelser och nämnder 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 117 Förändring av Boden centrum - trafiklösning 

 KS 2012/270, Ks § 112 

Beslut  

Kommunfullmäktige antar 0-alternativet, punkt 1, som lösning för trafiken i centra-
la Boden.  

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

Beskrivning av ärendet 

Bodens Kommuns centrum är under förändring. Ett nytt centrumtorg färdigställdes 
under hösten 2011 och under 2013 har gångfartsområde utformats på Kyrkgatan 
längs entrén förbi det nya köpkvarteret 43:an. 

Tekniska förvaltningen och Tillväxtförvaltningen har på uppdrag av kommunled-
ningen tagit fram ett förslag till centrumlösning för trafik. 

Förändringen av infrastrukturen och trafik i centrum är känsligt och berör många  
inom näringslivet samt medborgarna. Information och dialog med näringslivet har 
skett vid ett flertal möten och ett informationsmöte har skett med eventuellt berörd 
fastighetsägare och boende i ett kvarter. 

Medborgarna har under juli-augusti 2013 haft möjlighet att tycka till, samt lämna 
synpunkter om de två föreslagna alternativen A och B. Alternativ B fick 64,19 % av 
rösterna och alternativ A fick 35,81 %. 

Huvudsyftet med uppdraget var att utifrån de framtagna lösningsalternativen av inf-
rastrukturen i Bodens centrum utreda möjligheten till eventuell biltrafik längs 
Kungsgatan. Man skulle även studera ett alternativ för eventuell biltrafik på Kungs-
gatan genom centrum. 

För- och nackdelar med biltrafik eller inte längs Kungsgatan skulle enligt uppdraget 
tydligt belysas. Utöver detta skulle det utredas om dubbelriktad trafik längs Kyrk-
gatan kan genomföras i någon form. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 
§ 117 Förändring av Boden centrum – trafiklösning, forts 

 KS 2012/270, Ks § 112 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S), Bosse Strömbäck (V), Inge Andersson (S), Britt-Marie Log-
gert Andrén (S) och Béatrice Öman (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar en-
ligt kommunstyrelsens förslag, det vill säga det nya 0-alternativet med punkt 1, att 
bara bussar får köra på Kungsgatan mellan Kyrkgatan och Hellgrensgatan. 

Olle Lindström (M), Kenneth Backgård (NS), Catarina Ask (MP), Daniel Rönn-
bäck (M), Roger Bohman (C), Anders Pettersson (KD), Hendrik Andersson (FP) 
och Egon Palo (M) föreslår att Resecentrum prioriteras i det nya 0-alternativet med 
punkt 2, det vill säga dubbelriktad biltrafik på Kyrkgatan, samt att Kungsgatan 
öppnas för enkelriktad biltrafik från Kungsbron mot Hotell Bodensia.  

Olle Lindström (M) med föreslår även att kommunfullmäktige ger kommunstyrel-
sen (tekniska förvaltningen) i uppdrag att utreda och återkomma med förslag om 
ombyggnad av stadshusparken i enlighet med framtagen skiss. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens och Olle Lindströms (M) med fleras förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Alliansen, via Olle Lindström (M), lämnar ett särskilt yttrande. 

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 118 Tilläggsbudget investeringar; Räddnings- och beredskaps-

förvaltningen   
 KS 2013/389, Ks § 113 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner tilläggsbudget för investering på 300 000 kr till 
Räddnings – och beredskapsförvaltningen avseende andningsskyddsutrustning. 

Beskrivning av ärendet 

På grund av den stora besparingen som förvaltningen haft under åren har man 
tvingats vara återhållsamma med drift och underhåll. Ett akut behov har nu uppstått 
gällande andningsskyddsutrustningen som genast måste uppgraderas. 

Utrustning används bland annat till att göra livräddande insatser, utan fungerande 
andningsskydd kan inte personalen utföra detta. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (räddnings- och beredskapsförvaltningen)   
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 119 Ny fastighetsorganisation 

 KS 2013/99, Ks § 114 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till avsiktsförklaring (”Letter of intent”) 
avseende ny fastighetsorganisation. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att fullfölja utredningen, att 
uppta förhandlingar om bolagsordning och nödvändiga avtal samt i övrigt bere-
da ärendet med målsättningen att beslut om ny fastighetsorganisation ska kunna 
fattas av kommunfullmäktige senast 2013-12-31. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering får ske genom att Bodens Kom-
munföretag AB får uppta lån i Kommuninvest mot kommunal borgen och under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om godkännande av den nya fas-
tighetsorganisationen. 

4. Kommunfullmäktige anvisar 1 500 000 kr ur kommunfullmäktiges konto för 
oförutsedda utgifter, för finansiering av utredningen. 

Beskrivning av ärendet 

I utredningen har Bodens kommun och Sveafastigheters bestånd varit aktuella och 
de förfogar över nästan 120 000 m2 tillsammans. Förutom det egna fastighetsinne-
havet har kommunen i sin roll som hyresgäst betydande gemensamma intressen 
med Sveafastigheter med avseende på äldreboenden, Boden Arena samt Kvarteret 
Oxeln. 

I januari 2013 redovisade ett konsultföretag på kommunens uppdrag en idéskiss till 
en lösning som skulle kunna erbjuda en högre effektivitet och kvalitet i den samla-
de fastighetsverksamheten. Utgångspunkten för detta arbete var en granskning som 
omfattade lokaler för egen och annan verksamhet, ägda av kommunen, lokaler för 
kommunal verksamhet, ägda av extern part med långa avtal (Sveafastigheter), bo-
städer och lokaler som ägs av Stiftelsen BodenBo samt bostäder för boende med 
kommunal service. Lokaler som disponeras av Boden Energi AB respektive vissa 
lokaler med kortare avtal har däremot inte omfattas av granskningen. 

Konsultrapporten utmynnade i rekommendationen att kommunen bör även fortsätt-
ningsvis vara en aktiv ägare men samtidigt söka samverkan med en eller flera ex-
terna parter. Denna lösning bedömdes optimera kommunens behov av att långsik-
tigt tillvarata sina intressen i de fastigheter som disponeras av kommunen.  

Samverkan mellan kommunen och extern part borde utgå från ett så jämstarkt för-
hållande som möjlighet, något som ansågs skapa de bästa incitamenten för en ratio-
nell och effektiv verksamhet. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 119 Ny fastighetsorganisation, forts 

 KS 2013/99, Ks § 114 

Mot bakgrund av idéskissen har företrädare för parterna diskuterat olika tänkbara 
samverkansmodeller. Samtalen har utmynnat i ett förslag till principiell lösning 
med följande utformning. 

 Kommunen och Sveafastigheter bildar ett gemensamt fastighetsbolag (”Gemen-
samma Bolaget”; GB). 

 Sveafastigheter säljer aktierna i Äldrevårdsfastigheter i Boden AB, AEVS Opal 
AB samt AEVS Timjan AB till GB. Aktieöverlåtelsen sker till marknadspris ef-
ter extern värdering och mot kontant betalning.  

 Kommunens fastigheter säljs till GB till marknadsvärde efter extern värdering. 
Betalning sker i from av en räntebärande revers 

Den föreslagna nya fastighetsstrukturen är av komplex natur och förutsätter ett om-
fattande, detaljerat och relativt resurskrävande arbete.  

Ett förslag till gemensam avsiktsförklaring (”Letter of intent”) har tagits fram. I den 
framgår bland annat att parterna är överens om att verka för den principiella lösning 
som redovisas, att parterna gemensamt ansvarar för framtagande av nödvändiga 
underlag för upprättande av bolagsordning och erforderliga avtal. 

Den 3 september överlämnade PWC en rapport – sammanfattning av PWCs råd-
givning i fastighetsprojektet. Rapporten sammanfattar följande: 

 Det utgör inga legala hinder att tillsammans med en privat aktör äga ett bolag. 

 En förutsättning för finansiering via Kommuninvest är att upplåning sker via 
kommunen eller ett av kommunen ägt bolag. 

 Ur ett kommunalrättsligt och stadsstödsperpektiv kan det vara möjligt att 
genomföra projektet på det sätt som planerats. 

 Kommunen kommer att ha utnyttjat största delen av låneutrymmet hos kommu-
ninvest efter den initiala transaktionen. 

PWC lyfter fram ett antal utmaningar som kommunen har att värdera i det fortsatta 
arbetet. Bland annat att kommunen kan utmanas utifrån kommunrättslig synvinkel 
eller utifrån regler om stadsstöd, att kommunen kan begränsas för möjligheterna till 
vidare upplåning från Kommuninvest, samt att den ekonomiska kalkylen skall stäl-
las mot eventuella framtida risker. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 119 Ny fastighetsorganisation, forts 

 KS 2013/99, Ks § 114 

Kommunledningen föreslår att det fortsatta arbetet med fastighetsutredningen orga-
niseras genom att en politisk styrgrupp tillsätts med kommunalrådet som ordföran-
de och därutöver två ledamöter från oppositionen och två från majoriteten. Vidare 
tillsätts en tjänstemannaberedning med kommunchefen som ansvarig. 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-30, § 114, att tillsätta en politisk styrgrupp 
och en tjänstemannaberedning enligt kommunledningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S), Inge Andersson (S), Bosse Strömbäck (V) och Jan-Olov 
Bäcklund (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Olle Lindström (M), Kenneth Backgård (NS), Hendrik Andersson (FP), Catarina 
Ask (MP), Anders Pettersson (KD), Johan Johansson (M), Daniel Rönnbäck (M), 
Egon Palo (M) och Roger Bohman (C) föreslår att ärendet avslås och att kommun-
fullmäktige tillsätter en politisk styrgrupp som inom ramen för 100 procentigt 
kommunalt ägande utreder kommunens fastighetsförvaltning. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens och Olle Lindströms (M) med fleras förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Votering begärs och ska genomföras. Den som röstar på kommunstyrelsens förslag 
röstar Ja och den som röstar på Olle Lindströms (M) med fleras förslag röstar Nej. 

Av 49 lämnade röster röstade 26 Ja och 23 Nej. Hur var och en röstat framgår av bi-
fogad närvaro- och omröstningslista. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens för-
slag.  

 

För genomförande  För kännedom 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret) Bodens Kommunföretag AB 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 120 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 

 KS 2013/212, Ks § 115 

Beslut 

Skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till respektive 
kommun. 

Beskrivning av ärendet 

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

Kansli och informationskontoret föreslår att skolhälsovårdsjournaler enligt upprät-
tat underlag får avhändigas till respektive kommun. Underlaget omfattar 10 elever. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För kännedom 
Kommunstyrelsen (kansli och informationskontoret) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 121 Utökning av 2013 års investeringsbudget för VA-serviser 

 KS 2013/396, Ks § 116 

Beslut  

Kommunfullmäktige tillför 2 500 tkr på konto 1362001 i 2013 års budget för att  
anlägga VA-serviser. 

Beskrivning av ärendet 

I 2013 års investeringsbudget finns 2 000 tkr för att anlägga nya VA-serviser. Un-
der året har VA-ledningar inklusive en avloppspumpstation anlagts som kostar cir-
ka 500 tkr för att möjliggöra anslutning av vatten och avlopp till bostad och större 
stall på det nya planområdet Södra Bränslan. 

Vidare har cirka 650 meter VA-ledningar inklusive tre avloppspumpstationer an-
lagts till fritidsområdet i norra delen av sjön Vitträsket i Sörbyn. Eftersom sjön är 
byns dricksvattentäkt så har dess vattenkvalitet nu säkerställts med sanering av av-
loppsutsläpp från cirka tio bostäder varav några även nyttjas som åretruntboende. 
Detta har kostat cirka 2 000 tkr. 

Etableringen av PON:s serviceanläggning vid norra infarten till Bodsvedjan medför 
att cirka 450 meter VA-ledningar måste anläggas och det kostar cirka 1 000 tkr.  

Ett 20-tal VA-serviser kommer också att anläggas under året, främst till fritidsfas-
tigheter men även för VA-anslutning av Willys etablering i kvarteret Svalan. 

Detta innebär att ytterligare 2 500 tkr måste tillföras konto 1362001. 

Kapitalkostnad från investeringen ska belasta VA-kollektivet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret och tekniska förvaltningen) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 122 Utökning av 2013 års investeringsbudget för maskinutrust-

ning till VA-verken 
 KS 2013/397, Ks § 117 

Beslut 

Kommunfullmäktige tillför 1 500 tkr på konto 1363002 i 2013 års budget för ma-
skinutrustning till VA-verken. 

Beskrivning av ärendet 

I 2013 års investeringsbudget finns 1 000 tkr för att byta ut maskinutrustning i de 
olika VA-verken. 

Under året har två UV-anläggningar installerats i Pagla vattenverk för att trygga 
dricksvattenförsörjningen i centralorten med omgivningar. Detta kostade 900 tkr. 
Förvaltningen har fått 150 tkr från riskfonden för åtgärden.  

I Svedjanverket har en utsliten centrifug för avvattning av utrötat slam bytts ut mot 
en mindre energikrävande silbandspress, kostnad 800 tkr. Blåsmaskin och kom-
pressor har bytts ut för att få säkrare kapacitet och minska energibehovet, kostnad 
400 tkr. 

För att säkerställa att den stora avloppspumpstationen i Björkelund klarar ökad be-
lastning, främst vid snösmältning och nederbörd har större dränkbara pumpar till en 
kostnad av 400 tkr installerats. 

Detta innebär att ytterligare 1 500 tkr måste tillföras konto 1363002. 

Kapitalkostnad från investeringen ska belasta VA-kollektivet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret och tekniska förvaltningen) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 123 Utökning av 2013 års investeringsbudget för ombyggnad av 

gator och VA 
 KS 2013/398, Ks § 118 

Beslut  

Kommunfullmäktige tillför 1 300 tkr på konto1142124 Grepvägen, samt 221 tkr på 
konto 1142127 Erikslundsgatan. 

Beskrivning av ärendet 

Bland investeringarna för ombyggnad av gator och VA finns projekt som följt med 
från föregående år och som har kostat mer på grund av svårframkomlig mark, och 
det gäller Erikslundsgatan, delen Allégatan – Jägargatan, Källgatan - Gammelängs-
gatan 

Det finns också projekt som pågått under flera år och som av anständighetsskäl mot 
de boende måste få avslutas, Grepvägen, delen Raspvägen – Knivgränd.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

För genomförande 
Kommunstyrelsen (ekonomikontoret och tekniska förvaltningen) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 124 Delårsrapport augusti 2013 

 KS 2013/394, Ks § 119 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten i sin helhet  

2. Nämnder och styrelser med prognostiserade underskott uppmanas att genomfö-
ra nödvändiga åtgärder för att anpassa verksamheterna till budgeterad nivå. 

Beskrivning av ärendet 

I delårsrapporten efter augusti månad redovisas ett positivt resultat med + 41,0 mkr 
vilket är 21,9 mkr bättre än budget för perioden. För helåret prognostiseras ett posi-
tivt resultat med 31,6 mkr vilket är 2,9 mkr bättre än årsbudget.  

Helårsprognosen för styrelser och nämnder beräknas bli 14,0 mkr sämre än budge-
terat. Det är främst socialnämnden och tillväxtnämnden som prognostiserar stora 
underskott, - 15,9 mkr respektive -2,6 mkr.  

Finansieringsverksamhetens överskott beräknas bli 17,0 mkr. Högre kostnader för 
pensioner vägs upp av en ej budgeterat återbetalning av AFA-premier på 31,9 mkr. 
För perioden har finansieringsverksamheten ett överskott på 22,5 mkr vilket till stor 
del beror på minskning av semesterlöneskulden. Ökningstakten för semesterlöne-
skulden är hög under årets första månader för att sedan minska kraftigt när som-
marsemestrarna tas ut. Skulden ökar igen under hösten när nya semesterdagar tjänas 
in. Semesterlöneskulden vid årets slut beräknas ligga på samma nivå som vid före-
gående bokslut. 

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-augusti var 5,1 %, vilket är något 
högre än för samma period 2012 då sjukfrånvaron var 4,8  %. Andelen långtids-
frånvaro uppgick till 38,8 % vilket är högre än för motsvarande period föregående 
år, då den var 34,6 % Med långtidsfrånvaro menas sammanhängande frånvaro läng-
re än 60 dagar.  

Befolkningsutvecklingen har varit positiv under perioden. Bodens befolkning har 
sedan årsskiftet ökat med 199 personer och uppgick vid augustis utgång till 27 797 
personer.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 124 Delårsrapport augusti 2013, forts 

 KS 2013/394, Ks § 119 

Nettoinvesteringarna för perioden uppgår till 64,6 mkr och beräknas uppgå till 
148,8 mkr för helåret. Investeringsbudgeten för året är 145,1 mkr och prognosen vi-
sar därmed att investeringsbudgeten för nämnder och styrelser kommer att 
överskidas med 3,6 mkr.  

Kommunledningen har utifrån den senaste prognosen som rapporterades i augusti 
och den försämring som där redovisades från framförallt socialförvaltningen men 
även från utbildningsförvaltningen begärt att alla nämnder som i delårsrapporten 
prognostiserar underskott även ska bilägga en handlingsplan för att anpassa verk-
samheten till budgeterad nivå. Dessa handlingsplaner biläggs delårsrapporten. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S), Johan Johansson (M), Bosse Strömbäck (V), Anders Petters-
son (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för-
slag. 

Daniel Rönnbäck (M) föreslår att nämnder och styrelser med prognostiserade un-
derskott uppmanas att genomföra nödvändiga åtgärder omgående för att anpassa 
verksamheterna till budgeterad nivå. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens och Daniel Rönnbäcks (M) förslag mot var-
andra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

För kännedom  
Samtliga styrelser och nämnder  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 125 Lena Nilsson (S) med avsägelse av sina uppdrag om leda-

mot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt krisled-
ningsnämnden 

 KS 2013/414 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Nilsson (S) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, kris-
ledningsnämnden samt kommunfullmäktige.  

Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige. 

Socialdemokraterna avser lämna nominering till kommunstyrelsen och krisled-
ningsnämnden innan utgången av 2013. 

 

För kännedom 
Lena Nilsson (S)  
Länsstyrelsen 
Personalkontoret 
Kansliet 
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§ 126 Jerry Larsson (S) med avsägelse av sitt uppdrag om ersät-

tare i utbildningsnämnden  
 KS 2013/367 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Jerry Larsson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.  

Socialdemokraterna avser lämna nominering innan utgången av 2013. 

 

För kännedom 
Jerry Larsson (S) 
Utbildningsnämnden  
Personalkontoret 
Kansliet 
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§ 127 Tore Holmqvist (S) med avsägelse av sitt uppdrag om le-

damot i valnämnden  
 KS 2013/413 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Tore Holmqvist (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i valnämnden.  

Socialdemokraterna avser lämna nominering innan utgången av 2013. 

 

För kännedom 
Tore Holmqvist (S) 
Valnämnden 
Personalkontoret 
Kansliet 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 128  Nya medborgarförslag  

 
1. Av- och påstigningsplatser utanför Torpgärdsskolan (2013/390) 

Inlämnat av: Marika Anttila  
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet 

2. Tidsbestämd återkoppling på inlämnade ”Synpunkter” (2013/391) 
Inlämnat av: Marika Anttila  
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet 

3. Flytta återvinningsstationen som ligger på Svartbyvägen (2013/402) 
Inlämnat av: Jan-Erik Backman  
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet 

4. Installera en lyft för funktionshindrade till bubbelpoolen på Nordpoolen 
(2013/415) 
Inlämnat av: Clea Halin  
Beslut: Fullmäktige överlåter till tillväxtnämnden att besluta i ärendet 

5. Bodens brukhundsklubb behöver tillgång till träningslokal under vinterhalv-
året (2013/416) 
Inlämnat av: Elisabeth Ejelid Häggström  
Beslut: Fullmäktige överlåter till tillväxtnämnden att besluta i ärendet 

6. Inför ett kameramuseum på Havremagasinet (2013/332) 
Inlämnat av: Bernt Wikström  
Beslut: Fullmäktige överlåter till tillväxtnämnden att besluta i ärendet 

7. Bygg en dirtbana/cykelbana med hopp i Sävast (2013/443) 
Inlämnat av: Jack Sirkka 
Beslut: Fullmäktige överlåter till tillväxtnämnden att besluta i ärendet 

8. Lördagsöppet på Brändkläppens återvinningsstation (2013/449) 
Inlämnat av: Berith Ekervhén  
Beslut: Fullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet 

 
 

För kännedom 
Respektive förlagsställare 
Tillväxtnämnden 
Kommunstyrelsen 
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