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Bodens
kommun

NÄRVARO. OCH OMRöSTNINGSLISTA KOMMTINFULLMÄKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2016-12-19
Tid 14.00-16.10, paus 15.05-15.25

$ $ $ $ $ $

LEDAMÖTER R:röstber
E:ersåittare

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

S Inge Andersson R

M Olle Lindström R

S Béatrice Oman R

M Johan Sellin

SD Bernt Drugge R

S Glenn Blom R

V Bosse Strömbäck R

M Rigmor Äström R

S Sonia Harr

S Margit Hannu-Dyrander R

M Maria von Schantz R

SD Jeff Ahl

NS Kenneth Backgård R

S Lars Nilsson R

MP Catarina Ask R

M Daniel Rönnb¿ck R

S Anna-Karin Nylund R

V Inger Westman Arvesen R

S Leif Pettersson R

M Göran Ahlman

SD Göran Åström R

S Eivy Blomdahl R

M Linda Isaksson R

C Lili-Marie Lundström R

S Torbjörn Lidberg R

L Hendrik Andersson R

KD Anders Pettersson R

M Egon Palo R

S Britt-Marie Loggert-Andrén R

SD Robert Lund R

S Christer Carlsson R
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Bodens
kommun

NÄRvARO- OCH oMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMAKTIGE
OMRöSTNINGAR

I)atum 2016-12-19
Tid 14.00-16.10, paus 15.05-15.25

$ $ $ $ $ $

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

S Lena Goldkuhl

MP Gösta Eriksson R

M Henrik Wikström

S Kurt Pettersson R

M Ä,ke pltoft R

SD Susanne Ström R

S Veronica Svalenström

S Arne Pettersson R

M Helena Nordvall R

S Inger Mattsson R

V Rasmus Joneland R

M Hans B Nilsson

S Lennart Synnergren R

SD Arne Gustafsson R

S Berit Ekervhén R
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Bodens
kommun

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMTINFULLMAKTIGE
OMRöSTNINGAR

Datum 2016-12-19
Tid 14.00-16.10. paus 15.05-15.25

$ $ $ $ $ $

ERSATTARE 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 R

S Åsa Lindström E

S Robert Andersson

S Magdalena Ek E

S Ann-Christin Pretty

S Johan Lund E

S Christina Vesterlund E

S Urban Nyström

M Göran Höglund R

M Henrik Lindqvist R

M Ove Simonsson

M Knut Larsson R

M Eberth Gustafson R

M Per-Ulf Sandström E

M Äke Carlsson E

SD Elvira Östvall

SD Christer Fjellström R

SD Sven-Göran Fellermark E

V Inga-Lill Engström-Öhman R

V Gunnel Notelid E

NS Erika Sjöö E

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

KD Annika Berglund E

KD Maria Selin

3 (3)
Ja / Nej
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Kommunfullmäktige

Ärendelista
$ 1 38lnledning...........

$ 1 39 Revisorerna informerar.

$ 140Fråga

$ l4l Delgivningar

$ l42Aterrapportering av uppdrag. Utveckling av gymnasiala yrkesprogram

$ l43Aterrapportering av uppdrag. Antagande av idrottspolitiskt program....

$ 144Motion från Hans B Nilsson (M) om strandpromenad, elbelysning och
villabebyggelse vid Svartbyträsket............

$ 145Motion från Bo Hultin (M) Arligt driftbidrag till stiftelsen Kyrkkläppen....

$ 146Motion från Bernt Drugge (SD) Förbud mot mobiltelefoner och
surfplattor under lektionstid.

$ 1 47 Medborgarförslag. Erbjud fristad till författare ...............

$ 1 48 Medborgarförslag. Realisera en all-aktivitetspark i Sävast....

$ l49Medborgarförslag. Bygg en skatepark..............

$ 150Beslut om utbetalning av partistöd lör 2017 ...............

S 151Utökning av nämndernas driftramar med anledning av
Budgetproposition 2017 .........

$ 152Fastställande av taxor och avgifter 2017 vid kultur-, fritids- och
ungdomsförvaltningen

$ lS3Justering av taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område...

$ lS4Antagande av taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter.......

$ lSSAntagande av förslag tilljustering av plan- och bygglovtaxa................

$ 156Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av 2016 års
löneöversyn för Kommunals ansvarsområde

$ lSTAntagande av reviderade riktlinjer för attest...

$ l SSAntagande av detaljplan för del av fastigheten Svartbjörsbyn 1:3 med
flera, Bodens kommun, Norrbottens län........

$ 159Godkännande av exploateringsavtal för del av fastigheten

..4

..5

..6
11

12

13

14

16

17

19

21

22

24

27

29

31

33

25

Svartbjörsbyn 1:3........ ........38

$ l60Tekniska förvaltningen, taxor och avgifter 2017 ......... ............39

$ 161 Rapport - Genomförandeplan utfarts- och vägbelysning på landsbygd ..41

$ 162Boden Utveckling AB med ansökan om utökad borgensram ..................43

$ 163Gösta Ant 1Ue¡ med avsägelse av uppdraget som ledamot i

kommunrevisionen .............44

$ 164Peter Selberg (S) med avsägelse av uppdraget som ersättare i kultur-,
fritids- och ungdomsnämnden samt val av ny ersättare för återstående
del av mandatperioden .......45

$ 165Val av ersättare i Stiftelsen Bodenbo för återstående del av
mandatperioden .................46

34

35

36
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$ 166Ny motion

$ 1 67Nytt medborgarförslag
47
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Utdragsbestyrkande / Expedierat
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S f 38 lnledning

Sammanträdesprotokol I
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Sida

4(48)

Elever fran Unbyns skola inleder sammanträdet med julsånger
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Kommunfullmäktige

S 139 Revisorerna informerar

Följ ande information lämnas :

o Information om Revisionsrapport Placerade barn och unga -
samverkan avseende hälso- och sj ukvård. Kommunrevisionens
ordfürande Inger Lundström (M).
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Kommunfullmäktige

S r40 Fråga

Enkel fråga till socialnämndens ordförande
KS 2016/109

Datum: 2016-12-15
Från: Egon Palo (M)
Till: Béatrice Öman (S)
Fråga: " Vid ftiregående fullmäktige uttalade socialnåimndens ordfürande att
ftirslaget till beslut var olagligt i min motions fürsta del. (Punkt 5 på
dagordningen) Vilket också låg som underlag ftir fullmåiktiges beslut. Om
socialnämndens ordfürande saknar stöd i lag ffir sitt uttalande, så innebåir det
att socialnåimndens ordftjrande vilselett kommunfullmäktiges ledamöter i en
viktig fräga.

Motionens ftirslag till beslut (den ftirsta delen):

Kommunfullmfütige ger socialnämnden i uppdrag attarbeta fram en modell
med ett rambeslut i tid vid beslut om hemtjänstinsatser.

Socialnämndens svar till fullmäktige :

I socialnåimndens svar framgår att motionens fürsta del strider mot gällande
lagstiftning och füreskrifter enligt nedan, jag vill ha direkt håinvisning till
respektive lag, ftireskrifter och allmåinna råd om på vilken punkt motionens
ftirsta del är lagstridig.

o Socialtjåinstlagen

o Förvaltningslagen

o Socialstyrelsens ftireskrifter och råd SOSFS 2014:5

Egon Palo"

Lagstiftning som styr myndighetsutövn¡ng inom socialtjänsten

Datum: 2016-12-19
Frågan besvaras av: Socialnåimndens ordft)rande Béatrice Öman (S)

Svar: "Rättslig styrning

Socialnämnden är vid myndighetsutövning skyldig att ftilja såväl
lagstiftning, ftireskrifter och allmänna råd som praxis.

Vid handläggning av bistand enligt socialtjänstlagen har socialnämnden
ftiljande rättsliga reglering att ftirhålla sig till.

. Socialtjänstlagen (2001:453)

o Förvaltningslagen(1986:223)

4a-- M s
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Kommunfullmäktige

o Socialstyrelsens ftireskrifter och allmåinnarâd, SOSFS 2014:5

Därtill ska rättspraxis, som ger vägledning i särskilda åirenden, beaktas. För
handläggning av biståndsärenden som avser hemtjänstinsatser har bl.a.
Kammarrätten i Jönköping i mål nr 940-15 gett vägledning.

Socialtjänstlagen

I socialtjrinstlagen (SoL) regleras bl.a. ftiljande.

4 kap.l $

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda
på annat sätt har rätt till bistånd av socialnålmnden für sin ftirsörjning
(ftirsörjningsstöd) och ffir sin livsftiring i övrigt. Den enskilde ska genom
bistandet tillftirs¿ikras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att
det ståirker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Enligt 3 kap. 6 $ SoL fürsta stycket socialtjänstlagen bör socialnämnden
genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjåinst
underlätta ftir den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra.

5 kap.4 $

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas pâ att äldre personer får leva ett
våirdigt liv och kåinna välbefinnande.

5 kap.6 $

Kommunens ska planera sina insatser ftir äldre.

11 kap.5 $ SoL

Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomftirande av beslut om
stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras. Dokumentationen ska
utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter
av betydelse.

Av ovan nämnda bestämmelser füljer att hemtjänst låimnas som en form av
bistand från socialnämndens sida. Bistandsprövningen ska inte ske på något
annat sätt åin enligt huvudregeln i 4 kap. I $ socialtjänstlagen oavsett om
begäran om bistand avser hemtjåinst. Socialnåimnden måste alltid göra en
prövning av ftjrhållandena i det individuella fallet och ta ställning till vilka
behov den enskilde har och om han eller hon verkligen har ftirutsättningar att
själv få sina behov tillgodosedda.

Hemtjänst anses innefatta dels uppgifter av servicekaraktär, dels uppgifter
som åir mer inriktade mot personlig omvårdnad. Till uppgifter av
servicekaraktär hänftirs bl.a. praktisk hjälp med hemmets skötsel såsom
städning och tvätt. Även hjälp med inköp och matlagning hör dit. Till
uppgifter inriktade mot personlig omvårdnad hör sådant som hjälp att ata och
dricka, klä sig och sköta sin hygien.

4ø--,w N
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Kommunfullmäktige

Avgörande ftir den enskildes rätt till bistånd är om han eller hon har behov
av den begärda insatsen för att uppnå skälig levnadsnivå samt om han eller
hon själv kan tillgodose dessa behov eller ffi dem tillgodosedda på annat sätt
(RÅ 200s ref. 38).

Begreppet värdigt liv har en övergripande karaktär och kan innebära
integritet, självbsstämmande, delaktighet, insatser av god kvalitet och gott
bemötande.(Prop. 2001 :453).

Sammanfattningsvis gäller ftiljande. För att pröva om den enskilde har behov
av bistånd av socialnämnden samt om de ansökta insatserna motsvarar skälig
levnadsnivå ftirutsätts ett beslut om insatser.

Förvaltningslagen

I ftirvaltningslagen regleras bl.a. ftiljande avseende myndighetsutövning mot
enskilda.

20 $ ftirsta meningen

Ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende skall innehålla de skäl
som har bestämt utgången, om åirendet avser myndighetsutövning mot någon
enskild.

21 $ ftirsta och andra stycket

En sökande, klagande eller annan part ska underrättas om innehållet i det
beslut varigenom myndigheten avgör ärendet, om detta avser
myndighetsutövning mot någon enskild. Parten behöver dock inte
underrättas om det är uppenbart obehövligt.

Om beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han underrättas om
hur han kan överklaga det.

225

Ett beslut ffir överklagas av den som beslutet angär, om det har gätt honom
emot och beslutet kan överklagas.

Av bestämmelserna i ftjrvaltningslagen ftiljer att den enskilde har rätt att ta
del av skälen ftir beslutet samt kunna överklaga beslut som går denne emot.
En ftirutsättning ftir att kunna överklaga ett beslut är att det i beslutet anges

vad den enskilde ansökt, vad myndigheten har beslutat samt grunden ftir
beslutet. För att en enskild ska kunna överklaga ett avslagsbeslut om
hemtjänstinsatser måste det således framgå vilka insatser denne ansökt och
inte beviljats, für att domstolen ska kunna pröva om den enskilde har rätt till
insatserna für att uppnå en skälig levnadsnivå som det anges i 4 kap. 1 $
SoL. Detta då det ofta är fråga om att den enskilde kan ha behov av vissa
särskilda insatser ftir att uppnå en skälig levnadsnivå.

Denna slutsats stöds också av socialstyrelsens handbok ftir handläggning och
dokumentation inom socialtjänsten dåir socialstyrelsen framhåller ftljande.
"Att ett beslut är tydligt utformat har stor betydelse ftir att den enskilde ska

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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kunna ftirstå vilken rätt till hjälp och stöd han/hon har. Om beslutet inte är
tydligt kan det ställa till problem vid verkställigheten av beslutet. Det kan
också leda till problem ftir en domstol som ska pröva ett överklagande av
beslutet och till svarigheter vid tillsyn."

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Socialstyrelsens füreskrifter är bindande für socialnämnden, medan de

allmåinna råden, som ibland anges i anslutning till en ftireskrift åir att
jämställa med rekommendationer.

I SOSFS 20145 regleras bl.a. fÌiljande avseende myndighetsutövning mot
enskilda.

5 kap. 14 $

Dokumentationen av ett beslut ska innehålla uppgifter om

1. vem eller vilka beslutet avser,

2. vad som har beslutats,

3. vilket lagrum som ligger till grund ftir beslutet,

4. vilka skäl som ligger till grund ftir beslutet,

5. beslutsdatum, och

6. vilken nämnd eller person (namn och befattning eller titel) som har fattat
beslutet.

5 kap. 15 $

Dokumentationen av ett beslut som gäller en insats enligt SoL

eller en insats enligt LSS ska, utöver vad som anges i 14 $, även innehålla

uppgifter om

l. vad den enskildes ansökan eller begåiran avser,

2. vilka insatser som har beviljats eller avslagits helt eller delvis, och

3. huruvida beslutet är tidsbegränsat eller fürenat med något annat

ftirbehåll.

Liksom ovan nämnts är socialstyrelsens ftireskrifter bindande ftir
socialnämnden. Till nämnda ftlreskrifter finns inga allmänna råd, utan
ftireskrifterna är specifika och tydliga varftir något behov av allmåinna råd till
dessa ftirmodas ha saknats.

Av regleringen i SOSFS 2014:5 framgår tydligt att det av dokumentationen
av ett beslut som gäller en insats enligt socialtjänstlagen bl.a. ska framgå
vilka insatser som har beviljats eller avslagits helt eller delvis.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Rättspraxis

Det är av stor betydelse att socialnämnden ftiljer gällande rättspraxis für
varje såirskilt område inom myndighetsutövningen. Rättspraxis är vägledande
ftir hela rättstillämpningen, såväl ftir socialnämnden som ftjr domstolnna.
Att inte ftilja aktuell rättspraxis är ftirenat med en stor sannolikhet att beslut
som strider mot sådan kommer att ändras när de överklagas.

I samband med en granskning av handläggning i Linköpings kommun av
Inspektionen frir vard- och omsorg, IVO, har det i en dom fran Kammarätten
i Jönköping (2015-12-14Mälnr-940-15) lyfts fram betydelsen für enskildas
möjligheter att fä de insatser som de har rätt till. I målet ansågs att
myndighetsutövningen av biståndsärenden lades på utftjraren. IVO ansåg att
kommunen lagt över det faktiska utredningsarbetet på utftirarna, och att de
aktuella enskilda fick bistand utan den individuella behovsprövning som
ftireskrivs i 4 kap. I $ SoL. En av riskerna med systemet var enligt IVO att
den enskildes ansökan skulle komma att begränsas av vilka insatser den
utvalde utftiraren hade att erbjuda. IVO ansåg att kommunen lagt över det
faktiska utredningsarbetet på utftirarna, och att de aktuella enskilda fick
bistand utan den individuella behovsprövning som ftireskrivs i 4 kap. I $
SoL. En av riskerna med systemet var enligt IVO att den enskildes ansökan
skulle komma att begränsas av vilka insatser den utvalde utfüraren hade att
erbjuda. Kammarrätten dömde enligt IVOs ftireläggande gentemot
Linköpings kommun.

Béatrice Öman (S)
Socialnämndens ordfürande"

Egon Palo (M) tackar für svaret.

4a- fßd
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s r4r Delgivningar

Beslut
Kommunfullmfütige lägger redovisningen av delgivningarna under perioden
2016-l I -17 - 2016-12-1 5 inklusive delgivningar av verksamhetsplaner
2017-2019 och intern kontrollplan 2017 till handlingama.
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Delgivning
Utskriftsdatum: 2016-12-15

td

Datum

Ärendenummer

Utskriven av: lngelina Edström

l/U/K Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Diarieenhet:

Riktning:

Datum:

Notering:

Kommunstyrelsen

Alla

201 6-1 1 -17 - 2016-12-15

Delges kf

2016.2509

2016-11-21

KS 2016/596

U Ks beslut 2016-1 1-14 S 175 Tekniska
förvaltningen, verksamhetsplan 201 7-201 9.

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 201 7 -2019

lngelina Edström

Kanslikontoret

2016.2528

2016-11-22

KS 2016/596

Socialnämndens verksamhetsplan 2017-2019 lngelina Edström

med i nternkontrol lplan

Socialnämnden Kanslikontoret

Verksam hetsplan 2017 -201 9

2016.2532

2016-11-23

KS 2013/32

Delredovisning av projekt "Klondyke" 1-3
(ABF Non Boden)

ABF Norr Boden

Projekt Mötesplats Prästhol men, Klondyke

Anna-Lena Lendholm

Kanslikontoret

2016.2641

2016-1 1-30

KS 2016/596

Ubn 2016-1 1-24 S 78 lnternkontrollplaner
2017.

Utbildningsnäm nden

Verksamhetsplan 201 7 -2019

lngelina Edström

Kanslikontoret

2016.2642

2016-1 1-30

KS 2016/596

Utbildningsnämnden 2016-1 1-24 S 79
Verksam hetsplan 201 7-201 9.

Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 201 7 -2019

lngelina Edström

Kanslikontoret

2016.2643

2016-12-01

KS 2016/596

Fastighetförvaltningen 2016-1 1-30 S 30
Verksamhetsplan 201 7 -2019 med MBL-
förhandling och internkontrollplan.

Fastighetsnämnden

Verksam hetsplan 201 7 -201 9

lngelina Edström

Kanslikontoret

2016.2669

2016-12-02

KS 2016/596

U Arbetsmarknadsförvaltningens lngelina Edström

verksam hetspl an 20 1 7 -201 I i ntern kontrol I pl an

Näringslivs och arbetsmarknadsförvaltningen Kanslikontoret
NAU

Verksamhetsplan 201 7 -2019

2016.2674

2016-12-02

KS 2016/596

Överförmyndarnämndensverksamhetsplan lngelina Edström

2017-2019

Överförmyndarnämnden

Verksam hetsplan 201 7 -201 9

Kanslikontoret

Sidan 1 av 2
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Datum

Ansvarig¡d

Ärendenummer

l/U/K Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Ärendemening

Avdelning

2016.2717

201 6-1 2-09

KS 2016/46

lnspektion hos överförmyndarnämnden i

Bodens kommun

Länsstyrelsen Norrbotten

lnspektion hos överförmyndarnämnden i

Bodens kommun.

lngelina Edström

Kanslikontoret

2016.2739

2016-12-12

KS 2016/596

U Ks beslut 2016-12-12 $ 206 Räddnings- och
beredskapsf örvaltni ngens verksam hetsplan
2017 -201 I i nklusive internkontrollplan.

Räddnings- och beredskapsförvaltningen

Verksamhetsplan 201 7 -2019

lngelina Edström

Kanslikontoret

2016.2740

2016-12-12

KS 2016/596

U Ks beslut 2016-12-125207
Kom m unledningsf örvaltni ngens
verksam hetsplan 201 7 -201 9 i nkl usive
internkontrollplan.

Kom m unledni ngsförvaltni ngen

Verksamhetsplan 201 7 -2019

lngelina Edström

Kanslikontoret

2016.2756

2016-'t2-13

KS 201 6/596

U Ks beslut 2016-12-125214
Arbetsm arknadsf örvaltni ngens
verksam hetsplan 201 7 -201 9 i nkl usive
internkontrollplan.

Arbetsm arknadsf örvaltni ngen

Verksam hetsplan 201 7-201 9

lngelina Edström

Kanslikontoret

2016.2769

2016-12-13

KS 2016/596

U Delgivning av verksamhetsplaner 2017-2019
och intern kontrollplan 2017

Ekonomikontoret

Ve rksam hetsplan 201 7 -20 1 9

lngelina Edström

Kanslikontoret

Æ
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Kommunfullmäktige

s r42 Aterrapportering av uppdrag. Utveckling av gymnasiala
yrkesprogram
KS 2016/614, Ks $ 182

Beslut
Kommunfu llmäktige godkåinner återrapporteringen av uppdraget att
presentera en plan ftir utveckling av de gymnasiala yrkesprogrammen i nära
samarbete med respektive bransch.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige uppdrog 2016-06-20 $ 83 till utbildningsnåimnden att
presentera en plan ftir utveckling av de gymnasiala yrkesprogrammen i nära
samarbete med respektive bransch. Uppdraget skulle ha redovisats senast
oktober 2016.

Utbildningsnämnden skriver 2016-10-20 $ 69 att det ftjr gymnasieskolans
yrkesprogram, enligt gymnasieftirordningen, ska finnas ett eller flera lokala
programråd ftir samverkan mellan skola och arbetsliv.

Hur de lokala programråden ska organiseras och vilka uppgifter de ska ha är
inte reglerat i någon ftirordning. Väl fungerande lokala programråd kan vara
en avgörande ftirutsättning ftir att yrkesutbildningen inom gymnasieskolan
ska kunna fungera och utvecklas. Samverkan mellan skola och bransch ger
möjlighet att tillgodose länets ftirsörjning av arbetskraft och bidrar dArmed
till att skapa arbetstillfÌillen. Genom arbetsplatsftirlagt lärande (APL) får
ftiretagen tillsammans med skolan möjlighet att utbilda direkt anställningsbar
personal. Detta är en ftirdel ftir ftiretagen, skolan, eleven och kommunens
befolkningstillväxt.

Utbildningsnämnden ftireslår att fullmåiktige godkänner återrapporteringen.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För kännedom
Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande / Expedierat

4a-- q.
Signatur I
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Beslut
Kommunfullmäktige fastställer fiirslag till idrottspolitiskt program.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-20 $ 47 attbifalla en motion från
Hendrik Andersson (FP) om att skapa ett idrottspolitiskt program. Samtidigt
fick kultur-, fritids- och ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram programmet
under 2016.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ftireslår 2016-10-26 $ 94 att
kommunfullmäktige fastställer framtaget ftirslag till idrottspolitiskt program.

Syftet med motionen är att stärka och utveckla det lokala idrottslivet i
Bodens kommun och bör avse perioden20l5-2020. Programmet ska vara
vägledande ftir kommunens arbete med idrottsfrågor i de olika
verksamheterna och ska beaktas vid beslut och handlingar. Det ska skapa en
dialog om hur kommunen och det lokala idrottslivet kan prioritera
investeringar, marknadsfü ra kommunen, öka idrottsutövandet och
vardagsmotionen ftir att förbättra folkhälsan.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden skriver vidare att arbetet med att
skapa ett idrottspolitiskt program ftirsenats på grund av att fürvaltningen
genomgått en omorganisation.

Beredningens fü rslag: Kommunfullmäktige fastställer ftirslag till
idrottspolitiskt program.

Kommunstyrelsen låimnade ärendet utan yttrande.

Yrkande och beslutsgång
Hendrik Andersson (L) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt
beredningens ftirslag.

Ordftiranden finner att kommunfullmeiktige beslutar enligt Hendrik
Anderssons (L) yrkande.

För genomfürande
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

4tu &q
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Kommunfullmäktige

s r44 Motion från Hans B Nilsson (M) om strandpromenad,
elbelysning och villabebyggelse vid Svartbyträsket
KS 2015/165, Ks 184

Beslut
l. Kommunfullmfütige bifaller motionens ftirslag att ge kommunstyrelsen i

uppdrag att utreda möjligheten till villabebyggelse mellan Torpgärdan
och Svartbyträsket.

2. Motionen anses i övrigt besvarad i och med att ftirutsättningama für att
iordningsställa ftireslagen strandpromenad ska ingå i kommande arbete
med översiktsplan für centralorten samt vid utarbetande av
grönstrukturprogram.

Beskrivning av ärendet
Hans B Nilsson (M) lämnade20l5-04-01 in en motion om strandpromenad,
elbelysning och villabebyggelse vid Svartbyträsket. Han ftireslår att
kommunen ser över en utveckling av villaområdena Torpgärdan och Södra
Svartbyn med en upplyst strandpromenad och nya villatomter.
Strandpromenaden omfattar en sträcka om cirka 2,5 kilometer längs med
Svartbyträskets sydvästra kant från korsningen Hermelinsgatan/Gamla
Lulevägen fram till befintlig gång- och cykelväg fran Yrkesgatan i Södra
Svartbyn. Villaområdet omfattar cirka 8 hektar och åir lokaliserat mellan
Yrkesvägen och Svartb¡räsket.

Motionen skickades på remiss till samhällsbyggnadskontoret 20I 5 -04-01 .

Samhällsbyggnadskontoret skriver 2016-10-26 att de ser positivt på
motionen i stort och de beklagar ärendets längahandläggningstid. De anser
att ft)rslaget om strandpromenad åir bra. En strandpromenad skulle innebära
att tillgåingligheten till Svartbyträsket ståirks. En strandpromenad med
füreslagen dragning skulle vidare låinka ihop behntliga gang- och cykelvägar
till ett sammanhållet stråk flor boende och allmåinhet att anvåinda ftir
transportering, men också ftir aktiviteter i rekreationssyfte.

Förutsättningama ftir att iordningsställa ftireslagen strandpromenad behöver
utredas närmare (bland annat rådighet över markområdet) och relatera till
övriga utvecklingsplaner ftir grönstrukturen i Bodens centrala delar. Denna
kommer därftir ingå i kommande arbete med ftirdjupning av översiktsplan
für centralorten samt vid utarbetande av grönstrukturprogram.

Samhällsbyggnadskontoret ser att det finns behov och efterfrågan av nya
tomter i Boden, bland annat inom Torpgärdan och Södra Svartbyn.
Föreslaget område für ny villabebyggelse utgör idag en del av ett större,
trädbevuxet naturområde mellan Yrkesvägen och Svartbyträsket. Området
ansluter till befintli g bo stadsbebyg gel se samt infrastruktur.
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Kommunfullmäktige

För att det ska vara möjligt att stycka tomter ftlr villabebyggelse behöver
emellertid ftirutsättnin gama ftlr exploatering utredas närmare :

markftlrhållanden, kapacitet i nätet ftir vatten och avlopp samt områdets
nuvarande funktion och användning med mera.

Mot bakgrund av den stora efterfrågan som samhällsbyggnadskontoret ser på
villatomter i området ftireslår de att en fürstudie tas fram ft)r att klarlägga
dessa ftirutsättningar. Förstudien får därefter vara vägledande ftir områdets
fortsatta utvecklingsinriktning samt eventuell upprättande av en nu
detaljplan.

Komm u nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ñrslag överensstämmer med kommunfullmåiktiges
beslut.

Yrkande och beslutsgång
Olle Lindström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Ordftiranden finner att kommunfullmåiktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Hans B Nilsson (M)

För genomftirande
Kommunstyrelsen/samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunfullmäktige

s r45 Motion från Bo Hultin (M) Arligt driftbidrag t¡ll stiftelsen
Kyrkkläppen
K520161281, Ks 185

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beskrivning av ärendet
Bo Hultin (M) har 2016-04-29\ämnat in en motion om att huvudmåinnen i
stiftelsen Kyrkkläppen, det vill säga Bodens kommun och bodens kyrkliga
samfund, ska bevilja ett årligt driftbidrag. Detta ftir att stiftelsen ska kunna
fullftilja sitt uppdrag att äga, fiirvalta och söka användning ft)r kyrkstugorna
och området Kyrkkläppen. I motionen konstateras att omfattande
renoveringsåtgärder har genomfürts under aren och att ytterligare
renoveringsåtgärder krävs. Stiftelsen hyr ut stugorna och hyresintäkterna
täcker driftkostnaderna av stugorna.

Motionen skickades 2016-05-26 på remiss till kultur-, fritids- och
ungdomsnåimnden som 2016-10-26 $ 95 beslutade att ftireslå fullmäktige att
bifalla motionen. Kyrkkläppen och kyrkstugorna är en viktig del av Bodens
historia och kulturarv. För att hålla området levande och attraktivt är det
viktigt att verksamhet bedrivs där och då måste stugorna vara i brukbara. Att
ett avtal mellan huvudmännen och stiftelsen om ett årligt driftbidrag
upprättas ftir att säkerställa områdets fortlevnad anser kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden vara positivt ftir "En trivsamt växande småstad".

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Bo Hultin (M), Inge Andersson (S) och Daniel Rönnbäck (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens ftirslag.

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Bo Hultin (M)

För genomfärande
KommunstyrelserVekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

s 146 Motion från Bernt Drugge (SD) Förbud mot
mobi ltelefoner och su rfplattor u nder lektionstid
KS 2016/145, Ks $ 186

Beslut
1. Kommunfullmåiktige avslår motionen med motiveringen att

skolhuvudmannen saknar lagligt inflytande i denna fräga.

2- Motionen avses hËirmed behandlad.

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

Beskrivning av ärendet
Bernt Drugge (SD) ftireslår i en motion 2016-02-24 att privat användning av
mobiltelefoner och surþlattor under lektionstid och provskrivning inte ska
vara tillåtet i kommunens grundskolor, med undantag dä dessa används i
utbildningssyfte. Han ftireslår att detta blir en policy på prov som utvärderas
om tre år. Enligt Drugge (SD) finns det både vetenskapliga studier och
praktiska exempel som visar att ftireslagna ftjrbud ftirbättrar skolresultaten.

Motionen skickades på remiss till utbildningsnämnden som 2016-04-14 5 37
beslutade att ftireslå kommunfullmfütige att avslå motionen med
motiveringen att skolhuvudmannen saknar lagligt inflyande i denna fräga.
Motionen anses därmed besvarad.

Utbildningsnämnden skriver att denna typ av regler räknas som
ordningsregler i skolan. Lagstiftningen ger ansvaret till rektor attfattabeslut
om ordningsregler och uppdragsgivarens möjligheter att styra detta område
åir i princip obefintligt. Kommunen kan inte utöva styrning på de fristående
uppdragsgivarna inom kommunen då skolinspektionen är tillsynsmyndighet.

Skolverket anger ftiljande i sitt PM, juridisk vägledning till trygghet och
studiero från januari2013 angående omhändertagande av ftiremål: "När det
gäller ftiremål som stör är det hur ftiremålet anvåinds som är grunden für
omhändertagandet. En mobiltelefon är till exempel i regel inte störande om
den är avstängd men om eleven hanterar den på något annat sätt så att
undervisningen ftirsvåras så stör den utbildningen och kan omhändertas."
Bedömningen är att plattor och mobiler jämställs i detta avseende.

Privat användning kan bedömas vara störande ftir undervisning både ftir
eleven, kamrater och lärare. En regel om att privata mobiler och annan
utrustning ska vara avstängd under lektionstid kan beslutas mot denna
bakgrund, men inte ett generellt beslut om omhändertagande. Vid nationella
prov finns särskilda regler, i övrigt ansvarar lararc och rektor ftir detta.
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Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens ftirslag 2016-05-23 $ 72: Kommunfullmfütige avslår
motionen med motiveringen att kommunen saknar lagligt inflyande i frågan
om fürbud mot mobiltelefoner och surþlattor under lektionstid.

Kommunfullmäktiges beslut 20 I 6-05-3 0 $ 59 : Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet med motiveringen att lärare och rektorer
(skolpersonal) ska fä uttala sig om motionen.

Utbildningsnåimnden beslutade 2016-10-20 $ 74 återigen att ft)reslå
kommunfullmdktige att avslå motionen med motiveringen att
skulhuvudmannen saknar lagligt inflytande i denna ftäga.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Bernt Drugge (SD) yrkar bifall till motionen.

Briu-Marie Loggert-Andrén (S), Rigmor Äström (M) och Bosse Strömbäck
(V) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Ordftiranden ställer kommunstyrelsens fürslag och Bernt Drugges (SD)
yrkande mot varandra och finner att kommunfullmåiktige beslutar enligt
kommunstyrelsens fiirslag.

För kåinnedom
Robert Lund (SD)
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Kommunfullmäktige

s 147 Med borgarförslag. E rbj ud fristad ti I I författare
KS 2016/360, Ks $ 187

Beslut
Med tanke på kostnaderna och den komplexa juridiken i åirendet avslår
kommunfu llmáktige medborgarfü rslaget.

Beskrivning av ärendet
Magnus Winther låimnade 2016-06-09 in ett medborgarftirslag om att Boden
ska erduda en ftirfattare skydd som fristadskonstnär. I ftirslaget nämns att
Luleå och Piteå planerar att erbjuda konstnåirer detta och att boden med sin
satsning på litteraturmässa skulle kunna ytterligare ftirbättra sin profilering
som en fürfattarstad.

Medborgarftirslaget skickades på remiss till kultur-, fritids- och
ungdomsnåimnden 20 1 6-06- 1 0.

På grund av höga kostnader och komplex juridik ftireslår kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden 2016-10-26 $ 97 att kommunfullmäktige avslår motionen.

För att klassificeras som en fristad für konstnärer ska kommunen enligt
International Cities of Refuge Network (ICORN) erbjuda konstnåiren
ftiljande:

o En möblerad bostad ftir konstnären och hens familj.

o Ett stipendium till konstnären som godkänts av ICORN, vanligtvis i nivå
med den statliga inkomstgarantin ftir konstnärer.

o Täckning ftir resekostnader.

o Lönekostnader ftir en eller flera samordnare som kan arbeta med att
assistera konstnären och für att integrera denna i samhället.

. Andamålsenliga arbets- och boendeftirhållanden für konstnåiren och hens
familj.

o Försfüringar für konstnären och hens familj.

o Tillgang till språkutbildning om så krävs.

Brukligt är att erbjuda fristad under två år. Kostnaden ftir kommunen skulle
uppskattningsvis vara mellan en och två miljoner kronor per år, beroende på
konstnärens familjeftirhållanden och standard på det som ska erbjudas.
Utöver ovanstående ska kommunen också ftir att klassificeras betala
medlemskap i ICORN, vilket kostar 2000 euro per år.

Kommunen kan få ett bidrag från Kultunådet ftir en del av kostnaderna
ftirknippade med konstnärens verksamhet och integrering i samhället.

Signatur/ Expedierat
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Kommunfullmäktige

Kultur-, fritids- och ungdomsn?imnden anser att kostnaden ftir att erbjuda en
konstnåir fristad är mycket hög och dessutom ifrågasätter nåimnden om
kompetensen ftir detta finns inom kommunen. Beroende på konstnåirens
bakgrund och ursprungsland har frågan om fristadskonstnärer gränsat till
utrikespolitiska frågor och det kan vara svårt ftir en liten kommun att
upprätthålla de krav som ställs.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkande och beslutsgång
Inge Andersson yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Ordftiranden finner att kommunfullmfütige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Magnus Winther
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s r48 Medborgarförslag. Realisera en all-aktivitetspark i

Sävast
KS20161427,Ks $ 188

Beslut
Medborgarftirslaget tas med i arbetet med den ftirdjupade översiktsplanen
ftir området. Medborgarförslaget anses dåirmed besvarat.

Beskrivning av ärendet
Jeanette Löhr lämnade 2016-07-08 in ett medborgarlorslag om att anlägga en
all-aktivitetspark i Sävast. Förslaget omfattar en större investering över tid i
syfte att aktivera boende i området samt att skapa ett utflyktsmål ftir
besökare från andra delar av kommunen och även ftir extema besökare.

Medborgarftirslaget skickades 2016-07-08 på remiss till kultur-, fritids- och
ungdomsnåimnden.

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden frireslår 2016-10-26 $ 98 att
kommunfullmäktige bifaller medborgarftirslaget. Förslaget ska tas med i det
fortsatta planeringsarbetet med att få Sävast att växa samt att ytterligare
dialog mellan Bodens kommun och Sävast utveckling ska upptas.

En investering enligt fürslaget är unik i nåirområdet och har stor potential att
skapa en mötesplats över generationer och ger goda möjligheter ftir
integration.

Finansiering av ett projekt av denna storlek bör undersökas i samverkan med
näringsliv, ftireningsliv och kommunen då det kan finnas statliga medel att
tillgå från till exempel Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning LONA.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För kännedom
Jeanette Löhr

För genomfärande
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
Kommunstyrel sen/samhäll sbyggnadskontoret
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Kommunfullmäktige

s r4e Medborgarförslag. Bygg en skatepark
K520161463, Ks 189

Beslut
l. Kommunfullmäktige beslutar att kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden

ffir i uppdrag att utreda möjlighetema att inftirskaffa en mobil skatepark
samt utreda vilka finansieringsmöjligheter som finns, till exempel
leasingalternativ.

2. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarftirslaget tas med i det
fortsatta arbetet med att skapa en permanent skatepark i kommunen.

Reservationer
Olle Lindström (M), Göran Höglund (M), Rigmor Ä,ström (M), Maria von
Schantz (M), Daniel Rönnbäck (M), Linda Isaksson (M), Egon Palo (M), Bo
Hultin (M), Knut Larsson (M), Åke Eltoft (M), HelenaNordvall (M), Eberth
Gustaßon (M), Bosse Strömbäck (V), Inger Vestman Arvesen (V), Rasmus
Joneland (V), Inga-Lill Engström-Öhman (V) och Lili-Marie Lundström (C)
reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Sofie Storbjörk lämnade 2016-08-23 in ett medborgarftirslag om att anlägga
en skatepark, gämapå Kvarnängen.

Medborgarftirslaget skickades 2016-08-23 på remiss till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ftireslår 2016-10-26 $ 99 att
kommunfullmäktige ska besluta att medborgarftirslaget ska tas med i det
fortsatta arbetet med att skapa en skatepark. De skriver att det under en
låingre tid pågått ett arbete med att hitta en framkomlig lösning när det gäller
att anlägga en skatepark i Bodens kommun. Flera medborgare har ftireslagit
olika platser. En anläggning av liknande typ som de i Luleå, Skellefteå och
Piteå är en stor investering och dessa anläggningar är permanenta.

Då det idag pågår ett arbete med att ftirtäta stadskärnan i syfte att kommunen
ska växa så är det svårt att hitta en permanent plats ftlr en skatepark som är
tillgänglig für utövarna på ett bra sätt. Kultur-, fritids- och
ungdomsftirvaltningen fürespråkar därftir en mobil lösning som kan anpassas
och vid behov flyttas till lämplig plats samt på sikt ingå i en permanent
anläggning.

Beredningens ftirslag:

1. Kommunfullmäktige beslutar att kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
får i uppdrag att utreda möjlighetema att inftirskaffa en mobil skatepark

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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samt utreda vilka finansieringsmöjligheter som finns, till exempel
leasingalternativ.

2. Kommunfullmåiktige beslutar att medborgarftirslaget tas med i det
fortsatta arbetet med att skapa en skatepark i kommunen.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Hendrik Andersson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Daniel Rönnbäck (M) och Bosse Strömbäck (V) yrkar bifall till
medborgarfürslaget .

Ordftiranden ställer kommunstyrelsens ftirslag mot Bosse Strömbäcks (V)
och Daniel Rönnbäcks (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Sofie Stordörk

För genomfärande
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s r50 Beslut om utbetalning av part¡stöd för 2017
K520141531, Ks $ 190

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer kommunledningsförvaltningens ftirslag till
utbetalning av partistöd för ar 2017.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullm?iktige har 2015-04-20 $ 41, beslutat om regler ftir partistöd.
Reglerna har antagits till ftiljd av ändringar av reglerna om partistöd i
kommunallagen. Enligt reglerna ska mottagama av partistöd årligen, senast
den 30 juni, lämna en skriftlig redovisning som visar hur partistödet har
anvåints tillsammans med ett granskningsintyg. Fullmåiktige ska varje år fatta
ett beslut om utbetalningen av stödet. Om redovisningen av
granskningsrapporten inte lämnas i tid får fullmåiktige besluta att inget stöd
utbetalas ftir nästkommande år.

Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat redovisningar och
granskningsrapporter över sin användning av partistödet under 2015 i tid.

Kommunledningsftirvaltningen ftireslår att fullmäktige beslutar att
partistödet lor 2017 ska betalas ut enligt framlagt fürslag.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomftirande
Kommunstyrel sen/ekonomikontoret
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s 151 Utökning av nämndernas driftramar med anledning av
Bud getpropos ¡t¡o n 2017
K520161240, Ks $ 191

Beslut
Kommunfullmäktige utökar nåimndernas driftramar enligt nedan. Reglering
2017 sker via tilläggsbudget och utökningen fran och med 2018 räknas in i
r¿Ìmen i kommande strategisk plan.

2017 2018 2019

Ks- arbetsmarknadsftirvaltning
Rätt till Komvux
Summa

Utbildningsnämnd
Betygsättning i moderna språk

Lovskola
Läsa-skriva-räkna- garanti
Nationella prov
Summa

I 510
I 510

84

84

I 456
| 456

I 456
| 456

28

168

364
-168

392

28

168

364
-168

392

Summa (tkr) | 594 1 848 1 848

Utökningen sker under förutsättning att Riksdagenantar ftirslaget om
regleringarna i enlighet med finansieringsprincipen i budgetproposition ftir
är 2017.

Beskrivning av ärendet
Den 20 september 2016 presenterade regeringen budgetpropositionen ftir år
2017. Dåir görs ett antal regleringar enligt finansieringsprincipen, det vill
säga ändrat åtagande ftir kommunen kompenseras med minskade/utökade
resurser. I budgetpropositionen läggs dessutom den generella delen av det
tidigare aviserade tillskottet på 10 miljarder kronor in i anslaget ftir
kommunalekonomisk utjämning. Fran ar 2021 är tanken att hela tillskottet
ska ligga i anslaget som ett generellt statsbidrag. I strategisk plan 2017-2019
åir Bodens andel av tillskottet redan inräknat.
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Nedan framgår de tillskott och regleringar enligt finansieringsprincipen som
görs i budgetpropositionen 2017:

Boden (tkr)
2017 2018 2019

Regleringar enligt fïnansieringsprincipen
Betygsättning i moderna språk
Lovskola
Läsa-skriva-räkna-garanti
Nationella prov
Rätt till Komvux
Summa

Övriga regleringar
Ökade resurser till välflirden

0

J

0

I
6

l3
-6

52

207

I
6

l3
-6

52

342

0

84

0
0

I5t0
| 594

28
168

364
-168

| 456
I 848

28

168

364
-r68
I 456
I 848

54

Av de regleringar som görs enligt finansieringsprincipen avser rätt till
Komvux arbetsmarknadsftirvaltningens verksamheter. Resten avser
utbildningsnämndens verksamheter.

Sedan tidigare är praxis i Bodens kommun att nämnder/styrelsers driftramar
justeras med motsvarande belopp som anslaget fiir kommunalekonomisk
utjämning fürändras. Ekonomikontoret ftireslår i tjåinsteskrivelse 2016-11-10
att kommunfullmåiktige justerar nåimndernas driftramar med motsvarande
reglering som görs i budgetpropositionen for 2017. Reglering 2017 ftireslås
ske via tilläggsbudget och justeringar fran och med 2018 i kommande
strategisk plan.

Efter ovanstående justeringar blir kommunens budgeterade resultat ftir åren
2017-2019;34 828 tkr,29 083 tkr samt -12 508 tkr. Sedan strategisk plan
fastställdes i juni har det kommit nya prognoser på intfüterna ftir skatt och
utjämning samt på pensionskostnaderna som tyvärr fürsämrar resultatet ftir
samtliga år. Sveriges kommuner och landsting presenterar sin nästa
skatteunderlagsprognos den 21 december 2017.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För kännedom
Kommunstyrel sen/arbetsmarknadsfü rvaltningen
Utbildningsn?imnden

För genomfürande
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret

2tt 5 900 5 796 9 588
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s r52 Fastställande av taxor och avgifter 2017 vid kultur-,
fritids- och ungdomsförvaltningen
KS 2016/632, Ks $ 192

Beslut
Kommunfullmfütige fastställer taxor och avgifter 2017 vid kultur-, fritids-
och ungdomsftirvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Följ ande ftirändring ar har gj orts i dokumentet:

o Riktlinjer ftir ftirmedling av halltider har tagits bort fran dokumentet
som nu endast innehåller taxor och avgifter.

Tabellstruktur och disposition har ftirändrats fiir att ftirenkla och
ftirtydliga ftir läsare och handläggare.

Nya taxor som lagts till åir:

o Hyra av Bushido hall A och B i Hildursborg.
o Hyra av cafeterian i Hildursborg.
o Ä¡skort på Försvarsmuseet ftir barn, vuxna och familjer.
o Tillägg på Försvarsmuseet ftir öppet efter klockan 20.00.

a Följande taxor har utgått:
o Särskild cup-taxa ftir ishallen och Airdome. Nu gäller samma

cup-taxa ft)r samtliga anläggningar.

a Följande taxor har reviderats:

o Matchtaxor ftir extema frirþrare på idrottsanläggningarna har
reviderats ftir att inte, som tidigare, vara billigare än ftir
ftireningar med utövare över 15 år.

o På NordPoolen har familjebiljettema reviderats i syfte att
ftirenkla ftir kunden. Förslaget innebär att familjekorten
innehåller ordinarie pris för vuxna och en rabatterad taxapåt
40 kronor ftir barn. Ur ett säkerhetsperspektiv är det önskvärt
att bam badar tillsammans med en vuxen.

o Försvarsmuseets taxor har reviderats så att grupper över 20
personer erhåller l0 Vo rubatt och grupper över 40 personer
erhåller 20 o/o rabatt Tidigare erhOll alla grupper över 20
personer 20 Yo rabatt Tidsintervallet ftir extra öppet har
justerats från 16.00 till tidsintervallet 17.00-20.00. Tillägg ftir
guidad visning har ftirtydligats och höjts med 100 kronor.

a

a
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Tillägg für konferens utanfür ordinarie öppettider har ändrats
till 400 kronor per timme efter klockan 17.00 istället ftir som
tidigare I 000 kronor per dag då museet är stängt.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmåiktiges
beslut.

För genomftirande
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
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s r53 Justering av taxa för prövning och tillsyn ¡nom
Miljöbalkens område
K520141472, Ks $ 193

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar ftirslag till justering av taxa für prövning och

tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område.

2. Ändringarna av taxan gäller från och med2017-01-01.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 $ 131 om taxa ftir prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan justerades 2015-12-21$ 188.

Taxan består av fyra delar, dels taxetexterna samt taxebilagor 1-3.

Miljö- och byggnämnden beslutade2016-11-08 $ 92 att ftireslå
kommunfullmáktige att anta ftirslag till j usterin g av taxa fü r prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med2017-01-01.

Förslaget innebär justering med ett tillägg i taxebilaga 1 enligt ftiljande:

o Mitjöfarlig verksamhet enl. kap. 9 mitjöbalken; Ett tillägg om
avgift vid handläggning av anmälan om avhjälpandeåtglirder enligt
28 $ ftirordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Särskilda füreskrifter om avgifter ftir kommunernas verksamhet finns i
miljöbalkeni2T kap. 1 $ fürsta stycket.

Enligt 28 $ Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det
ftirdudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta en
avhjälpandeåtgärd med anledning av en fororeningsskada i ett mark- eller
vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning enligt 10 kap
Miljöbalken. I nuvarande Taxebilaga 1 saknas uppgift om avgift ftir
handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 28 $ Förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Miljö- och byggnämnden utövar tillsyn över ett antal ftirorenade områden
där avhjälpandeåtgåirder åir och kan kommavara aktuella attvidta. Av denna
anledning bör en justering i Taxebilaga 1 kapitel Miljöfarlig verksamhet
enligt kap. 9 Miljöbalken i form av ett tillägg ske så att det framgar att avgift
tas ut i samband med handläggningen av anmälan enligl28 $ Förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Eftersom avhjälpandeåtgärder är beroende på komplexiteten av respektive
ftirorenat området ftireslås att ftir handläggning av anmälan ta ut timavgift.

i Expedierat

4â* &qSignatur



Bodens kommun
Sam manträdes protokol I

Sammanträdesdatum

2016-12-19

S¡da

30(48)

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmáktiges
beslut.

För genomfïirande
Milj ö- och byggnåimnden
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s 154 Antagande av taxa för offentlig kontroll av animaliska
biprodukter
KS 2016/655, Ks $ 194

Beslut
1. Kommunfullm?iktige antar taxa ftir offentlig kontroll av animaliska

biprodukter.

2. Taxan gäller fran och med2017-01-01.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och byggnämnden utövar tillsyn enligt lag (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter men kan inte ta ut avgift ftjr den tillsyn som görs på
andra füretag än livsmedelsftiretag då taxa ftir detta saknas.

Kravet från centrala myndigheter på att kommunsrna ska utöva kontroll av
animaliska biprodukter ökar ftir varje år. Krav finns också på rapportering av
utfürd tillsyn till Jordbruksverket. Eftersom arbetsinsatsema ökar finns ett
behov av en taxa inom detta område. Denna taxa har en tydlig koppling mot
Miljöbalken. En gemensam tillsynsinsats enligt flera lagstiftningar vid
samma tillftille kan därftir komma att medftira en lägre avgift ftir
verksamhetsutövaren.

Enligt fürordningen (2006:1165) om avgifter ftir offentlig kontroll av foder
och animaliska biprodukter ges kommunen raftatt ta ut avgifter für offentlig
kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter.

Animaliskt avfall är många gånger anledningen till att smitta sprids mellan
länder och orsakar sjukdomar hos djur och mÊinniskor. För att detta inte ska
ske ställs krav på hur man handskas med animaliskt avfall. EU har därftir
bestämt att detta är ett område som är viktigt och ställer krav på kontroll.

Miljö- och byggnämnden beslutade2016-11-08 $ 94 att ftireslå
kommunfullmäktige att anta ftirslag till taxa för offentlig kontroll av
animaliska biprodukter att gälla från och med20l7-01-01. De som berörs av
denna taxa ar i ftirsta hand de som handskas med animaliska rester. Det kan
handla om att gräva ner animaliskt avfall eller att på annat fall göra sig kvitt
animaliskt avfall. Denna lag omfattar inte animaliska rester från vilda djur.

Lagen om foder och animaliska biprodukter omfattar även animaliska rester i
butiker och restauranger. I denna taxa görs ett undantag ftir dessa objekt då
denna hantering har en mycket stark koppling till livsmedelstillsynen.
Avgifter enligt denna lagstiftning har därftir delats upp så att den del som
Livsmedelsverket ger vägledning lor ligger under livsmedelstaxan medan
den del som Jordbruksverket ger vägledning ftir ligger i denna taxa.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens forslag överensståimmer med kommunfullmáktiges
beslut.

För genomfìirande
Miljö- och byggnåimnden
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s r55 Antagande av förslag till justering av plan- och
bygglovtaxa
KS 2016/652, Ks $ 195

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar fürslag till justering av plan- och bygglovtaxa.

2. Ändringarn a av taxan gäller fran och med 2017 -01 -01 .

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde gällande plan- och bygglovstax a 201 I -04-l I
$ 27. Taxan justerades av kommunfullmfütige 2011-12-19 $ 176 avseende
strandskyddsdispens, bygglov ftir skyltar samt rivningslov ftir mindre
byggnader. Under hösten 2012 genomftirdes en upphandling av mättjänster,
fullmäktige justerade med anledning av detta taxan 2013-02-18 $ 16.

Med anledning av ftiråindringar i plan- och bygglagen, de så kallade
"Attefallåtgärderna" samt att mättjänster i huvudsak utftirs i egen regi har en

översyn av delar av taxan genomftirts.

Miljö- och byggnämnden beslutade2016-11-08 $ 93 att ftireslå
kommunfullmäktige att anta ftirslag till justering av plan- och bygglovtaxa
att gälla fran och med20l7-01-01.

Förslag till justeringen avser taxa für så kallade "Attefallåtgätder",
inglasningar av uterum och utstakning av byggnader och andra anläggningar
i samband med bygglovprövning respektive startbesked.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ft)rslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkande och beslutsgång
Lars Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens fiirslag.

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För genomfärande
Miljö- och byggnämnden

Signatur
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s 156 Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av
2016 års löneöversyn för Kommunals ansvarsområde
K520161402, Ks $ 196

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med anledning av 2016 års löneöversyn för
Kommunal ge nämnder/förvaltningar tilläggsanslag i2016 års budget samt
utöka ramarna fran och med20l7 med ftiljande:

Nämnd/ftirvaltning 2016 2017

(8 mån) (12 mån)

Ks-teknisk ftirvaltning
Ks-räddnings- och beredksapsfiirvaltning
Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Arbetsmarknadsftirvaltn in gen

Kultur fritid ungd ftirvaltningen
Summa (tkr)

84,3

106,3

188,8

5 808,1

90,5

l3g,l
6 416,3

126,5

159,5

293,2

8 712,2

135,8

207,2

9 624,4

Beskrivning av ärendet
I strategisk plan20l6-18 har nämnder/fürvaltningar inte några anslag ftir
löneökningar i sina ramar. Personalkontoret skriver 2016-ll-16 att
löneöversynen nu är klar även inom Kommunals avtalsområde och den
innebär att lönekostnaderna for 2016 ökar med 6 416,3 tkr och ftir 201 7 och
framåt beråiknas ökningen till9 624,4 tkr. Löneökningen per
nämnd/ftirvaltning framgår ovan. Beräkningen av kostnaderna utgår från
verkligt utfall i löneöversynen och utifran faktisk sysselsättningsgrad.

Med anledning av 2016 ärs löneöversyn inom Kommunals avtalsområde
ftireslår personalkontoret att nämnder/ftirvaltningar fâx tilläggsanslagi2016
ars budget med totalt 6 416,3 tkr samt utökade ramar från och med 2017 och
framåt med 9 624,4 tkr enligt ovanstående ftirdelning. Medel anvisas från
finansftirvaltningens budget ftir löneökningar. Kompensationen ryms inom
avsatta medel.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För kännedom Berörda nämnder och fiirvaltningar
För genomfÌirande Kommunstyrelsen/personalkontoret, ekonomikontoret
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s r57 Antagande av rev¡derade riktlinjer för attest
K520091786, Ks $ 197

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinj er fü r attest.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2009-12-21 S 156 fastställt riktlinjer ftir attest.
Riktlinjema har dåirefter reviderats av kommunfullmäktige2012-06-18 $ 72

Riktlinjerna ftir attest är en del av den interna kontrollen av de ekonomiska
transaktionerna med syfte att ftirhindra avsiktliga eller oavsiktliga fel vid
hantering av kommunens tillgångar.

Som ett led i den interna kontrollen ftireslår ekonomikontoret i
tjänsteskrivelse 2016-11-10 att en generell attestbehörighet av samtliga
ansvar inom en nämnd endast får innehas av ftirvaltningschefen. Det gäller
såväl beslutsattestant som ersättare ftir denne. Dessutom ftireslås att högsta
gråinsen sänks frå.n200 000 kronor till 20 000 kronor per faktura für när
elektronisk attest får ske av en periodiskt återkommande faktura.

I övrigt föreslås mindre ändringar som beror på ftiråindrad organisation,
ändrade titlar samt vissa ftirtydliganden.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrel sens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomftirande
Samtliga nämnder
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s r58 Antagande av detaljplan för del av fastigheten
Svartbjörsbyn 1:3 med flera, Bodens kommun,
Norrbottens län
KS20l6l42 Ks $ 198

Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har 20 t 6-1 1 -25 upprättat detalj plan für ett
område i Svartbjömsbyn som utgör en udde i Buddb¡räskets södra del.

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheterna für nya bostäder inom
planområdet genom attändragällande markanvändning från Park eller
plantering till bostäder. En fri passage med allmän plats säkerställer tilltrade
till strandområden i väster.

Avsikten är att möjliggöra avstyckning av fem-sju tomter ftir enskilda
bostadshus.

Kommunstyrelsens ordftirande har genom sin delegation 2016-01-14 gett
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan ftir aktuellt
planområde. Samhällsbyggnadskontoret har i enlighet med plan- och
bygglagens regler ftir utökat fürfarande upprättat, samrått och ställt ut
detaljplanen med tillhörande handlingar für granskning.

Under tiden ftir samråd inkom skrivelser med synpunkter från Länsstyrelsen,
Försvarsmakten, Lantmäteriet, tekniska fü rvaltningen, samt från boende
inom området. Dessa synpunkter hanterades infiir granskningsskedet.

Under tiden ftir granskning inkom skrivelser från Försvarsmakten,
Lantmäteriet, Länsstyrelsen, fastighetsftirvaltningen, nyttjanderättshavare
och från boende i området.

Till antagandet kvarstår synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Dessa
handlar framftir allt om:

o att områdets karaktåir ftirändras genom attnyahus uppftirs.

o att närboende inte vill ingå i gemensamhetsanläggning ftir väg utan
anser att vägen bör ges kommunalt huvudmannaskap.

o att närboende inte vill se en ftirändring i hur hushållsavfall och post
hanteras genom att en gemensam plats ftir sopkärl och postlådor
iordningsställs vid Sundbrovägen.

SignaturUtdragsbestyrkande /
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c att nyttjanderättshavare vänder sig emot att en del av ytan som
omfattas av nyttjanderätt planläggs som allmän plats, natur (ftir att
såikerställa strandskyddets syften).

o attfianmellan Holmens väg4 och Holmens väg 8 är ftir liten fiir att
inrymma två nya bostadsfastigheter. En fastighet anses rimlig.

Det exploateringsavtal som upprättats mellan markägaren/exploatören och
kommunen ska i samband med antagandet av detaljplanen godkännas av
kommunfullmäktige.

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ffirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomfürande
Kommunstyrelsen/samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande i Expedierat
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s 15e Godkännande av exploateringsavtal för del av
fastigheten Svartbjörsbyn I :3
K52016142, Ks $ 199

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat exploateringsavtal ftir del av

fastigheten Svartbjörsbyn 1:3 mellan exploatören Karl-Erik Eriksson och
kommunen.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadschefen att
underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Samhäll sbyg gnadskontoret har 20 I 6 - | 1 -2 5 upprättat detalj plan ftir ett
område i Svartbjömsbyn som utgör en udde i Buddbyträskets södra del.

Samhällsbyggnadskontoret lämnad e 201 6-12-1 2 in Exploateringsavtalet som
reglerar de åtaganden für genomfürandet av detaljplanen som åvilar
exploatören. Exploatören ska bekosta och iordningställa anläggningar på
allmän platsmark inom exploateringsområdet. Väg är till stor del redan
utbyggd men avtalet reglerar att exploatören ska såikerställa anslutningsvagar
till de nya tomterna. Efter ftirdigställandet ska exploatören kostnadsfritt
överlämna anläggningarna till en nybildad gemensamhetsanläggning som
ska ftirvaltas av en samftillighetsfürening. Kontoret ftireslår även att avtalet
godkänns och att samhällsbyggnadschefen ska få i uppdrag att underteckna
erforderli ga handlingar.

Samhällsbyggnadskontorets ftirslag överensstämmer med kommunstyrelsens
ftirslag.

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmfütiges
beslut.

För genomfärande
Kommunstyrel sen/samhällsbyg gnadskontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s r60 Tekniska förvaltningen, taxor och avgifter 2017

KS 2016/653, Ks $ 200

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer tekniska ftlrvaltningens taxor och avgifter för
2017, med ändringen i bilaga "Taxehöjning vatten och avlopp i Bodens
kommun 2017" att VAtaxan für brukaravgift höjs med 4 o/o, sallrÍ
texttillägget upp till i bilaga "Avgifter och viten für grävning och TA planer i
Bodens kommun offentlig platsmark".

Beskrivning av ärendet

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifterna för vatten och avlopp ftireslås oftirändrade.

Brukaravgifter för vatten och avlopp

Brukaravgiftema ftireslås höjas i enlighet med bilaga Taxehöjning vatten och
avlopp i Bodens kommun 2017.

Renhållningsavgifter

Renhållningsavgifterna ftireslås höjas i enlighet med bilaga Taxehöjning
avfall Bodens kommun 2017.

Felparkeringsavgifter

Felparkeringsavgift erna füreslås ofü råindrade.

Fordonsgas, avgift

Avgiften ftir fordonsgas föreslås ofürändrad.

Lokaltrafik

Avgifter ftir resor ft)reslås höjas så att den ftiljer med regionala
kollektivtrafikmyndighetens höj ning på 2,5 yo.

Avgifter och viten for grävning och TA planer i Bodens kommun offentlig
platsmark

Avgifter och viten ftir grävning och TA planer offentlig platsmark ftireslås
fastställas i enlighet med bilaga avgifter och viten für grävning och TA
planer i Bodens kommun offentlig platsmark.

Fä rdtj ä nst, avg ift för fö rstö rda/bortta ppade kort

Avgift ftir ftirstörda eller borttappade kort füreslås oftirändrad.

Färdtjänst, egenavgifter

Egenavgifterna ftireslås oftirändrade.

Utdragsbestyrkande / Expedierat

,1,Ø-å] &



Bodens kommun
Sammanträdes protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-19

Sida

40(48)
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Komm u nstyrelsens förslag
Kommunstyrel sens ftirslag överensståimmer med kommunfu llmäkti ges

beslut.

Yrkande och beslutsgång
Inge Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag

Ordftiranden finner att kommunfullmáktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ft)rslag.

För genomfürande
Kommunstyrelsen/tekniska ftirvaltningen
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s 16r Rapport - Genomförandeplan utfarts- och
vägbelysning på landsbygd
KS 20l5l2l2,Ks20l

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner rapport Genomftjrandeplan utfarts- och
vägbelysning. Föreslagna investeringsåtgärder i rapporten ska arbetas in i
budgetarbetet efter samråd med berörda byar.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen har under året inventerat och studerat utfarts- och
vägbelysning på landsbygd enligt uppdrag KF 2015-06-15 $ 100. Projektets
styrningar har varit att utgå fran de fastställda riktlinjerna ftir belysning i
kommunen. Grundregeln har varit att belysningen på landsbygd liksom i
övriga delar av kommunen ska vara trafiksfüer samt ge en trygghetskänsla.

Slutsatser i rapporten är:

. Markfürläggning bör ske samordnat med markfÌirläggning av serviser
samt utifrån behov.

o Samtliga kvicksilverarmaturer bör byas ut till 30 W LED-armaturer.

o Samtliga 70W metallhybridarmaturer bör bytas ut till 30 V/ LED-
armaturer.

o Demontering av ftireslagna armaturer (242 st i de kartlagda byarna)
bör ske samordnat med ovan beskrivna armaturbyten.

o Föreslagna åtgärder (byte av kvicksilver och 70 W MH samt
demontering) i de 38 byarna innebär en investeringskostnad på I 020
000 kronor och leder till en minskad driftskostnad från 356 000
kronor till206 000 kronor. Det vill säga en besparing på cirka 150

000 kronor per år.

Motsvarande belysningsåtgåirder i alla kommunens byar bedöms till en
investeringskostnad på cirka 4 miljoner kronor och innebär en minskad
driftskostnad från cirka I,4 miljoner kronor till 820 000 kronor. Det vill säga
en besparing på cirka 600 000 kronor per år.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkande och beslutsgång
Lili-Marie Lundström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Ordftiranden finner att kommunfullmziktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För genomfärande
Kommunstyrelsen/tekniska ftirvaltningen
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s 162 Boden Utveckling AB med ansökan om utökad
borgensram
K520161721, Ks $ 201

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Boden Utvecklings AB ansökan om utökad
borgensram till 30 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet
Styrelsen i Bodens Utveckling AB har beslutat att ansöka om en utökad
borgensram ftir de finansieringsbehov som bolagskoncernen har ftir
nåirvarande och ftir framtida investeringar.

Bolagskoncernen har finansieringsbehov till följd av den investering som
sker vid den pågående utbyggnaden av Studion Nord och andra
investeringsbehov som finns på Boden Business Park samt ftir investeringar i
Hangarna.

De ansöker dåirftir om en utökad borgensram från Bodens kommun om 30
miljoner kronor enligt beslut av styrelsen i bolaget 2016-12-12.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens fürslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkande och beslutsgång
Inge Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag

Ordfüranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Boden Utveckling AB

För genomfürande
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunfullmäktige

s 163 Gösta Anl 1me) med avsägetse av uppdraget som
ledamot i kommunrev¡s¡onen
K520161678

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Gösta Ä.trts gUe; avsägelse av uppdraget
som ledamot i kommunrevisionen.

Beskrivning av ärendet
Gösta Ähl (MP) har 2016-ll-21lämnat in en avsägelse från sitt uppdrag som
ledamot i kommunrevisionen.

Förslag till beslut överensst?immer med kommunfullmäktiges beslut.

För kännedom
Gösta Ä.n lVl¡
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsenlkanslikontoret och personalkontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s 164 Peter Selberg (S) med avsägelse av uppdraget som
ersättare i kultur-, fritids- och ungdomsnämnden samt
val av ny ersättare för återstående del av
mandatperioden
KS 2016/699

Beslut
l. Kommunfullmdktige godkåinner Peter Selbergs (S) avsägelse av

uppdraget som ersättare i kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden

2. Kommunfullmäktige väljer Hans-Lennart Bruun (S) som ny ersättare i
kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ftir återstående del av
mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Peter Selberg (S) har 2016-lI-29lamnat in en avsägelse från sitt uppdrag
som ersättare i kultur-, fritids- och ungdomsnämnden.

Socialdemokraterna har 2016-11-29 nominerat Hans-Lennart Bruun (S) som
ny ersättare i kultur-, fritids- och ungdomsnämnden.

Förslag till beslut överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

För kännedom
Peter Selberg (S)
Hans-Lennart Bruun (S)
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
Kommunstyrelsen/kanslikontoret och personalkontoret
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s 165 Val av ersättare i Stiftelsen Bodenbo för återstående
del av mandatperioden
KS 20151497

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Bernt Drugge (SD) som ny ersättare i Stiftelsen
Bodenbo ftir återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-07 $ 119 att bifalla Bernt Drugges
(SD) avsägelse av uppdraget som ersättare i Stiftelsen Bodenbo.
Sverigedemokratema har 2016-12-Il äterigen nominerat Bernt Drugge (SD)
som ersättare i Stiftelsen Bodenbo.

Förslag till beslut överensstålmmer med kommunfullmäktiges beslut.

För kännedom
Bernt Drugge (SD)
Stiftelsen Bodenbo
Kommunstyrelsenlkanslikontoret och personalkontoret
Länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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S f 66 Ny motion

Kommunfullmäktige beslutar att låimna ftiljande motion till
kommunstyrelsen ftir beredning.

Sida

47(48)

I Motion från Bosse Strömbäck (V), Inger Westman-Arvesen (V), Bosse Englund
(V) och Rasmus Joneland (V) InfÌlr en tillgänglighetssamordnare (20161713).

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunfullmäktige

S f 67 Nytt medborgarförslag

Äterinfrir ekonomiskt bidrag till anhöriga som sköter om funktionsnedsatta
(201617tt).
Inlämnat av: Stefan Simonsson
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till socialnämnden att besluta i ärendet.

För kännedom
Stefan Simonsson

För genomfìirande
Socialnämnden

I

/ffi-=--, &ds


