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Bodens
kommun

NARVARO- OCH OMROSTNINGSLISTA KOMMUNX'ULLMAKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2017-02-20
Tid 14.00-17.13, paus 15.20-15.40

$ $ $ $ $ $

LEDAMOTER R:röstber
E:ersättare

Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej

S Inge Andersson R

M Olle Lindström R

S Béatrice Öman R

M Johan Sellin

SD Bernt Drugge R

S Glenn Blom R

V Bosse Strömback R

M Rigmor,A,ström R

S Sonia Harr R

S Margit Hannu-Dyrander R

M Maria von Schantz R

SD Jeff Ahl

NS Kenneth Backgård

S Lars Nilsson R

MP Catarina Ask R

M Daniel Rönnback R

S Anna-Karin Nylund R

V Inger Westman Arvesen R

S Leif Pettersson

M Göran Ahlman R

SD Göran Åström R

S Eivy Blomdahl R

M Linda Isaksson

C Lili-Marie Lundström R

S Torbjörn Lidberg R

L Hendrik Andersson Rtomg6
kl16.42

KD Anders Pettersson R

M Egon Palo R

S Britt-Marie Loggert-Andrén

SD Robert Lund R

S Christer Carlsson R

Ffrca7a
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Bodens
kommun

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2017-02-20
Tid 14.00-17.13, paus 15.20-15.40

$ $ $ $ $ $

LEDAMOTER R:röstber
E:ersättare

Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej

M Bo Hultin R

NS Anders Sundström R

V Bo Englund R

S Lena Goldkuhl R

MP Gösta Eriksson R

M Henrik Wikström R

S Kurt Pettersson R

M Åke Eltoft R

SD Susanne Ström R

S Veronica Svalenström R

S Arne Pettersson R

M HelenaNordvall Rtomg12
kl16.s2

S Inger Mattsson Rtomg6
kl16.42

V Rasmus Joneland R

M Hans B Nilsson R

S Lennart Synnergren R

SD Ame Gustafsson R

S Berit Ekervhén R

W Prt4*



Bodens
kommun

NARVARO. OCH OMROSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMAKTIGE
OMRÖSTNINGAR

I)atum 2017-02-20
Tid 14.00-17.13, paus 15.20-15.40

$ $ $ $ $ $

3 (3)
Ja / NejERSATTARE R:röstber

E:ersättare
Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej

S Evelina Harr R

S Urban Sundbom R

S Anna-Carin Aaro E, R from $

7 kl16.42

S Åsa Lindström E

S Robert Andersson E

S Magdalena Ek

S Ann-Christin Pretty

S Johan Lund E

S Christina Vesterlund E

S Urban Nyström E

M Göran Höglund R

M Henrik Lindqvist

M Ove Simonsson

M Knut Larsson R

M Eberth Gustafson E, R from $
13 kl16.52

M Per-Ulf Sandström E

M Åke Carlsson E

SD Elvira Östvall

SD Christer Fjellström R

SD Sven-Göran Fellermark E

V Inga-Lill Engström-Öhman E

V Gunnel Notelid

NS |,nKa sJoo R

NS Tina Kotkaniemi E

MP Agneta Granström

MP Mats Nordström E

C Eva Larsson E

C Jenny Engström

L Johanna Karlberg

L Lars Karlsson E, R from $

7 kl16.42
KD Annika Berglund E

KD Maria Selin
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NIiRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMT]NT'[]LLMÄKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2017-02-20
Tid 14.00-17.13, paus 15.20-15.40

$ $ $ $ $ $
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Kommunfullmäktige

s1
s2
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s17

s18

s1e

s20

s21
s22
s23

Ärendelista

s4

Revisorerna informerar................
Delgivningar ...............

Motion från Rigmor Aström (M) och Johan Sellin (M) lnförande av
obligatoriskt skolval i Bodens kommun

Motion från Daniel Rönnbäck (M) Krav på utbildningsnivå inom
omsorgen

Motion från Rigmor Aström (M) och Lili-Marie Lundström (C)
Förverkliga den ursprungliga visionen för Centralskolan och
samlokalisera utbildningsförvaltningen

Motion från Lili-Marie Lundström (C) Kommunal handlingsplan för
suicidprevention..........

Antagande av lokala miljömål

Revidering av riktlinjer för styrning och uppföljning ..........

Ny borgensram för Bodens Utveckling 48............
Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av 2016 års
löneöversyn avseende ersättning för obekväm arbetstid

Antagande av Reglemente för Rådet för trygghet och hälsa

Aterrapportering av uppdrag. Redovisning av gymnasieskolans
kvalitetsrapport ...........

Omfördelning av medeltill bilpool

Overflyttning av budget för transporter till och från daglig verksamhet
Björn Norén (S) med avsägelse av uppdraget som ledamot i kultur-,
fritids- och ungdomsnämnden samt val av ny ledamot och ersättare
för återstående del av mandatperioden

Charlotte Lenman (M) med avsägelse av uppdraget som ersättare i

socialnämnden samt val av ny ersättare för återstående del av
mandatperioden

Erik Hedberg (SD) med avsägelse av uppdraget som ersättare i

socialnämnden samt val av ny ersättare för återstående del av
mandatperioden

Erik Nyrén (M) med avsägelse av uppdraget som ersättare i

utbildningsnämnden samt val av ny ersättare för återstående del av
mandatperioden

Ove Simonsson (M) med avsägelse av uppdraget som ersättare i

miljö- och byggnämnden samt val av ny ersättare för återstående del
av mandatperioden

Val av ersättare i Stiftelsen Bodenbo för återstående del av
mandatperioden

Val av nämndeman till Luleå tingsrätt

Nya motioner.............
Nya medborgarforslag
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Kommunfullmäktige

S I Revisorerna ¡nformerar

Följ ande information låimnas :

o Information om Revisionsrapport Utbildningsnämndens
ekonomistyrning Bodens kommun. Kommunrevisionens ordfürande
Inger Lundström (M).

prtt
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Kommunfullmäktige

s2 Delgivningar

Beslut
Kommunfu llmåiktige lägger redovisningen av delgivningama under perioden
201 6-12-1 5 - 2017 -02-1 6 till handlingarna.

/ Expedierat Sionatur" 
PML



Delgivning
Utskriftsdatum: 2017 -02-1 6

td

Datum

Ärendenummer

Utskriven av: lngelina Edström

l/U/K Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Diarieenhet:

Riktning:

Datum:

Notering:

Kommunstyrelsen

Alla

2016-12-15 - 2017 -02-16

Delges kf

2016.2795

201 6-1 2-1 9

K52015t420

Tertialbokslut 201 6-08-3 1

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

KRM Regionala kollektivtrafikmyndigheten i

Norrb

Missiv till medlemmarna i

Kom munalförbundet Norrbottens Läns
Kollektivtraf ikmyndighet (RKM),

lngelina Edström

Kom munledni ngskontoret

2017.67

2017-01-12

KS 2017120

Brev från hyresgäster till Bodenbo,
tjuvparkeringar som kräver åtgärd

Hyresgäster

Brev till Bodenbo om tjuvparkeringar som
kräver åtgärd

Carina Gabrielsson

Kom munledni ngskontoret

2017.119

2017-01-18

KS 2016/300

Redovisning partistöd 201 6 Centerpartiet

Centerpartiet

Redovisning av användningen av partistöd
201 5

Daniel Bergh

Kom munledningskontoret

2017.149

2017-01-25

KS 2016/692

Kultur-,fritids-ochungdomsnämndens carinaGabrielsson
ansvarsutövande 20 1 6 (revision,
kommunrevisorerna)

Kommunrevisionen Kommunledningskontoret

lnbjudan till överläggningar med kommunens
revisorer

2017.150

2017-01-25

KS 2016/692

Överförmyndarnämndens ansvarsutövande Carina Gabrielsson

201 6 (revision, kom munrevisionen)

Kom m unledni ngskontoretKommunrevisionen

lnbjudan till överläggningar med kommunens
revisorer

2017.151

2017-01-25

KS 2016/692

Miljö- och byggnämndensansvarsutövande carinaGabrielsson
201 6 (revisionen, kommunrevisionen)

Kommunrevisionen Kommunledningskontoret

lnbjudan till överläggningar med kommunens
revisorer

2017.152 Socialnämndens ansvarsutövande 201 6
(revisionen, kom m unrevisionen)

Kommunrevisionen

Carina Gabrielsson

Kom munledni ngskontoret2017-01-25

w PtL_#, Sidan 1 av 2



td

Datum

Ärendenummer

alUlK Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Arendemening

Ansvarig

Avdelning

KS 2016/692 lnbjudan till överläggningar med kommunens
revisorer

2017.153

2017-01-25

KS 2016i692

Fastighetsnämndens ansvarsutövande 201 6
(revision, kom munrevisionen)

Kommunrevisionen

lnbjudan till överläggningar med kommunens
revisorer

Carina Gabrielsson

Kom munledningskontoret

2017.154

2017-01-25

KS 2016/692

Kommunstyrelsensansvarsutövande 2016 CarinaGabrielsson
(revision, kommunrevisionen)

Kommunrevisionen Kommunledningskontoret

lnbjudan till överläggningar med kommunens
revisorer

2017.155

2017:01-25

KS 2016/692

utbildningsnämndens ekonomistyrning carina Gabrielsson

(revision, kommunrevisionen

Kommunrevisionen Kommunledningskontoret

lnbjudan till överläggningar med kommunens
revisorer

2017.156

2017-01-25

KS 2016/692

Utbildningsnämndens ansvarsutövande 2016 Carina Gabrielsson

(revision, kom munrevision)

Kommunrevisionen Kommunledningskontoret

lnbjudan till överläggningar med kommunens
revisorer

2017.256

2017-02-02

KS 2017138

Miljö- och byggnämnden
verksam hetsberättelse 201 6

Miljö- och byggnämnden

Verksamhetsberättelse i årsredovisning 201 6

Carina Gabrielsson

Kom m unledni ngskontoret

2017.265

2017-02-03

KS 2017138

Fastighetsnäm nden verksam hetsberättelse
2017

Fastighetnämnden

Verksamhetsberättelse i årsredovisning 201 6

Carina Gabrielsson

Kom munledni ngskontoret

2017.270

2017-02-03

KS 2015/107

Ej verkställda beslut och insatser, SoL och
LSS 3 kvartalet 2016

Socialnämnden

Ej verkställda beslut och instanser 3 och 4
kvartalet 2014

lngelina Edström

Kom munledningskontoret

,w p¡tæ Sidan 2 av 2
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Kommunfullmäktige

s3 Motion från Rigmor Aström (M) och Johan Sellin (M)
lnförande av obligatoriskt skolval i Bodens kommun
KS 2016/363, Ks $ 2

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå begåiran om utredning enligt motionen
med motiveringen att en utredning blir kostsam utan att bidra till minskad
segregation.

Reservationer
Olle Lindström (M), Göran Höglund (M), Rigmor,Ä,ström (M), Maria von
Schantz (M), Daniel Rönnbäck (M), Knut Larsson (M), Egon Palo (M), Bo
Hultin (M), Henrik Wikström (M), Åke Eltoft (M), HelenaNordvall (M),
Hans B Nilsson (M), Göran Ahlman (M) och Lili-Marie Lundström (C)
reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Rigmor Åström (M) och Johan Sellin (M) lämnade2016-06-13 in en motion
om infürande av obligatoriskt skolval i Bodens kommun. De skriver att
undersökningar visat att elevers socioekonomiska bakgrund spelar stor roll
für studieresultat både på individ- och skolnivå. Om fler aktiw väljer skola
skulle bostadssegregationen, som åir den viktigaste orsaken till segregerad
skola, kunna motverkas. Idag är det oftast de vårdnadshavare med lång
skolbakgrund och de bästa socioekonomi ska ftlrutsättnin gama som välj er
aktivt. Elever som skulle kunna öka sina chanser till bättre skolresultat
genom attbyta skola går miste om den möjligheten. Detta blir ännu viktigare
i och med de många nyanlända elever och ftiräldrar som inte känner till det
svenska skolsystemet och alla de rättigheter och valmöjligheter som finns.
Ett aktivt val av skola sätter inte närhetsprincipen ur spel då det ska vara
möjligt att välja den skola som ligger nåirmast och ha ftirtur att göra det.

För att möjliggöra detta yrkar Ä.ström (M) och Sellin (M) att
kommunfullmäktige beslutar ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda
möjligheten att:
. Inftira obligatoriskt skolval i Bodens kommun
. Upprätta ett gemensamt kösystem für alla kommunala skolor samt ge

friskoloma möj lighet att v ara delakti ga.
o Utveckla redovisningen av skolornas resultat, profil och kvalitet ftir att

ffirbättra och öka transparensen och slikra allas möjligheter att få
tillftirlitlig information inftir valet.

Motionen skickades 2016-06-27 på remiss till utbildningsnämnden som
2016-ll-24 5 81 beslutar att ftireslå kommunfullmäktige att avslå begäran

Signatur/ Expedierat

æ
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Kommunfullmäktige

om utredning enligt motionen med motiveringen att yttrandet visar på att en
utredning blir kostsam utan att bidra till minskad segregation.

Utbildningsnämnden hänvisar i sitt svar till att Skolverket bedömer att det
fria skolvalet sannolikt har bidragit till ökade resultatskillnader mellan skolor
och en ökad socioekonomisk skolsegregation och därmed till minskad
likvärdighet. Nämnden bedömer att defta skulle ske även i Bodens kommun.

Nuvarande lagstiftning ger i princip vårdnadshavare rätt till fritt skolval,
vilket medftirt problem. Överenskommelse har gjorts mellan de flesta
skolansvariga i Bodens kommun med tidsplan für mottagande av nya elever i
grundskolan. Syftet med detta åir att underlätta ffir medborgare vid skolval,
ge elever bättre ftirutsättningar aÍt lyckas i skolan, minska administrationen
och ftirbättra skolornas planering.

Vårdnadshavate har under flera år uppmanats att göra ett aktivt val till
ftirskoleklass. Information om skolor finns ftir närvarande lokalt i Boden,
men också på Skoverkets hemsida,Yàlja skola, där länk till skolans hemsida
finns. Trots utökad information kvarstår problem med att alltñr många inte
väljer, särskilt inom socioekonomiskt utsatta områden.

Friskolor har erbjudits att ingå i gemensamt kösystem, men tackat nej.

Den socioekonomiska segregationen har från cirka 2005 varit ökande i
kommunen varfür utbildningsft)rvaltningen till slut inftirt ny
resursftirdelningsmodell vid sina verksamheter.

Obligatorisk skolval i Boden utan att alla skolor deltar bedöms missa målet
och till och med fa ytterligare negativa effekter für integrationen. Detta
gäller särskilt i Boden med så hög andel fristående verksamhet.

Vårdnadshavare med svag socioekonomisk bakgrund fürväntas endast i
undantagsfall använda sig av möjligheten att välja skolenhet utanftir
upptagningsområdet.

För att få verksamma effekter mot segregationen krävs skolskjuts vid val av
skola utanfür upptagningsområdet, vilket tillsammans med utökad
administration skulle öka kostnaderna markant.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2017-0r-30 ç 2.

Komm u nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och bes¡utsgång
Rigmor Äström (M) och Maria von Schantz (M) yrkar bifall till motionen.

Lennart Synnergren (S) och Bosse Strömbäck (V) och Inge Andersson (S)
yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat

pttL



S¡da

Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Semmantrådesdatum

2017-02-20

7(37)

Kommunfullmäktige

Ordftiranden ställer kommunstyrelsens ftirslag och Rigmor Ä.ströms (M)
yrkande med bifall av Maria von Schantz (M) mot varandra och finner att
kommunfullmfütige beslutar enligt kommunstyrelsens ftirslag.

X'ör kännedom
Rigmor,A.ström (M)
Johan Sellin (M)

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunfullmäktige

s4 Motion från Daniel Rönnbäck (M) Krav på
utbildningsnivå inom omsorgen
KS 2016/515, Ks $ 3

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionens första del som besvarad då
ftirslaget redan är genomfürt, samt avslå motionens andra del då ftirslaget
inte är genomftirbart.

Reservationer
Olle Lindström (M), Göran Höglund (M), Rigmor Åström (M), Maria von
Schantz (M), Daniel Rönnbäck (M), Knut Larsson (M), Egon Palo (M), Bo
Hultin (M), Henrik V/ikström (M), Ä.ke Eltoft (M), HelenaNordvall (M),
Hans B Nilsson (M), Göran Ahlman (M), Bosse Strömbäck (V), Inger
Vestman Arvesen (V), Rasmus Joneland (V), Bo Englund (V) och Lili-Marie
Lundström (C) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Daniel Rönnbäck (M) lämnade20l6-09-12 in en motion om inftlrande av
krav på utbildningsnivå minst motsvarande undersköterska vid alla
nyanställningar inom omsorgen. Kravet ska gälla både fast anställda och
vikarier.

När det till exempel gäller delegering av mediciner, lyft och andra
omsorgsrelaterade insatser så finns det risker med outbildad personal.
Undersköterskeutbildningen är treårig och ger ett brett spektrum av
kompetens. Motionen syftar till att säkerställa att äldre får sin omsorg av
utbildad personal.

Motionen skickades 2016-09-14 på remiss till socialnåimnden som 2016-12-
l3 $ 173 beslutar att ft)reslå kommunfullmäktige att anse motionens ftjrsta
del besvarad då ftirslaget redan är genomftirt, samt avslå motionens andra del
då ftrslaget inte är genomfürbart.

Motionens fiirsta del, att lägsta krav vid nyanställning inom omsorgen är
utbildning motsvarande minst undersköterska, är redan genomfürt.
Socialnåimnden beslutade 1998-11-18 $ l9l att fastställa lägsta
kompetensnivå till motsvarande undersköterskekompetens.

Socialnämnden har cirka 530 tillsvidareanställda medarbetare inom
verksamheterna hemtjänst och äldreboende. Av dessa är ungefÌir 400 (75 %)
undersköterskor. När beslutet om lägsta kompetensnivå togs beräknades det
vara cirka 400 anställda vårdbiträden som var i behov av kompetenshöjning.
Nu är antalet anställda utan undersköterskekompetens nere i cirka 130. I
socialnåimndens verksamhetsplan 20 17 -20 | 9 beräknas ytterl i gare 20 - 40
medarbetare erbjudas kompetenshöjning till motsvarande undersköterska.

Utdragsbestyrkande / Expedierat

eß
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Vad gäller motionens andra del om att kompetenskravet även ska gälla
vikarier så uppfyller ftir närvarande 30 o/o av socialnämndens vikarier det.
Anledningen till att andelen inte är högre är att det inte finns tillräckligt med
undersköterskor.

Då det finns problem med outbildad omsorgspersonal genomfür nämnden
intemutbildningar och introduktionsprogram så att dessa problem till stor del
kan bemästras. Detta verifieras även av brukama. I socialnämndens
brukarråd är det bara bristande språkkunskaper som lyfts fram som brister i
personalens kompetens.

Kommunstyrelsens ft)rslag överensstämmer med arbetsutskottets förslag
2017-01-30 $ 3.

Kom m u nstyrelsens f<irslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Daniel Rönnbäck (M) yrkar bifall till motionen och lämnar tilläggsyrkandet
att socialftirvaltningen får i uppdragatt ta fram en handlingsplan och tidplan
für genomftirande. Bo Englund (V) yrkar bifall till Daniel Rönnbäcks (M)
yrkande.

Béatrice Öman (S) och Inge Andersson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens fü rslag.

Ordloranden ställer kommunstyrelsens ftirslag och Daniel Rönnbäcks (M)
yrkande med bifall av Bo Englund (V) mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Daniel Rönnbäck (M)

Signatur

PFC
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Kommunfullmäktige

s5 Motion från Rigmor Aström (M) och Lili-Marie
Lundström (C) Förverkliga den ursprungliga visionen
för Centralskolan och samlokalisera
utbi ld n i n gsförva ltn i n gen
K520151213, Ks $ 4

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservationer
Olle Lindström (M), Göran Höglund (M), Rigmor Åström (M), Maria von
Schantz (M), Daniel Rönnbäck (M), Knut Larsson (M), Egon Palo (M), Bo
Hultin (M), Henrik Wikström (M), Åke Eltoft (M), HelenaNordvall (M),
Hans B Nilsson (M), Göran Ahlman (M), Bosse Strömbäck (V), Inger
Vestman Arvesen (V), Rasmus Joneland (V), Bo Englund (V) och Lili-Marie
Lundström (C) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Rigmor Åström (M) och Lili-Marie Lundström (C) lämnade 2015-04-22 in
en motion där de ftlreslår att utbildningsfürvaltningens personal i stadshuset
fl¡tar in i Björknäsgymnasiet. En samlokalisering av gymnasiets
administration med ftirvaltningens övriga administration skulle ge

ekonomiska och administrativa ftirdelar. Trycket på parkeringsplatser vid
stadshuset skulle minska då det finns gott om parkeringsytor vid
Björknäsgymnasiet. Tillväxtkontoret (nedlagt efter att motionen skrevs) och
arbetsmarknadsftirvaltningen alternativt tekniska ftirvaltningen skulle
därmed kunna flytta in i stadshuset, vilket i sin tur skulle frigöra plats i
Centralskolan für kommunens loreningsliv och ungdomsverksamheter.

Åström (M) och Lundström (C) påpekar även att tidigare planer pä att
inrymma vuxenutbildningen, idag lokaliserad i gamla Sandenskolan, i
Bj örknäsgymnasiet inte förverkligats.

Motionen skickades 2015-04-23 på remiss till fastighetsnämnden som 2016-
09-26 $ 24 skriver att kultur-, fritids- och ungdomsfürvaltningen planerar att
under 2017 flyttaUngdomens hus till Centralskolan. Idag finns inga lediga
lokaler ftir övrig del av föreningslivet då annexet rivits på grund av
fuktskador.

Fastighetsnämnden hänvisar till att det inte är aktuellt att bygga om
utbildningslokaler till kontor. Utbildningslokalerna behövs redan idag.

2016-10-19 skickades motionen på remiss även till utbildningsnämnden som
2016-12-15 $ 89 beslutar att ftjreslå kommunfullmäktige att avslå motionen i
den del som avser att utbildningsft)rvaltningens administrativa personal ska

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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flytta in i Björknäsgymnasiets lokaler. Detta med motiveringen att all
administrativ personal inte skulle rymmas.

Nämnden hänvisar till att Språkintroduktionen Blomdalen, placerad i
Björknäsgymnasiets lokaler, under våren 2016 var i stort behov av fler
undervisningslokaler. Den yta som behövdes uppskattades till ca 500 m2.
Eftersom Björknäsgymnasiet inte kunde awataden yta som behövdes
flyttade Blomdalen sin verksamhet till extemt hyrda lokaler på
Garnisonsgafan 6.

Förvaltningens administrativa personal omfattar cirka 45-47 personer. De
lokaler språkintroduktionen lämnade på Björknäsgymnasiet är inte
tillräckliga ftir att inrymma all administrativ personal.

Det finns 22ledigaparkeringsplatser vid Björknäsgymnasiet samt 19 vid
ishallen. Utbildningsftirvaltningen använder I 4 parkeringsplatser vid
stadshuset. Parkeringsmöj ligheter vid Bj örknäsgymnasiet är inget hinder.

Det finns stora fürdelar med en samlokalisering av all administrativ personal
och arbete med hitta hållbara lösningar på lokalfrågan avseende hela
kommunen pågår.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2017-01-30 $ 4.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Rigmor Åström (M) och Lili-Marie Lundström (C), Bosse Strömbäck (V),
Olle Lindström (M) och Egon Palo (M) yrkar bifall till motionen.

Anders Pettersson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens ft)rslag.

Ordftiranden ställer kommunstyrelsens ftirslag och Rigmor Åströms (M)
med fleras yrkande mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Rigmor.Å.ström (M)
Lili-Marie Lundström (C)

fiß
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s6 Motion från Lili-Marie Lundström (C) Kommunal
handlingsplan för suicidprevention
KS 2016/308, Ks $ 5

Beslut
Kommunfullmäkti ge beslutar att bifalla motionen.

Beskrivning av ärendet
Lili-Marie Lundström (C) lämnade2016-11-30 in en motion om att Bodens
kommun ska ta fram en kommunal handlingsplan för suicidprevention.

I Sverige begår cirka2} individer per 100 000 invånare självmord. I
åldersgruppen 15-44 är självmord den vanligaste dödsorsaken.
Suicidprevention är komplext. Det är vanligare att män begår självmord än
att kvinnor gör det och många har inte sökt vård. Ett suicidpreventivt arbete
berör flera delar av den kommunala verksamheten.

Lundström (C) skriver att det behövs en konkret samordnad handlingsplan
ftir hela kommunens verksamhet ftir suicidprevention, baserad på nationella
och regionala riktlinjer. Den nationella strategin för suicidprevention som
antogs av riksdagen 2008 berör stat, landsting och kommunemas ansvars-
områden och är indelad i nio områden:

1. Insatser som fråimjar goda livsvillkor ftjr mindre gynnade grupper

2. Minskad alkoholkonsumtion i befolkningen och i högriskgrupper für
självmord

3. Minskad tillgänglighet till medel och metoder für självmord

4. Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag

5. Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser

6. Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder ftir att minska
självmord

7. Kompetenshöjning av personal och nyckelpersoner i vård och
omhändertagande av personer med sj älvmordsproblematik

8. Händelseanalys av Lex Maria-anmälningar

9. Stöd till frivilligorganisationer

Motionen skickades 2016-06-27 på remiss till kanslikontoret och2016-06-28
till socialnämnden och utbildningsnåimnden.

Kanslikontorets folkhälsostrateg ft)reslår 2016-06-29 att Bodens kommun tar
fram en handlingsplan ftir suicidprevention och samtidigt startar ett arbete
med syfte att stärka pojkars och unga mäns psykiska hälsa.

M¿in ¿ir överrepresenterade när det gäller självmord, men även när det
handlar om våldsbrott i samhället och inãrarelation. Kommunens strävan

Utdragsbestyrkande / Expedierat çv
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bör vara nolltolerans när det gäller självmord. Det projekt som bedrivs i
samarbete med Norrbottens låins landsting med syfte att minska psykisk
ohälsa bör ftir Bodens del fortsätta i kommunens egen regi med uppdrag att
fafram en suicidpreventiv plan samt arbeta ftir att minska våldsamma och
aggressiva handlingar bland pojkar och unga män.

Både socialnämnden 201 6-09 -27 ç 127 och utbildningsnämnd en 201 6-l I -24

$ 83 ftireslår kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att arbetet ska
ingå i kommunens övergripande folkhälsoarbete och i arbetet med
folkhälsoplan inom Rådet ftir trygghet och hälsa.

Alla remissinstanser påpekar att upprättandet av en handlingsplan måste ske
övergripande ft)r hela kommunen i samarbete mellan kommunala och
externa verksamheter.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets fürslag
2017-01-30 $ s.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Lili-Marie Lundström (C), Catarina Ask (MP) och Bo Englund (V) yrkar
bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Ordftiranden hnner att kommunfullmfütige beslutar enligt
kommunstyrelsens fü rslag.

För kännedom
Lili-Marie Lundström (C)

För genomftirande
Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat '"Þf¡



Bodens kommun
Samma nträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2017-02-20

Sida

14(37)

Kommunfullmäktige

s7 Antagande av Iokala miljömål
KS 20161739, Ks $ 6

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar attanta fürslaget till "Lokala miljömål ftir
Bodens kommun och prioriteringar i miljömålsarbetet".

Reservationer
Bert Drugge (SD), Christer Fjellström (SD), Göran Åström (SD), Robert
Lund (SD), Susanne Ström (SD) och Arne Gustafsson (SD) reserverar sig
mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Tidigare antagna lokala miljömål antogs av kommunfullmäktige 2006-09-18

$ 143. Målen har nu reviderats och ett nytt ftirslag "Lokala miljömål ftir
bodens kommun och prioriteringar i miljömålsarbetet" har tagits fram.

I ftirslaget beskrivs vad Bodens kommun behöver göra på lokal nivå ftir att
bidra till målupp$llelsen av de nationella miljökvalitetsmålen. Dokumentet
är avsett att användas som ett underlag i verksamhetsplanering, budget- och
investeringsprogram. Målgrupp är politiker och tjänstepersoner inom
kommunen.

Bodens lokala miljömål är indelat i fem fokusområden (klimat, biologisk
mångfald, vatten, giftfri miljö, god bebyggd miljö). Dessa fokusområden
täcker in 14 av de totalt 16 nationella miljökvalitetsmålen. Övriga två mål
(Hav i balans samt Storslagen fiallmiljö) bedöms inte vara relevanta für
kommunen.

S amhäll sbyg gnadskontoret ftireslår i tj änste skrivel se 20 | 6 - 12 - | 9 att
kommunfullmäktige antar fürslaget till "Lokala miljömål für Bodens
kommun och prioriteringar i milj ömålsarbetet".

Beredningens ftirslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta ftirslaget till
"Lokala miljömål für Bodens kommun och prioriteringar i
miljömålsarbetet".

Arbetsutskottet lämnade ärendet utan yttrande20lT-01-30 $ 6.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstÈimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Gösta Eriksson (MP), Bo Englund (V), Inge Andersson (S) och Olle
Lindström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

tr'
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Robert Lund (SD) yrkar på återremiss med motiveringen att ftirslaget
omarbetas så att det blir mer verklighetsftirankrat med tydliga delmål som
medborgama kåinner sig delaktiga och inftirstådda i. Att hela kommunen ska
prioriteras ftir befolkningen.

Ordftjranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att
kommunfullmtiktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordftiranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens
ftirslag.

För genomftirande
Samtliga nämnder och styrelsen
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/ Expedierat



Bodens kommun
Samma nträdes protokol I

Semmanträdesdatum

2017-02-20

Sida

16(37)

Kommunfullmäktige

s8 Revidering av riktlinjer för styrning och uppföljning
K520121547, Ks $ 7

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderade riktlinjer ftir styrning
och uppftiljning.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2004-04-26 5 71 fastställt riktlinjer ft)r styrning och
uppftiljning. Riktlinjerna har därefter reviderats vid ett antal tillfÌillen, senast
i juni2012. Därefter har successiva ändringar gjorts av både styrmodellen
samt planerings- och uppfolj ningsprocessen.

Förslaget till reviderade riktlinjer är en anpassning av den styrmodell och
planeringsprocess som senast använts vid framtagande av strategisk plan
2017-2019. I beskrivningen av planeringsprocessen ingår dessutom att
omvärldsbevakning och analys framöver ska göras av ett funktionsnätverk
med deltagare från samtliga fürvaltningar. Beskrivning av
uppftljningsprocessen är anpassad till den ftirändring som genomftirts från
hösten 2016 med ett minskat antal månadsrapporter. Under den senaste
perioden har månadsrapporterna även innehållit redovisning och delgivning
av beslut inom finansieringsverksamheten. Med anledning av ftirre antal
månadsrapporter fü reslås att rapporteringen av finansieringsverksamheten
återigen görs i en separat Finansrapport. Finansrapporten füreslås redovisas
vid styrelsens alla sammanträden.

Efter att riktlinjerna senast reviderades har kommunfullmäktige 2013-ll-16
$ 162 fastställt ett reglemente ftir intern kontroll i Bodens kommun. Med
anledning av att avsnittet om intern kontroll återfinns i både riktlinjema ftir
styrning och uppftljning samt i reglementet ftir intern kontroll ffireslås att
avsnittet utgår helt och hållet ur riktlinjerna für styrning och uppftiljning.

Ekonomikontoret fü reslår 201 6-12-05 att kommunfullmäktige fastställer
reviderade riktlinjer ftir styrning och uppftiljning.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2017-01-30 $ 7.

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomftirande
Samtliga nämnder och styrelsen
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ss Ny borgensram för Bodens Utveckling AB
KS 20161721, Ks $ I
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att såsom für egen skuld ingå borgen ftir
Bodens Utveckling AB:s låneftirpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om
90 miljoner kronor, jämte därpå löpande råinta och kostnader.

Beskrivning av ärendet
Bodens Utveckling AB hade enligt kommunfullmäktige 2013-06-17 $ 88 en
borgensram på 60 miljoner kronor. Bolaget har ett finansieringsbehov fiir
närliggande och framtida investeringar, bland amatutbyggnad av Studion
Nord. De har därftir ansökt om en utökad ram med 30 miljoner kronor, till en
total ram på 90 miljoner kronor. Kommunfullmäktige tog ett nytt beslut
2016-12-19 $ 162 där det felaktigt står att borgensramen utökas till 30
miljoner kronor. Därftir behöver det på nytt beslutas om att öka
borgensramen für bolaget till ett högsta belopp om 90 miljoner kronor.

Ekonomikontoret ftireslår 20 1 7-0 I - 1 I att kommunfullmäktige beslutar att
såsom für egen skuld ingå borgen ftir Bodens Utveckling AB:s
låneftirpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 90 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ft)rslag
2017-01-30 $ 8.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmåiktiges
beslut.

För kännedom
Boden Utveckling AB

För genomftirande
Kommunstyrel sen/ekonomikontoret

i Expedierat
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s r0 Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av
2016 års Iöneöversyn avseende ersättning för obekväm
arbetstid
KS 20161402, Ks 9

Beslut
1. Kommunfullmfütige beslutar att med anledning av 2016 års löneöversyn

avseende OB-ersättning ge nämnder/ftirvaltningar tilläggsanslag i 201 6
års budget samt utöka ramarna från och med2017 med ñljande:

(8 mån) (12 mån)

Ks-räddnings- och beredksapsflorvaltning

Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Kultur fritid ungd fürvaltningen
Summa (tkr)

88,0

5,0

612,0

13,0

719,0

l3 1,0

8,0

918,0

20,0

1077,0

2. Medel anvisas från finansftirvaltningens budget ñr löneökningar.
Kompensationen ryms inom avsatta medel.

Beskrivning av ärendet
I strategisk plan20l6-18 har nämnder/ftirvaltningar inte några anslag für
lönekostnadsökningar i sina ramar. Budget ftlr lönekostnadsökningar finns
på finansftirvaltningen.

Kommunfullmäktige har tidigare (2016-05-30 $ 65 och 2016-12-19 $ 156)
anvisat medel ftir löneöversyn 2016. I tidigare åirende für kompensation så

har ersättning ft)r obekväm arbetstid missats. Med anledning av detta ftireslår
personalkontoret i tj rinsteskrivelse 2017 -01 -l 6 att kommunfullmäktige
beslutar om en komplettering av kompensation ftir lönekostnadsökningar
enligt ovan.

Personalkontoret ftireslår att, med anledning av 2016 års löneöversyn
avseende ob-ersättningar, fär nämnder/ftirvaltningar tilläggsanslag i 2016 års
budget med totalt 718 000 kronor samt utökade ramar fran och med2017
och framåt med I 077 000 kronor enligt ovanstående ftirdelning. Medel
anvisas från finansftirvaltningens budget ft)r löneökningar. Kompensationen

ryms inom avsatta medel.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2017-01-30 $ 9.
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Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ffirslag överensståimmer med kommunfu llmäkti ges

beslut.

För kännedom
Kommunstyrelsen/räddnings- och beredskapsftirvaltningen
Utbildningsnåirnnden
Socialnämnden
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

För genomfìirande
Kommunstyrel ser/ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat
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s rr Antagande av Reglemente för Rådet för trygghet och
hälsa
KS 20141530, Ks $ 10

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar attanta Reglemente ftir Rådet ftr trygghet

och hälsa.

2. Beslut om medelsanvändning inarbetas i Strategisk plan 2018.

Beskrivning av ärendet
Rådet ftir trygghet och hälsa fick i uppdtag av kommunfullmäktige 2015-03-
02 ç 12 att utarbeta en arbetsordning. Räddnings- och
beredskapsftirvaltningen har nu lämnat in ftirslag till reglemente inklusive
arbetsordning.

Syftet med Rådet ñr trygghet och hälsa är att utgöra en styrgrupp ftir att
sätta mål ftir främjande och ñrebyggande arbete inom områdena trygghet
och hälsa som ftiljer kommunövergripande styrkort i den strategiska planen.
Rådet ska i samverkan ta fram fokusområden under treårsperioder som
främjar utveckling, trygghet och hälsa samt betona ftirebyggande insatser.
Rådet ansvarar ftir att hälso- och trygghetsfrågor kommer in i strategiska
planen.

Målet är attrâdet genom främjande och fcirebyggande arbete verka für en
ftirbättrad folkhälsa och öka både den faktiska och upplevda tryggheten i alla
åldersgrupper hos kommunens invånare.

Arbetsgrupperna ftir trygghet respektive hälsa tar fram mål och aktiviteter.
Grupperna leds av samordnare für respektive område. Rådet stödjer
samordnarna med kompetens. Förvaltningscheferna tillsätter personal till
arbetsgrupperna. Arbetsgruppernas uppdrag är att skapa främjande och
forebyggande aktiviteter inom båda områdena i samverkan med interna och
externa aktörer. Samordnarna ansvarar ftir att ftilja upp aktivitetsplanen samt
redovisa uppñljningen för rådet.

I reglementet framgår att rådets uppgifter är:

o Att vara en styrgrupp ftir områdena trygghet och hälsa.

o Rådets ordfürande årligen ska rapportera rådets arbete till
kommunfullmäktige.

o Omvåirldsbevaka ftirändringar inom områdena utifrån nationella och
regionala myndigheter samt presentera dessa till kommunens
omvärldsdag.

o Ta fram fokusområden under en treårsperiod utifrån en lägesrapport som
polisen och kommunen tar fram gemensamt.
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. Kvalitetssåikra arbetsgruppernas aktivitetsplaner.

o Stödj a samordnarna (säkerhetssamordnare/folkhälsostrateg) i
arbetsgrupperna.

. ,Â,rligen i samverkan med polisen utarbeta medborgarlöfte.

. Bjuda in externa aktörer für en avståimning av det gångna året.

o Marknadsftira rådet internt och externt i kommunen.

. Samverka med externa aktörer och eventuellt teckna
samverkansöverenskommel ser.

o Sprida information och utbyta information.

I rådets arbetsordning framgår att rådets ordfürande bereder ärendena inftir
mötena tillsammans med kommunchef och arbetsgruppernas samordnare,
samt ftireslår en dagordning. Ordftiranden leder rådsmötena.
Kommunledningsftirvaltningens folkhälsostrateg är sekreterare.

Rådet består av kommunstyrelsens ordftirande alternativt vice ordftirande, en
oppositionspolitiker, kommunchefen, ftirvaltningscheferna,
samhällsbyggnadskontorets chef, kommunpolisen, samordnarna ftir
arbetsgrupperna, stiftelsen Bodenbos vd och Företagarna Boden.
Kommunikationschefen och övriga externa myndigheter är adj ungerade.

Rådet håller sammanträde fyra gånger per år. Extra sammanträden kan hållas
om rådets ordftjrande, samordnare, arbetsgrupperna eller minst hälften av
rådets ledamöter begär det. Skriftlig kallelse och föredragningslista skickas
till ledamöterna senast 14 dagar füre sammanträdet. Protokollet ska justeras
av ordfürande och kommunchef och därefter skickas till alla rådets
ledamöter samt samverkande extema myndigheter och organisationer som är
adjungerade. Det nya året börjar med att samordnarna i arbetsgruppema gör
en uppftiljning av ftiregående års aktiviteter och tar upp dessa i
årsredovisningen.

Rådet har en budget på 100 000 kronor per år. För akuta situationsanpassade
åtgtirder läggs det upp en budget under kommunledningsftirvaltningen på en
miljon kronor. Samordnarna kan initiera samverkan och använda medlen.
Rådsordftirande och kommunchef ska då omedelbart informeras.

Reglementet fastställs av kommunfullmäktige, men ändringar kan
aktualiseras av rådet och kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstëimmer med arbetsutskottets ftirslag
2017-01-30 $ 10.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens fiirslag överensståimmer med kommunfullmfütiges
beslut.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Yrkande
Catarina Ask (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Rådet ftir trygghet och hälsa
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s 12 Aterrapportering av uppdrag. Redovisning av
gym nasieskola ns kva I itets rapport
KS 2017164, Ks $ I 1

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av
gymnasieskolans kvalitetsrapport.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden fick i Strategisk plan 2017-2019 i uppdrag att redovisa
en kvalitetsrapport som belyser gymnasieskolans effektivitet, kundnöjdhet,
kostnader med mera. Där det går ska även en jämförelse med andra
kommuner genomfüras. Redovisningen ska ske till kommunfullmäktige i
februari 2017.

I kvalitetsrapporten framgår att bilden av Björknäsgymnasiet inte alltid har
varit positiv. Nöjd- medborgar- index visar att nöjdhetsgraden ökat, vilket
även framkommer i medarbetar- och elevenkäterna. Skolan har medvetet
jobbat med samverkan mellan rektorer, lárrare, elever, vårdnadshavare,
studie- och yrkesvägledare och elevhälsan für att styra utvecklingen.

Andelen elever som klarar sin examen på tre ånhar ökat. Detta hade inte
varit möjligt utan skolans kompetenta personal. En utmaning für skolan är att
alla elever, trots olika ftirutsättningar, ska ta en gymnasieexamen inom tre år.

Björknäsgymnasiets samarbete med branschen genom programråd gynnar
arbetsmarknadens behov av arbetskraft i den noffa regionen. På så vis skapas
arbetstillftillen i kommunen så att ungdomar kan stanna kvar i Boden och
därmed bidrar till kommunens vision om 30 000 invånare till år 2025.

Programstrukturen där fem av tio program är yrkesprogram resulterar i att
gymnasieskolan kräver en högre lärartäthet. Yrkesprogrammen bygger på
undervisning i små elevgrupper. En fürutsättning för att kunna behålla
programstrukturen är att ekonomiskt riktade medel tillskjuts.

Utbildningsnämnden beslutade 2017-01-26 $ 2 att godkänna redovisningen
av gymnasieskolans kvalitetsrapport.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2017-01-30 $ 11.

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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För kännedom
Utbildningsnämnden
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s 13 Omfördelning av medel till bilpool
KS 2017 121, Ks $ 13

Beslut
Kommunfullmäktige omftjrdelar 800 000 kronor från respektive
nämnd/styrelse till kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning ftir att upphöra
med internfakturering av bilpoolsverksamheten från och med 2017:

Nyttjare Belopp (tkr)
KS KommunledningsfÖrvaltning 36
KS Tekniska förvaltningen 33
KS Räddnings- och beredskapsforvaltning 10
KS Arbetsmarknadsförvaltning 29
Utbildningsnämnd 275
Socialnämnd 378
Kultur-, fritid- och ungdomsnämnd 20
Fastighetsnämnd 20
Summa 800

Beskrivning av ärendet
Tekniska ñrvaltningen ansvarar ftir att bedriva kommunens
bilpoolsverksamhet. I bilpoolen ingår nio stycken fordon som kan bokas av
ftirvaltningarna lor tjänsteresor via kommunens intranät. Fordonen är
placerade i närheten av stadshuset. Nuvarande hantering med
internfakturering av kostnaderna ftir bilpoolsverksamheten medftir en hel del
administration. För att minska den och därigenom effektivisera
verksamheten har en dialog fürts med ftirvaltningarna. Samtliga är överens
om att upphöra med internfakturering av bilpoolsverksamheten och istället
omftirdela medel från respektive nämnds/styrelses ramar till
kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning.

Kostnaden for nyttjandet av bilpoolsverksamheten2}lT beräknas uppgå till
800 000 kronor, vilket ligger i nivå med tidigare år. Nedanstående ftirslag till
kostnadsfordelning utgår fran antalet anställda på respektive ftirvaltning:

Nyttjare Andel (%) Belopp (tkr) Ant. anst.
2016 aug

KS Kommunledn ingsförvaltn ing
KS Tekniska förvaltningen
KS Räddnings- och beredskapsforvaltning
KS Arbetsmarknadsförvaltn ing
Utbildningsnåmnd
Socialnämnd
Kultur-, fritid- och ungdomsnämnd
Fastighetsnämnd
Summa

4,5
4,1
1,2
3,6
34,3
47,3
2,5
2,5

36
33
10
29
275
378
20
20
800

94
86
¿o
75
722
994
53
53

/ Expedierat sisnatw pftL



Bodens kommun
Sammanträdes protokol I

Sammantrådesdatum

2017-02-20

Sida

26(37)

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med tekniska utskottets ftirslag
20t7-01-31 $ 3.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens fürslag överensstämmer med kommunfullmåiktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Lena Goldkuhl (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Kommunstyrelsen/kommunledningsftlrvaltningen, tekniska ftirvaltningen,
räddnings- och beredskapsftirvaltningen, samt arbetsmarknadsftirvaltningen
Utbildningsnämnden
Socialntimnden
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden
Fastighetsnämnden

För genomftirande
Kommunstyrel sen/ekonomikontoret
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s14 Overflyttning av budget för transporter till och från
daglig verksamhet
KS 2017i101, Ks $ 14

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att budget om | 362 000 kronor für transporter
till och från daglig verksamhet flyttas från arbetsmarknadsftirvaltningen till
tekniska fürvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Budget ftir transporter mellan socialftirvaltningens gruppboenden och daglig
verksamhet har tidigare funnits inom socialnämndens ansvar.

Uppdraget att utfüra transporter har skett via internt tjänsteköp och är sedan
2005 reglerat i avtal mellan socialft)rvaltningen och tekniska ftirvaltningens
transportenhet.

I och med att tidigare daglig verksamhet2016 övergick till en ny
organisation inom arbetsmarknadsftirvaltningen fördes budget fü r transporter
över till arbetsmarknadsförvaltningen och frågan om ett nytt internt avtal
blev aktuell. Istället ftir upprättande av nya intema avtal ftireslår
arbetsmarknadsfürvaltningen 2017-01-16 att budget ftir transporter till och
från daglig verksamhet i sin helhet överfürs till tekniska ftirvaltningen.

Transportenheten svarar i dag ftir transport av 72 brukare varav 23 ar
rullstolsbuma. Behovet av transporter har varit tämligen konstant de senaste
åren. Bedömningen är att volymen av uppdrag ft)rblir ofürändrad eller
minskar i omfattning.

Dialog har fürts med tekniska lorvaltningen och samsyn råder gällande
ftjrdelar med överflyttning av budget. Administrationen kommer att minska
ftir både arbetsmarknadsftirvaltningen och tekniska fürvaltningen. Brukarna
påverkas inte av forändringen.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med näringslivs- och
arbetsmarknadsutskottets fü rslag 20 17 -02-0I ç 6.

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens fiirslag överensstämmer med kommunfullmåiktiges
beslut.

För kännedom
Kommunstyrelsen/ arbetsmarknadsftirvaltningen och tekniska fürvaltningen

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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F'ör genomftirande
Kommunstyrel sen/ekonomikontoret
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s 15 Björn Norén (S) med avsägelse av uppdraget som
ledamot i kultur-, fritids- och ungdomsnämnden samt
val av ny ledamot och ersättare för återstående del av
mandatperioden
K520161445

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Björn Noréns (S) avsägelse av

uppdraget som ledamot i kultur-, fritids- och ungdomsnämnden.

2. Kommunfullmåiktige väljer Andreas Nicolao (S) som ny ledamot i
kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ftir återstående del av
mandatperioden.

3. Kommunfullmäktige väljer Björn Norén (S) som ny ersättare i kultur-,
fritids- och ungdomsnämnden ftjr återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
BjömNorén (S) har 2017-01-18lämnat in en avsägelse från sitt uppdrag
som ledamot i kultur-, fritids- och ungdomsnämnden.

Socialdemokratema har 2017 -01- 18 nominerat Andreas Nicolao (S) som ny
ledamot och Björn Norén (S) som ny ersättare i kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden.

Förslag till beslut överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

För kännedom
Bjöm Norén (S)
Andreas Nicolao (S)
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
Kommunstyrelsen/kanslikontoret och personalkontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat
"rnn 

r*p,fr



Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2017-02-20

S¡de

30(37)

Kommunfullmäktige

s 16 Gharlotte Lenman (M) med avsägelse av uppdraget
som ersättare i socialnämnden samt val av ny ersättare
för återstående del av mandatperioden
KS 2017155

Beslut
l. Kommunfullmäktige godkåinner Charlotte Lenmans (M) avsägelse av

uppdraget som ersättare i socialnåimnden.

2. Kommunfullmäktige väljer Linda Isaksson (M) som ny ersättare i
socialnämnden lor återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Charlotte Lenman (M) har 2017-01-23|ämnat in en avsägelse fran sitt
uppdrag som ersättare i socialnåimnden.

Moderaternahar 2017-02-07 nominerat Linda Isaksson (M) som ny ersättare
i socialnämnden.

Förslag till beslut överensståimmer med kommunfullmäktiges beslut.

För kännedom
Charlotte Lenman (M)
Linda Isaksson (M)
Socialnåimnden
Kommunstyrelsenlkanslikontoret och personalkontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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s r7 Erik Hedberg (SD) med avsägelse av uppdraget som
ersättare i socialnämnden samt val av ny ersättare för
återstående del av mandatperioden
KS20t7l

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkåinner Erik Hedbergs (SD) avsägelse av

uppdraget som ersättare i socialnÈimnden.

2. Kommunfullmåiktige väljer Elisabet Nilsson (SD) som ny ersättare i
socialnämnden für återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Erik Hedberg (SD) har 2017-02-01 lämnat in en avsägelse från sitt uppdrag
som ersättare i socialnämnden.

Sverigedemokraterna har 2017-02-01 nominerat Elisabet Nilsson (SD) som
ny ersättare i socialnämnden.

Förslag till beslut överensstämmer med kommunfullmfütiges beslut.

För kännedom
Erik Hedberg (SD)
Elisabet Nilsson (SD)
Socialnåimnden
Kommunstyrelsen/kanslikontoret och personalkontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s r8 Erik Nyrén (M) med avsägelse av uppdraget som
ersättare i utbildningsnämnden samt val av ny ersättare
för återstående del av mandatperioden
KS 2017/lt4

Beslut
1. Kommunfullmfütige godkänner Erik Nyréns (M) avsägelse av

uppdraget som ersättare i utbildningsnåimnden.

2. Kommunfullmäktige väljer Henrik Alm (M) som ny ersättare i
utbildningsnämnden ftir återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Erik Nyrén (M) har 2017-02-07 låimnat in en avsägelse från sitt uppdrag som
ersättare i utbildningsnämnden.

Moderaternahar 2017-02-07 nominerat Henrik Alm (M) som ny ersättare i
utbildningsnämnden.

Förslag till beslut överensståimmer med kommunfullmäktiges beslut.

För kännedom
ErikNyrén (M)
Henrik Alm (M)
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen/kanslikontoret och personalkontoret
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s 1e Ove Simonsson (M) med avsägelse av uppdraget som
ersättare i miljö- och byggnämnden samt val av ny
ersättare för återstående del av mandatperioden
KS2OITI

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Ove Simonssons (M) avsägelse av

uppdraget som ersåittare i miljö- och byggnämnden.

2. Kommunfullmäktige väljer Henrik Lindqvist (M) som ny ersättare i
miljö- och byggnämnden für återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Ove Simonsson (M) har 2017-02-07 lämnat in en avsägelse från sitt uppdrag
som ersättare i miljö- och byggnämnden.

Moderaternahar 2017-02-07 nominerat Henrik Lindqvist (M) som ny
ersättare i miljö- och byggnämnden.

Förslag till beslut överensstämmer med kommunfullmliktiges beslut.

För kännedom
Ove Simonsson (M)
Henrik Lindqvist (M)
Miljö- och byggnämnden
Kommunstyrelsen/kanslikontoret och personalkontoret
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s20 Val av ersättare i Stiftelsen Bodenbo för återstående
del av mandatperioden
KS 2015/498

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Lukas Kemi (M) som ny ersättare i Stiftelsen
Bodenbo ftir återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmåiktige beslutade 2015-10-19 $ 152 attväljaRobert von
Sçhantz (M) som ledamot i Stiftelsen Bodenbo. Ersättarplatsen lämnades
vakant tills vidare. Moderaterna har 2017-02-07 nominerat Lukas kemi (M)
som ny ersättare i Stiftelsen Bodenbo.

Förslag till beslut överensstålmmer med kommunfullmäktiges beslut.

För kännedom
Lukas Kemi (M)
Stiftelsen Bodenbo
Kommunstyrelsenlkanslikontoret och personalkontoret
Låinsstyrelsen
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S 2f Val av nämndeman till Luleå tingsrätt
KS20t6l4s9

Beslut
Kommunfullmfütige väljer Kerstin Englund (V) som ny nämndeman i Luleå
tingsrätt für återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmfütige beslutade 2016-09-12 $ 99 att bifalla Karin Lindberg
Janssons (V) avsägelse av uppdraget som nåimndeman i Luleå tingsrätt.
Vänsterpartiet har 2017-02-16 nominerat Kerstin Englund (V) som ny
nåimndeman i Luleå tingsrätt.

Förslag till beslut överensståimmer med kommunfullmäktiges beslut.

För kännedom
Kerstin Englund (V)
Luleå tingsrätt
Kommunstyrelsenlkanslikontoret och personalkontoret
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S 22 Nya motioner

Kommunfullmäktige beslutar att låimna ftiljande motion till
kommunstyrelsen ftir beredning.

1

2.

Motion fran Robert Lund (SD) Tillåt blodgivning på betald arbetstid (20171130).

Motion fran Robert Lund (SD) Ändra kommunfullmäktiges sammanträdestider
(2017tr32).

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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S 23 Nya medborgarförs¡ag

Ordna busshållplats nÊlra bowlinghallen (20 I 7/l 1 8).
Inlåimnat av: Evy Nordlander
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i Èirendet.

Upprätta ett j ämställdhetsstipendium (2017 17 l).
Inlämnat av: Conny Sundkvist och Oskar Nordström
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Förläng cykelbana/tro ttoar (20 17 I 5 6).
Inlåimnat av: Rolf Lindström
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i åirendet.

Dela ut gratis broddar (2016-753).
Inlämnat av: Kerstin Widman
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Höj dagpenningen ftir arbete med daglig verksamhet (20161581).
InlËimnat av: Alf Mörtsell
Beslut Kommunfullmåiktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

För kännedom
Respektive ftirslagsställare

För genomfürande
Kommunstyrelsen
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