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Fullmäktigesalen, kl 14.00 - 16.19, paus 15.05 - 15.20

Ledamöter
Enligt bilagd närvarolista

Ersättare

Enligt bilagd närvarolista

Tjänstepersoner
Kommunjurist Daniel Bergh, kommunsekreterare lngelina Edström

Anna-Karin Nylund (S) och Afe enot 1wt¡

Kansli och informationskontoret 2016-09-14
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lngelina Edström

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Beslutande

a närvarande

Justerare

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

då anslaget sätts upp

Förvar¡ngsplats för protokollet

Q*,lVefv ^1",qEivy b/omdahl (S)

-^r"^ ^úNgL--Q-ArÍna-Karin Nylund (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Kommunfullmäktige

2016-09-12

2016-09-14 Datum då anstaget tas ned

Kommunledn ingsförvaltn ingens kanslí

Underskrift
lngelina Edström
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Bodens
kommun

NARVARO- OCH OMROSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMAKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2016-09-12
Tid 14.00-16.19, paus 15.05-15.20

$ $ $ $ $ $

LEDAMOTER 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 Öman R

M Johan Sellin R

SD Bernt Drugge R

S Glenn Blom R

V Bosse Strömback R tom g 89,

kl 1s.49

M Rigmor Åström R

S Sonia Harr R

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 Rönnbäck R

S Anna-Karin Nylund R

V Inger Westman Aryesen R

S Leif Pettersson R

M Göran Ahlman R

SD Göran Äström R

S Eivy Blomdahl R

M Linda Isaksson R

C Lili-Marie Lundström R

S Torbjörn Lidberg R

L Hendrik Andersson

KD Anders Pettersson R

M Egon Palo

S Britt-Marie Loggert-Andrén R

SD Robert Lund R

S Ingemar Karlsson

w â(Ñ 2 (3)



Bodens
kommun

NARVARO- OCH OMROSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMAKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2016-09-12
Tid 14.00-16.19, paus 15.05-15.20

$ $ $ $ $ $

LEDAMOTER R:röstber
E:ersåittare

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 Ame Pettersson R

M Helena Nordvall R

S Inger Maffsson R

V Rasmus Joneland

M Hans B Nilsson R

S Lennart Synnergren R

SD Arne Gustafsson R

S Berit Ekervhén

ÅßA ¿*Y



Bodens
kommun

NÄRvARo- OCH oMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMAKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2016-09-12
Tid 14.00-16.19, paus 15.05-15.20

$ $ $ $ $ $

3 (3)
Ja / Ne1ERSATTARE R:röstber

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

S Christer Carlsson R

S Tomas Lund

S Evelina Harr

S Urban Sundbom R

S Anna-Carin Aaro E

S ,Å.sa Lindström E

S Robert Andersson E

S Magdalena Ek E

S Ann-Christin Pretty

S Johan Lund E

M Göran Höglund R

M Henrik Lindqvist

M Ove Simonsson

M Knut Larsson E

M Eberth Gustafson

M Per-Ulf Sandström E

M Ä.ke Carlsson E

SD Elvira Östvall

SD Christer Fjellström R

SD Sven-Göran Fellermark E

V Inga-Lill Engström-Öhman R

V Gunnel Notelid E,Rftomg
90, kl 15.49

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 R

KD Annika Berglund E

KD Maria Selin

-gß 4KÑ 3 (3)
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Sammanträdesdatum

2016-09-12
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Kommunfullmäktige

Ärendelista
$ 86 lnledning...........

$ 87 Revisorerna informerar.

S 88 Delgivningar

$ 89 Motion från Bernt Drugge (SD) Minskning av antalet ledamöter i

kommunfullmäktige....

$ 90 Medborgarförslag. I nför landsbygdskonsekvensanalys för kommunala
beslut........

S 91 Utökad borgensram for Bodens Energi 48............

$ 92 Ny beslutsformulering gällande borgensåtagande för Bodens
Kommunföretag AB

$ 93 Redovisning av uppdrag. Atgardsplan 2017-2019 för minskad
arbetslöshet................

$ 9a Uppdrag till fastighetsnämnden att förmedla bostäder

$ 95 Avsiktsförklaring för utveckling och samverkan mellan Boden och
Luleå

$ 96 Ansvarsfrihet för direktionen i Regionala Kollektivtrafikmyndigheten
Norrbotten (RKM) avseende verksamhetsåret 2015 .........

$ 97 lngemar Karlsson (S) med avsägelse av uppdragen som ledamot i

komm unstyrelsen och ledamot i kom munfullmäktige

$ 98 Tomas Lund (S) med avsägelse av uppdragen som ledamot i kultur-,
fritids- och ungdomsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige.......

$ 99 Karin Lindberg Jansson (V) med avsägelse av uppdragen som
ersättare i miljö- och byggnämnden och nämndeman i Luleå tingsrätt.

$ 1O0Conny Sundkvist (V) med avsägelse av uppdraget som ledamot i

kultur-, fritids- och ungdomsnämnden...............

S 1 01 Nya motioner.............

$ 1 02Nya medborgarförslag .........
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Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-09-12

Kommunfullmäktige

S 86 lnledning

Information om nonnkritik och genus. Projektledare SAM-projektet Linda
Moestam.

Sida

3(24)

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-09-12

Kommunfullmäktige

S 87 Revisorerna informerar

Följ ande information lämnas :

o Information om Revisionsrapport Implementering av BodenRaketen
Bodens Kommun. Kommunrevisionens ordftirande Inger Lundström
(M).

Sida

4(24)

Utdragsbestyrkande i Expedierat Signatur
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Bodens kommun
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Kommunfullmäktige

s88 Delgivningar

Beslut
Kommunfullmåiktige lägger redovisningen av delgivningarna under perioden
201 6-06-1 6 - 20t 6-09 -08 till handlingarna.

M Jrñr



Bodens kommun
Sam manträdesprotoko I I

Sammanträdesdatum

2016-09-12

Sida
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Kommunfullmäktige

s8e Motion från Bernt Drugge (SD) Minskning av antalet
ledamöter i kommunfullmäktige
K520161362

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att ett
minskat antal ledamöter skulle fürsvaga demokratin. Antalet ledamöter i
Bodens kommunfullmäktige stämmer väl överrens med antalet ledamöter i
andra kommuner i Norrbotten jämftirt med antalet innevånare. Antalet
ledamöter ft lj er kommunallagen.

Reservationer
Bemt 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
Bernt Drugge (SD) har 2016-06-13lämnat in en motion i vilken han ftireslår
att antalet ledamöter i kommunfullmfütige ska minskas från dagens 49 till
4l mandat inftir valet 2018. Han skriver att det är ett onödigt högt antal
ledamöter och att en minskning skulle innebära en kostnadsbesparing utan
att påverka den demokratiska representationen.

Enligt 5 kap. I $ kommunallagen är det fullmäktige som bestämmer hur
många ledamöter som fullmäktige ska ha. Antalet ska vara udda och minst
41 i kommuner med över 12 000 till och med 24 000 röstberättigade
invånare och minst 51 i kommuner med över 24 000 till och med 36 000
röstberättigade invånare. Se tabell nedan for antal ledamöter och
röstberättigade i jämftirbara norrbottniska kommuner vid valet 2014.

Enligt 14 kap. 6 $ kommunallagen ska mandaten i kommunfullmÈiktige i en
kommun som är en enda valkrets ftirdelas mellan partier som fått minst2o/o
av rösterna i kommunen. Mandaten ftlrdelas enligt den jämkade
uddatalsmetoden.

Vad gäller kostnadsbesparingen vid ett minskat antal ledamöter är det svårt
att nämna nägra exakta summor. Kommunfullmäktige beslutade 201 4 -I2- | 5
$ 139 om Bestämmelser om ekonomiska ftirmåner ftir fürtroendevalda.

Boden Gällivare Kalix Kiruna Piteå

Ledamöter/ersättare 49132 41122 41126 4513t 51131

Röstberättigade
2014

22 390 15 088 t3 393 t8 492 33 401

Utdragsbestyrkande / Expedierat

,æ *Ñ
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesarvodet ligger pä I % av inkomstbasbeloppet vid
sammanträden under fyra timmar och 1,5 o/o av inkomstbasbeloppet vid
sammanträden över fyra timmar. Inkomstbasbeloppet 2016 ar 59 300 kronor,
vilket innebär 593 kronor respektive 889,5 kronor für sammanträden under
respektive över fyra timmar. Utöver sammanträdesarvodet har närvarande
ledamöter och ersättare även rätt till ersättning ftir ftirlorade arbetsinkomster
och andra ekonomiska fürmåner som de lorlorar på grund av uppdraget.

Enligt 2kap.9 $ kommunallagen får kommuner och landsting ge

ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier ft)r att stärka deras
ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Partistöd får ges till de
politiska partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är representerat
om det har fått mandat i fullmäktige ñr vilket en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap. vallagen. Enligt 10 $ ska fullmäktige besluta om partistödets
omfattning och formema für det.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-20 $ 41 om Regler ftr partistöd.
Partistödet består av (avser füregående års prisbasbelopp):

o Hyresstöd som betalas ut årligen enligt ftiljande:

2,47 prisbasbelopp ftir partier med 1-3 ledamöter
3,10 prisbasbelopp ftir partier med 4-10 ledamöter
3.68 prisbasbelopp ftir partier med 11- ledamöter

o Mandatstöd betalas ut med 98.5 % av prisbasbeloppet per mandat.

o Studiestöd betalas ut med 19.5 % av prisbasbeloppet per mandat.

2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor, vilket innebär 109 421 kronor ftir
partier med 1-3 ledamöter, 137 330 kronor ftir partier med 4-10 ledamöter
och 163 024 kronor ftir partier med minst l1 ledamöter. Mandatstödet blir
43 635,50 kronor och studiestödet I 638,50 kronor per mandat.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
20t6-08-22 ç 86.

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmliktiges
beslut.

Yrkande och beslutsgång
Bernt Drugge (SD) yrkar bifall till motionen. Inge Andersson (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens ftirslag.

Ordft)randen ställer kommunstyrelsens ftirslag med bifall av Inge Andersson
(S) och Bernt Drugges (SD) yrkande mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

För kännedom
Bernt Drugge (SD)

À\f
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Kommunfullmäktige

se0 Med borgarförs lag. I nför lands bygds konsekvensana lys
för kommunala beslut
KS 2015/104

Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarfürslaget. Kommunens politiker och
tjänstepersoner utgår från ett helhetsperspektiv när beslut ska fattas. Bodens
kommun har redan ett starkt perspektiv på landsbygden med en särskild
tjänsteperson som arbetar med frågan.

Reservationer
Olle Lindström (M), Göran Ahlman (M), Johan Sellin (M), Rigmor Åström
(M), Maria von Schantz (M), Daniel Rönnbäck (M), Linda Isaksson (M),
Göran Höglund (M), Bo Hultin (M), Henrik Wikström (lzt), Åke Eltoft (M),
Helena Nordvall (M), Hans B Nilsson (M), Gunnel Notelid (V), Inger
Vestman Arvesen (V), Inga-Lill Engström-Öhman (V), Bo Englund (V),
Lili-Marie Lundström (C), Christer Fjellström (SD), Göran Å.ström (SD) och
Susanne Ström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Lena Malm har 2015-03-02lamnaf in ett medborgarftirslag om att en
landsbygdskonsekvensanalys (LBKA) ska göras infür samtliga beslut som
tas av politiker och tjänstemän i Bodens kommun.

Malm skriver att de flesta gränser mellan kommuner, landsting, län,
ftirsamlingar och stift går på landsbygden, medan besluten fattas i staden
eller tätorten. Gråinserna fürsvårar samverkan både när det gäller
samhällsfunktioner och församlingsarbete. Hon menar att landsbygden skulle
ha lättare att överleva om gränserna var mindre tydliga och samverkan
människor emellan istället stod i fokus.

En landsbygdskonsekvensanalys som underlättar samverkan mellan
gränserna skulle göra Boden kommun mer konkurrenskraftig, livsduglig och
framåtsyftande.

Medborgarftirslaget skickades på remiss till tillväxtkontoret som i
tj änsteskrivelse inlämn ad 20 I 6 -03-04 ftire slår att kommunfu I lmäkti ge ska ge

en samordningsgrupp i uppdrag att fortsätta samordna alla ftjrvaltningar -
även i frågor som berör landsbygden. Det finns tydliga direktiv i
Landsbygdsprogrammet om att landsbygdssäkra alla beslut som kan påverka
landsbygdens utveckling.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-08-22 ç 87.

/ Expedierat "t*r:W
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Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Olle Lindström (M) yrkar att beslutet ska vara: Kommunfullmäktige ger i
uppdrag till en samordningsgrupp att samordna alla ft)rvaltningar i frågor
som berör landsbygden. Det finns tydliga direktiv i landsbygdsprogrammet
som utformats2}l4 med inriktning att landsbygdssäkra alla beslut som
påverkar landsbygden och dess utveckling. Därmed anses
medborgarfü rslaget besvarat.

Lili-Marie Lundström (C) och Bo Englund (V) yrkar bifall till Olle
Lindströms (M) yrkande.

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

Ordftiranden ställer kommunstyrelsens ftirslag med bifall av Anders
Pettersson (KD) och Olle Lindströms (M) yrkande med bifall av Lili-Marie
Lundström (C) och Bo Englund (V) mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens ft)rslag.

För kännedom
Lena Malm

/ Exped¡erat
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Kommunfullmäktige

S 9f Utökad borgensram för Bodens Energi AB
KS 2011/66

Beslut
Kommunfullmfütige beslutar, att såsom für egen skuld ingå borgen ftir
Bodens Energi AB:s låneftirpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 965
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kenneth Backgård (NS) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 20ll-06-20 $ 66 om en borgensram ftir
Bodens Energi AB på 456 miljoner kronor. Borgensåtagandet uppgår ftir
närvarande till cirka 240 miljoner kronor. Enligt skrivelse från Bodens
Energi AB inkommen20l6-06-02 planerar bolaget att investera i en ny
kraftvåirmepanna. En sådan investering ökar bolagets behov av upplåning.
Beslut om den nya värmepannan kommer att fattas i bolagets styrelse i
oktober 2016. Bolagets styrelse begär därftir att nuvarande borgensram
utökas till totalt 965 miljoner kronor.

Ekonomikontoret füreslår i tj änsteskrivelse 201 6-08-02 att borgensramen
utökas till ett belopp om 965 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens fiirslag överensstämmer med arbetsutskottets lorslag
2016-08-22 $ 88.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstËimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För kännedom
Bodens Energi AB

För genomfärande
Kommunstyrel sen/ekonomikontoret

,8 4KÑ
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Kommunfullmäktige

se2 Ny beslutsformulering gällande borgensåtagande för
Bodens Kommunföretag AB
KS 20141160

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom für egen skuld ingå borgen ftir
Bodens Kommunföretag AB:s låneftirpliktelser upp till ett totalt högsta
belopp om 320 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 20I4-Il-24 ç ll7, att ingå borgen ftir
Bodens Kommunfüretag AB:s låneftirpliktelser till ett totalt högsta belopp på
320 miljoner ktonor, och därpå löpande ränta och kostnader.
Ekonomikontoret skriver 2016-08-01 att Kommuninvest, som är utlånande
part till Bodens Kommunfüretag AB, kräver att det i beslutet ska framgå att
kommunen ingår borgen såsom ftir egen skuld.

Ekonomikontoret füreslår därftir att kommunfullmäktige tar ett nytt beslut
om borgen med rätt beslutsformulering.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets fürslag
2016-08-22 $ 89.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För kåinnedom
Bodens Kommunftiretag AB

För genomftirande
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat "tt*rrrw *$r
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Kommunfullmäktige

S 93 Redovisning av uppdrag. Ätgärdsplan 2017-2019 för
minskad arbetslöshet
KS 201614s3

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av,Ä.tgärdsplan ftir

minskad arbetslöshet.

2. Å.terrapportering av arbetet enligt planen ska ske årligen till
kommunstyrelsen från och med20l7.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har gett arbetsmarknadsfürvaltningen i uppdrag att
tillsammans med kommunledningsftirvaltningen redovisa åtgärder fü r att
minska kommunens höga arbetslöshet. I Strategisk plan 2017-2019 anges att
tidpunkten ftir redovisning av åtgärderna ftirlängts från januari2016 till
september 2016.

Arbetsmarknadsftirvaltningen redogör i tj änsteskrivelse 20 1 6-08-08 fttr
arbetslösheten i Bodens kommun. Under 2015 uppgick arbetslösheten i
Boden till T ,l %;o vilket var högre åin ffir riket (6,1%o) samt länet (5,9%;o).

Boden avvek än mer vid jämförelser für gruppen unga 18- 24 åtr.I Boden var
arbetslösheten 13,3 Yo att jämfora med riket (8,1%) och länet (9,9%).

Såväl i riket, länet, som i Boden är det större andel unga män som är
arbetslösa än andel unga kvinnor. I Boden är 15,6yo av män i åldergruppen
18-24 ar arbetslösa medan andelen kvinnor i samma åldergrupp är 10,3%o.

Möjligheten till arbete och egenfnirsörjning är av stor strategisk betydelse ñr
kommunen. Tillsammans med bostadsflorsörjning är det direkt avgörande för
hur befolkningsutvecklingen i kommunen fortskdder. Med en högre andel i
egenft)rsörjning får kommunen ökat skatteunderlag, stabilare ekonomi och
kan hålla hög kvalitet i de samhällstjänster som invånare i Boden ffir del av.
Med anledning av ovanstående har kommunfullmäktige beslutat om särskilt
uppdrag ftir att åstadkomma minskad arbetslöshet i kommunen.

Arbetsmarknadsfürvaltningen ftireslår att kommunfullmäktige beslutar att
arÍa åú.gar dsplan 20 1 7 -20 1 9 för mi nskad arb et sl ö shet.

Arbetsutskottets ftirslag 201 6-08-22 $ 90 : Kommunfullmäktige godkänner
redovisningen av Åtgärdsplan ftir minskad arbetslöshet och lägger planen till
handlingarna.

Komm u nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

S¡da
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Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunfullmäktige

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

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ñrslag.

För genomfürande
Kommunstyrelsen/arbetsmarknadsfü rvaltningen
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S 94 Uppdrag till fastighetsnämnden att förmedla bostäder
K520161449

Beslut
1. Kommunfullmäktige uppdrar till fastighetsnämnden att administrera och

ftirmedla bostäder gällande Björken, Poppeln samt Hemvagen 4 och 6.

2. Bostäderna i Björken och Poppeln ska uthyras till personer som fyllt 70
år. När det gäller makar, sambor eller syskon räcker det med att en av
personema fyllt 70 år.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2006-03-23 $ 63, i samband med att servicehus
awecklades, att Poppelns, Hemvägens och Björkens lägenheter skulle hyras
ut efter biståndsprövning. Socialnämnden skriver 2016-06-2I $ 91 att
riktlinjen idag innebär att lägenheterna ftirdelas till personer med behov av
särskilt anpassade lägenheter.

I rapporten "boendeutredning utifrån demografiska förändriîgar" ges förslag
på aweckling av riktade lägenheter och etablering av trygghetsboenden.
Trygghetsboende är inte en biståndsprövad insats enligt socialtjänstlagen.
Det finns enligt socialnämnden inte längre skäl att lägenheterna på Björken,
Poppeln samt Hemvägen ska hyras ut efter biståndsprövning.

Idag handlägger och prövar socialftirvaltningens biståndsenhet ansökningar
till riktade lägenheter och lägenheterna ftirmedlas av socialfürvaltningens
vårdprocessamordnare. Detta utgör en ansenlig del av deras arbetsuppgifter.
Uppgifterna kan enligt socialnämnden skötas av fastighetsftirvaltningen.

Att upphäva riktlinjen medför enligt socialnÈimnden inte någon negativ
konsekvens för enskilda kunder och åsidosätter inte den enskildes
rättssäkerhet, i praktiken har personer som bor på Björken, Poppeln och är
beviljade enligt 4kap.2 $ SoL fortsatt tillgång till sin lägenhet och har
hyresavtal som gäller. De som har behov av hemtjänst får bistånd enligt 4
kap. 1 $ SoL och insatser upphör inte på grund av att riktlinjen upphävs. De
som har beslut om riktad lägenhet enligt 4kap.2 $ SoL och önskar att
fortsätta att v ärrta på lägenhet kan överftiras ti I I fasti ghetsftirvaltningen.

Socialnämnden har upphävt beslutet om att Poppelns, Björkens och
Hemvägens lägenheter endast ska hyras ut efter biståndsprövning enligt
socialtjänstlagen. De füreslår fullmäktige att uppdra till fastighetsnämnden
att administrera och ftirmedla bostäder i Björken, Poppeln samt Hemvãgen 4
och 6 enligt allmännyttans principer från 1 oktober 2016.

Kommunstyrelsens ft)rslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-08-22 ç 9r.
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Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmfütiges
beslut.

För kännedom
Socialnåimnden

För genomfärande
Fastighetsnämnden

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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se5 Avsiktsförklaring för utveckling och samverkan mellan
Boden och Luleå
K520t61452

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna fürslaget till avsiktsftirklaring för
utveckling och samverkan mellan Bodens kommun och Luleå kommun.

Beskrivning av ärendet
Boden och Luleå har sedan lång tid utvecklat en samverkan inom olika
områden. För att stärka utvecklingen i den gemensamma regionen ft)reslås
att en gemensam avsiktsförklaring tecknas och att en gemensam organisation
sätts i drift fiir att ftirverkliga avsiktsftirklaringens intentioner.

Kansliet har 2016-08-15 lämnat in en avsiktsftirklaring med syfte att
dokumentera de båda kommunernas ömsesidiga vilja att i samverkan agera
für en gemensam positiv utveckling, samt att på ett övergripande sätt
redogöra ft)r former och inriktning ftir samverkan.

Visionen är att de båda kommunerna genom samverkan stärker sin
gemensamma attraktionskraft som bostads- och verksamhetsorter ft)r
människor, ftiretag och institutioner, så att Luleå/Boden-regionen upplevs
som en naturlig centralpunkt i Barentsregionen och en internationell nod
mellan öst och väst.

Målen är att inom tio år ha en gemensam folkmängd om minst I l5 000
personer, att det inom kommunernas gränser ska ha startat investeringar till
en volym om minst fem miljarder och att antalet nytillkomna arbetstillftillen
ska uppgå till minst 5 000.

Avsiktsftirklaringen avser i ftirsta hand ett åtagande für 3 år, I jan20l7 - 3l
dec 2019. Om ingendera parten säger upp samverkan minst ett år i ftirväg
löper åtagandet vidare ett år i sänder.

Kommunerna är ense om att granska ftirutsättningama för samverkan inom
alla områden som kan bidra till uppfyllandet av överenskommelsens vision
och måI. Bland sådana områden kan nämnas gemensamma strategier für
fysisk planering, byggande och markanvändning, kommunikationer
avseende persontransport, godstransport och datatrafik, infrastrukturfrågor,
avfallshantering, idrotts- och friluftsanläggningar, organisatorisk samverkan
och säkerhetsfrågor.

Arbetet drivs av en partsgemensam styrgrupp. Styrgruppen leds jämna är av
en representant ftir Bodens kommun, udda år av representant ftir Luleå
kommun.

Utdrâgsbestyrkande / Expedierat
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Styrgruppen presenterar varje år ftirslag till verksamhetsplan och budget till
kommunstyrelsen i respektive kommun.

För det löpande arbetet utses processledare som rapporterar till styrgruppen.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-08-22 ç 92.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Inge Andersson (S), Maria von Schantz (M) och Béatrice Öman (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Luleå kommun
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se6 Ansvarsfrihet för direktionen i Regionala
Kol lektivtrafi kmyn d i g heten Norrbotten (RKM ) avseende
verksamhetsåret 2015
KS 2016/401

Beslut
Direktionen i RKM beviljas ansvarsfrihet avseende verksamhetsåret 2015

Beskrivning av ärendet
Respektive medlem, det vill säga fullmäktige i Norrbottens 14 kommuner
och fullmäktige i Norrbottens Läns Landsting ska besluta om ansvarsfrihet
ftlr direktionen i RKM avseende verksamhetsåret 2015.

Denna typ av handling behöver inte beredas på en kommunstyrelse utan kan
skickas direkt till kommunfullmäktige/landstingsfullmäktige ft)r beslut.

Förslag till beslut överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Yrkande och beslutsgång
Inge Andersson (S) yrkar bifall till fürslag till beslut.

Ordft)randen finner att kommunfullmäktige beslutar enligt ft)rslag till beslut

För kännedom
Regionala Kollektivtrafi kmyndigheten i Norrbotten (RKM)
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ss7 lngemar Karlsson (S) med avsägelse av uppdragen
som Iedamot i kommunstyrelsen och ledamot i

komm unfullmäktige
KS20t6l46t

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Ingemar Karlssons (S) avsägelse av
uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen och ledamot i
kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Ingemar Karlsson (S) har 2016-08-22Iämnat in en avsägelse från sina
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och ledamot i kommunfullmäktige.

Valberedningens förslag
Valberedningens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

För kännedom
Ingemar Karlsson (S)
Kommunstyrelsen/personalkontoret och kanslikontoret
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se8 Tomas Lund (S) med avsägelse av uppdragen som
Iedamot i kultur-, fritids- och ungdomsnämnden och
ersättare i kommunfullmäktige
K520161445

Beslut
Kommunfullmriktige godkänner Tomas Lunds (S) avsägelse av uppdragen
som ledamot i kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden och ersättare i
kommunfullmfütige.

Beskrivning av ärendet
Tomas Lund (S) har 2016-08-08 lämnat in en avsägelse från sina uppdrag
som ledamot i kultur-, fritids- och ungdomsnämnden och ersättare i
kommunfullmfütige.

Valberedn ingens förslag
Valberedningens ftirslag överensstämmer med kommunfullmåiktiges beslut.

För kännedom
Tomas Lund (S)
Kommunstyrelsen/personalkontoret och kanslikontoret
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see Karin Lindberg Jansson (V) med avsägelse av
uppdragen som ersättare i miljö- och byggnämnden
och nämndeman i Luleå tingsrätt
K520161459

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Karin Lindberg Janssons (V) avsägelse av
uppdragen som ersättare i miljö- och byggnåimnden och nämndeman i Luleå
tingsrätt.

Beskrivning av ärendet
Karin Lindberg Jansson (V) har 2016-08-22Iämnat in en avsägelse från sina
uppdrag som ersättare i miljö- och byggnämnden och nämndeman i Luleå
tingsrätt.

Valberedningens förslag
Valberedningens fürslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

För kännedom
Karin Lindberg Jansson (V)
KommunstyrelserVpersonalkontoret och kanslikontoret
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s r00 Conny Sundkvist (V) med avsägelse av uppdraget som
ledamot i kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
K520161460

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Conny Sundkvists (V) avsägelse av
uppdraget som ledamot i kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden.

Beskrivning av ärendet
Conny Sundkvist (V) har 2016-08-22Iämnat in en avsägelse från sitt
uppdrag som ledamot i kultur-, fritids- och ungdomsnämnden.

Valberedningens förslag
Valberedningens ft)rslag överensstämmer med kommunfullmÈiktiges beslut.

För kännedom
Conny Sundkvist (V)
Kommunstyrelsen/personalkontoret och kanslikontoret
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S 101 Nya motioner

Kommunfullmäktige beslutar att lämna ftiljande motioner till
kommunstyrelsen ftir beredning.

Motion från Bernt Drugge (SD) Inrätta en "bolagsdag" i samband med ett
kommunfullmäktigesammanträde (201 6 I 501).

2 Motion fran Daniel Rönnbäck (M) Krav på utbildningsnivå inom omsorgen
(20t6tsts).

I

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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S f 02 Nya medborgarförslag

Förbättra byabadens underhåll (201 61 407)
Inlämnat av: Harriet Halin
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till kultur-, fritids- och ungdomsnämnden att
besluta i ärendet.

Förbjud vattenskoterköming och vattenskidåkning inom fagelskyddsområde
(2016t416)
Inlåimnat av: Äke Lidberg
Beslut : Kommunfu I lmäkti ge beslutar i åirendet.

Realisera en all-aktivitetspark i Sävast (20161427)
Inlämnat av: Jeanette Löhr
Beslut : Kommunfullmäkti ge beslutar i åirendet.

Bygg en skatepark (20161463)
Inlämnat av: Sophie Storbjörk
B eslut : Kommunfullmäktige beslutar i ärendet.

Ändra plats ftir ytvattenintag (20161506)
Inlämnat av: Michael Edin
Beslut: KommunfullmÈiktige beslutar i ärendet.

För beslut
Kommunfullmäktige
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