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Bodens kommun Sammanträdesdatum

2017-12-18

Fullmäktigesalen, kl 1 4.00-16.20, paus 1 5.25-1 5.40

Ledamöter

Enligt bilagd närvarolista

Ersättare

Enligt bilagd närvarolista

Tjänstepersoner
Kommunsekreterare lngelina Edström, kommunjurist Daniel Bergh

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Beslutande

närvarande

plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Datum då anslaget såtts upp

Förvaringsplats för protokollet

Lena Goldkuhl (S) och Egon Palo (M)

Kommunledningskontore t 2017 -12-1þ
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lngelina EdstrÖm
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Paragraf '127-15'l
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag.

Kommunfullmäktige

2017-12-18

2017-12-18 Datum då anslaget tas ned

Kommunledn ingskontoret

/æ^futuUnderskrift
lngelina Edström
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NÃRVARO. OCH OMRöSTNINGSLISTA
OMRÖSTNINGAR

I)atum 2017-12-18
Tid 14.00-16.20 15.25-t5

$ $ $ $ $ $Bodens
kommun

R:röstber
E:ersättare

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

S Inge Andersson R

M Olle Lindström R

S Béatrice Öman R

M Johan Sellin R

SD Bernt Drugge R

S Glenn Blom R

V Bosse Strömbäck R

M Rigmor Ä.ström 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 Rönnbäck R

S Anna-Karin Nylund R

V Inger Vy'estman Arvesen R

S Leif Pettersson R

M Göran Ahlman R

SD Göran,4.ström R

S Eivy Blomdahl R

M Linda Isaksson

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

SD Robert Lund

S Evelina Harr R
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NARVARO. OCH O TA KOMMUNFULLN,IÄKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2017-12-18
Tid 14.00-16.20 (paus 15.25-15.40)

$ $ $ $ $ $Bodens
kommun

LEDAMOTER R:röstber
E--ersättare

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

M Bo Hultin R

NIS Anders Sundström

V Bo Englund R

S Lena Goldkuhl R

MP Gösta Eriksson R

M Henrik Wikström R

S Kurt Pettersson R

M Äke Eltoft R

SD Susanne Ström R

S Veronica Svalenström R

S Arne Pettersson R

M HelenaNordvall R

S Inger Mattsson R

V Rasmus Joneland R

M Hans B Nilsson R

S Lennart Synnergren R

SD Arne Gustafsson R

S Berit Ekervhén R
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Bodens
kommun

NÃRvARo- oCH oMRÖSTNINGSLISTA KOMMI]NFULLMÄKTIGE
OMRöSTNINGAR

Datum 2017-12-18
Tid 14.00-16.20 (paus 15.25-15.40)

$ $ $ $ $ $

3 (3)
Ja / NejERSATTARE R=östber

E--ersättare
Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej

S Urban Sundbom R

S Anna-Carin Aaro R

S ,Å.sa Lindström E

S Robert Andersson E

S Magdalena Ek

S Johan Lund

S Christina Vesterlund E

S Urban Nyström

S Eva Westlund E

S Harry Hannu E

M Göran Höglund R

M Henrik Lindqvist

M Ove Simonsson

M Knut Larsson E

M Eberth Gustaßon E

M Per-Ulf Sandström E

M Åke Carlsson E

SD Elvira Östvall

SD Christer Fjellström R

SD Sven-Göran Fellermark R

V Inga-Lill Engström-Ohman E

V Gunnel Notelid

NS Erika Sjöö

NS Tina Kotkaniemi R

MP Agneta Granström

MP Mats Nordström E

C Eva Larsson E

C Jenny Engström

L Johanna Karlberg

L Lars Karlsson E

KD Annika Berglund

KD Maria Selin N
t\
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2017-12-18

Sida

2(36)

Kommunfullmäktige

Arendelista
$ 127lnledning.

$ 1 2Slnformation .........

$ 1 29Revisorerna informerar.

$ l30Delgivningar

$ 1 31 Aterrapportering av uppdrag. Kvalitetsrapport Fastigheter

$ 132Motion från RigmorAström (M) lnförande av verksamma riktlinjer och
rutiner för att bekämpa barnäktenskap ...........

$ 133Motion från Torbjörn Lidberg (S) Undersök en flytt av det inglasade
ångloket....

$ 134Taxor och avgifter 2018 vid kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen..

$ l35Taxor vid Bodens ridhus

$ l36Revidering av externa kostpriser

$ 137Taxa för tillsyn över försäljning i detaljhandeln av folkö|, tobak,
receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare....

$ l3SJustering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område....

$ 139Ansökan om överlåtelse av tillsyn på avfallsanläggningar.....................

$ 140Begäran om kompensation för intäktsbortfall vid Nordpoolen på grund
av renovering............

$ 141 Beslut om utbetalning av partistöd tör 2018...............

$ l42Revidering av Policy för trygghet och säkerhet i Bodens kommun........

$ l43Antagande av detaljplan förfastigheterna ENEN 1 och 2, BODEN
50:4 samt del av BODEN 56:39, i Bodens centrum

$ l44Tekniska förvaltningen, taxor och avgifter 2018.........

$ 1 4SAterrapportering av uppdrag. Kvalitetsrapport Färdtjänst..........

S 146Uppsägning av aktieägaravtal Future Eco..........

$ l4TRevidering av Riktlinjer för trygghetsboende i Bodens kommun

$ l4Slngegerd Hegelöv (S) med avsägelse av uppdraget som nämndeman i

Luleå Tingsrätt samt val av ny nämndeman för återstående del av
mandatperioden

$ 149Maria Almqvist (S) med avsägelse av uppdraget som ledamot i

valnämnden samt val av ny ledamot för återstående del av
mandatperioden

$ 150Ny motion

$ 1 51 Nya medborgarförslag .........
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Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammantrådesdatum

2017-12-18

Kommunfullmäktige

S 127 lnledning

Elever fran Kulturskolan/Pråistholmsskolan inleder sammanträdet med
julmusik.

Sida
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Sida

Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-12-18

4(36)

Kommunfullmäktige

s r28 lnformation
Följande informationer lämnas: Fredrik Mandelin från KPA informerar om
pensioner ftir ftirtroendevalda.

)
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Sida

Bodens kommun
Sam manträdesprotokoll
Sammant¡Ëidesdatum

2017-12-18

5(36)

Kommunfullmäktige

S 129 Revisorerna informerar

Följ ande information lämnas :

1. Information om Revisionsrapport Samverkan avseende personer med
psykisk funktionsnedsättning Bodens kommun. Kommunrevisionens
ordftirande Inger Lundström (M).

2. Information om Revisionsrapport Granskning av löneutbetalningar
Bodens kommun. Kommunrevisionens ordfürande Inger Lundström
(M).

Utdragsbestyrkande /

P't{\



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-12-18

Sida

6(36)

Kommunfullmäktige

S f 30 Delgivningar

Beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av delgivningarna under perioden
2017 -l I -l 6 - 2017 -12-l 5 inklusive delgivningen av nåimndernas
verksamhetsplaner 2018-2020 till handlin gaffLa.

Utdragsbestyrkande / Expedierat

PN(



Delgivning
Utskriftsdatum: 2017 -12-15

td

Datum

Ärendenummer

Utskriven av: lngelina Edström

l/U/K Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Diarieenhet:

Riktning:

Datum:

Notering:

Kommunstyrelsen

Alla

2017 -1 1 -16 - 2017 -12-15

Delges kf

2017.2809

2017-11-29

KS 20171691

Verksamhetsplan 201 8-2020 Socialnämnden

Socialnämnden

Verksamhetsplan 201 8-2020

Gösta Larsson

Kommunledningskontoret

2017.2810

2017-11-29

KS 20171691

Beslut Verksam hetsplan 201 8-2020
Socialnämnden

Socialnämnden

Verksamhetsplan 201 8-2020

Gösta Larsson

Kom m unledni ngskontoret

2017.2811

2017-11-29

KS 20171691

Verksamhetsplan 201 8-2020
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 201 8-2020

Gösta Larsson

Kommunledningskontoret

2017.2812

2017-11-29

KS 20171691

Beslut - Verksamhetsplan 201 8-2020
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 201 8-2020

Gösta Larsson

Kom m un ledni ngskontoret

2017.2815

2017-1't-29

KS 20171691

Verksamhetsplan 201 8-2020 Tekniska
förvaltningen

Tekniska förvaltningen

Verksam hetsplan 201 8-2020

Gösta Larsson

Kom munledningskontoret

2017.2816

2017-11-29

KS 20171691

lnternkontrollplan 2018 Tekniska förvaltningen Gösta Larsson

Tekniska förvaltningen Kommunledningskontoret

Verksamhetsplan 201 8-2020

2017.2827

2017-11-28

KS 20171691

U Verksamhetsplan20l3-2020, KS-Tekniska
förvaltningen

Tekniska utskottet

Verksamhetsplan 201 8-2020

Robert Näslund

Tekniska förvaltningen

2017.2856

2017-12-01

KS 20171691

lnternkontrollplan 201 8 Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 201 8-2020

Gösta Larsson

Kommunledningskontoret

2017.2857

2017-12-01

KS 20171691

Beslut - lnternkontrollplan 2018
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 201 8-2020

Gösta Larsson

Kommunledningskontoret

2017.2957

M r4ft S 1av3

U Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan 201 8-
2020, Räddnings- och
beredskapsförvaltni ngen

Bengt Nilsson



td

Datum

Ärendenummer

l/U/K Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

2017-12-13

KS 2017t691

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 201 8-2020

Räddning o beredskap

2017.2958 U Verksamhetsplan20lS-2020, Räddnings- och Bengt Nilsson
beredskapsförvaltn i ngen

Kommunstyrelsen Räddning o beredskap

Verksamhetsplan 201 8-2020

2017-12-13

KS 20'171691

2017.2959 U Tjänsteskrivelse verksamhetsplan 2018-2020 Gösta Larsson
KLF

2017-12-13

KS 2017t691

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 201 8-2020

Kom munledningskontoret

2017.2960 U Verksamhetsplan20l3-2020.
Kommunledningsförvaltningen.

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 201 8-2020

Tomas Duvsten

Komm unledningskontoret2017-12-13

KS 20171691

2017.2961

2017-12-13

KS 2017t691

U lnternkontrollplan20lS

Kommunstyrelsen

Verksam h et splan 201 8-2020

Tomas Duvsten

Kommunledningskontoret

2017.2982 U Ks beslut 2017-12-115212
Kommunledningsförvaltningens
verksamhetsplan 2018-2020 inklusive
internkontrollplan.

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 201 8-2020

lngelina Edström

Kommunledningskontoret2017-12-13

KS 20171691

2017.2983 U Ks beslut 2017-12-11 S 213 Räddnings- och
säkerhetsförvaltni ngens verksam hetsplan
201 8-2020 inklusive internkontrollplan.

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 201 8-2020

lngelina Edström

Kommunledningskontoret2017-12-13

KS 2017t691

2017.2987 U Ks beslut 2017-12-11 S 21T Tekniska
förvaltningens verksam hetsplan 201 8-2020
inklusive internkontrollplan.

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 201 8-2020

lngelina Edström

Kommunledningskontoret2017-12-13

KS 2017t691

2017.2989 U Ks beslut 2017-12-11 S 219
Arbetsmarknadsförvaltni n gens
verksamhetsplan 2018-2020 inklusive
internkontrollplan.

Kommunstyrelsen

Verksam het splan 20 1 8-2020

lngelina Edstróm

Kommunledningskontoret2017-12-13

KS 20171691

2017.2999

2017-12-14

KS 20171691

U Verksamhetsplan 20l8-2020 öFN

Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 201 8-2020

Gösta Larsson

Kom munledningskontoret

2017.3000

2017-12-14

KS 2017169'1

U Beslut - Verksamhetsptan 2018-2020 öFN
Överförmyndarnämnden

Verksam hetsplan 201 8-2020

Gösta Larsson

Komm unledningskontoret

2017.3001 I Verksamhetsplan 2018-2020 AMF

1& F&(
Si av3

Gösta Larsson



td

Datum

Ärendenummer

l/U/K Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

2017-12-14

KS 20171691

Arbetsmarknads

Verksamhetsplan 201 8-2020

Komm unledningskontoret

2017.3003

2017-12-14

KS 20171691

lnternkontrollplan 2018 bilaga till VP 2018-
2O2O AMF

Arbetsmarknads

Verksamhetsplan 201 8-2020

Gösta Larsson

Komm unledningskontoret

2017.3005

2017-12-14

KS 20171691

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan 201 8-
2O2O AMF

Arbetsmarknads

Verksamhetsplan 201 8-2020

Gösta Larsson

Komm unledni ngskontoret

2017.3024

2017-12-15

KS 2017t691

U Verksamhetsplan 2018-2020, Bolagen och
Stiftelsen

Bolagen och Stiftelsen BodenBo

Verksamhetsplan 201 8-2020

Jenny Vikstrom

Ekonomikontoret

2017.3025

2017-12-13

KS 20171691

U I nternkontrollplan 201 8-2020

Fastighetsnämnden

Verksamhetsplan 201 8-2020

Conny Bergwall

Tekniska förvaltningen

ßPre
3av3
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

s 13r Ate rra p porteri n g av u p pd rag. Kva I itets ra p port
Fastigheter
K520171783, ks $ 188

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner kvalitetsrapport för fastighetsnämndens
verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsnämnden har via strategiska planen 2017-2019 fått i uppdrag att
redovisa en kvalitetsrapport om fastigheter für kommunfullmåiktige.
Kvalitetsrapporten ska belysa effektivitet, kundnöjdhet samt kostnader med
mera. Där det är möjligt ska även en jåimftirelse ske med andra kommuner.

För att ankn¡a till ftirvaltningens utvecklingsarbete har rapporten delats in i
fura kapitel.

o Basfakta med redovisning av fastighetsnåimndens nyckeltal für egna och
inhyrda lokaler.

o En beskrivning och redogörelse für det interna kvalitetsarbetet inom
nåimndens ansvarsområde.

o En redogörelse für hur nämnden arbetar med upphandling.

o Nämndens arbete med internkontroll.

Fastighetsnämnden ftireslår 2017 -l I -29 $ 24 att kommunfu llmäktige
godkänner kvalitetsrapporten.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensstämmer med
fastighetsnämndens ftirslag till beslut.

Fastighetsnåimndens ordftjrande Anders Pettersson (KD) och fastighetschef
Conny Bergwall informerar om ärendet.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens fürslag överensstämmer med kommunfullmfütiges
beslut.

Yrkande och beslutsgång
Anders Pettersson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Fastighetsnämnden

/ Expedierat "'^äfl!
rì M.



Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2017-12-18

Sida
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Kommunfullmäktige

s r32 Motion från Rigmor Aström (M) lnförande av
verksamma riktlinjer och rutiner för att bekämpa
barnäktenskap
KS 20171195, au $ 143, ks $ 189

Beslut
Ärendet återremitteras med motiveringen att fullmfütige ska invänta en

redovisning på nästa fullmäktigesammanträde av både utbildningsnåimnden
och socialnämnden angående vilka rutiner som ftiljs ftir att bekämpa och
hantera problematiken med barnäktenskap.

Beskrivning av ärendet
Rigmor Äström (M) har 2017-03-13lämnat in en motion där hon füreslår att
socialnämnden tillsammans med andra berörda nämnder ska ges i uppdrag
att skyndsamt skapa verksamma riktlinjer och rutiner für att bekämpa
barnfütenskap.

Motionen skickades 2017-04-13 på remiss till socialnlimnden som 2017-10-
31 $ 142 beslutar att ftireslå kommunfullmfütige att anse motionen som

besvarad då gällande lagstiftning ger tillräckligt skydd ftir barn som riskerar
attfara illa i olika avseenden. Vid framtagandet av forslag till beslut har
socialnämnden samrått med utbildningsnämnden.

Socialnämnden skriver att skyddet mot tvångs- och barnäktenskap stärktes i
juli2014 genom inftirandet av nya straffrättsliga och civilrättsliga
bestämmelser i brottsbalken och äktenskapsbalken. Möjlighet finns även att
ingripa med stöd av lagen om vård av unga, LVU. Lagen är en

skyddslagstiftning dtir beviskraven åir lägre ställda än beviskraven für att
fastställa att ettbrott har begåtts. Genom LVU kan socialnämnden ingripa i
situationer där barn eller unga riskerar att bli bortgifta mot sin vilja.

Socialnåimnden och utbildningsnämnden anser att de nödvändiga
ft)rutsättningarna für att uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder
redan finns für attalla omyndiga flickor i Bodens kommun ska behandlas

som barn enligt svensk lagstiftning och ges samma möjlighet till utbildning,
fritid, god hälsa och yttrandefrihet.

Arbetsutskottets ftirslag till beslut 2017-lI-27 $ 143

Kommunfullmäktige anser motionen som bevarad då gällande lagstiftning
ger tillräckligt skydd ftir barn som riskerar attfara illa i olika skeenden.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut 2017-I2-ll $ 189:

l. Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad då gällande
lagstiftning ger tillräckligt skydd für barn som riskerar attfara illa i olika
skeenden.

Signatul'J ¡,w P/r(



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-12-18

Side
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Kommunfullmäktige

2. Kommunfullmaktige ger socialnåimnden i uppdrag att på nästa
fullmfütigesammanträde redovisa vilka rutiner som ftiljs ftir att bekämpa
och hantera problematiken med barnäktenskap.

Yrkande och beslutsgång
Eivy Blomdahl (s) yrkar att åirendet återremitteras med motiveringen att
fullmäktige ska invänta en redovisning på nästa fullmfütigesammanträde av
både utbildningsnämnden och socialnämnden angående vilka rutiner som
ftiljs frir att bekämpa och hantera problematiken med bamfütenskap.

Rigmor,4.ström (M) och Bétrice Öman (s) yrkar bifall till Eivy Blomdahls
(S) yrkande.

ordftiranden finner att kommunfullmfütige beslutar enligt Eivy Blomdahls
(S) yrkande.

För kännedom
Rigmor Äström (M)

För genomftirande
Socialnåimnden
Utbildningsnämnden

MC
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Samma nträdes protokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

s 133 Motion från Torbjörn Lidberg (s) undersök en flytt av
det inglasade ångloket
K520171410, au $ 144, ks g 190

Beslut
Kommunfullmdktige avslår motionen.

Beskrivning av ärendet
Torbjörn Lidberg (S) har 2017-06-19låimnat in en motion där han ftjreslår att
ångloket sofiero ska flyttas till en annan plats i syfte att Ë en bättre
exponering.

Motionen skickades 2017-06-20 på remiss till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden som 2017-ll-08 $ 108 ftjreslår att:

1. Kommunstyrelsen avslar motionen.

2. Kommunstyrelsen beslutar att resurser läggs pâ attftirbättra nuvarande
exponering genom att se över samtliga glasytor, belysning och skyltning.
Slyröjning utftirs också eftersom det hänger kvistar från ett antal stora
björkar över loket.

Ångloket sofiero är placerat på grönområdet strax söder om Resecentrum.
Det har varit en del bekymmer med belysningen av och till vilket har gett en
något sämre exponering under den mörka årstiden. Fastighetsftirvaltningen
jobbar für att ftirbättra bef,rntlig belysning.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden bedömer att en flyt av loket skulle
innebära stora kostnader då en ny byggnad skulle behövas och själva flytten
av loket är en omfattande process.

Nuvarande plats är lätt tillganglig från många riktningar och är inom synhåll
från Resecentrum. Med kompletterande skyltning och information samt
ftjrbättrad belysning, översyn av glasrutor och slyröjning så gör kultur-,
fritids- och ungdomsftirvaltningen och fastighetsförvaltningen bedömningen
att placeringen väl fyller sin funktion.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensstämmer med arbetsutskottets
ftirslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För kännedom
Torbjörn Lidberg (S)

Exped¡erat

prþ
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Kommunfullmäktige

s r34 Taxor och avgifter 2018 vid kultur-, fritids- och
u ngdomsförvaltningen
K520171710, au $ 145, ks $ 191

Beslut
Kommunfullmdktige fastställer taxor och avgifter 2018 vid kultur-, fritids-
och ungdomsffirvaltningen.

Beskrivning av ärendet
En större revidering av taxor och avgifter genomftirdes inftir 2017. Vid årets
revidering har det därftir inte skett nägra större justeringar i taxor och
avgifter.

Viss anpassning till Luleås taxor och avgifter har skett i syfte att på sikt
skapa liknande ftirutsättningar für füreningarna mellan kommunerna.

En anpassning till gällande vägledning från Konsumentverket für
badanläggningar, som till stor del ftiljer SS-EN 15288-2:2008 standard, är att
ålder ftir attbada själv på NordPoolen höjs från 10 till 12 är.

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden füreslår 2017-11-08 $ 106 att
kommunfullmfütige fastställer taxor och avgifter ftlr 2018.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensstämmer med arbetsutskottets
ftirslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomftirande
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

PIFL,
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Kommunfullmäktige

s 135 Taxor vid Bodens r¡dhus
K520171709, au $ 146, ks $ 192

Beslut
Kommunfullmåiktige fastställer taxor für Bodens ridhus enligt fürslaget.
Taxorna ska gälla fran och med 2018-08-01. Taxorna ses över årligen och
revideras vid behov.

Beskrivning av ärendet
Bodens Ridklubb sköter sedan 2016-10-01 driften av Bodens ridhus. I
uppdraget ingar bland annat att bedriva ridskola, ridning ftir personer med
funktionsvariationer samt att svara für uthyrning av anläggningen fiir tråining
och tävling till ftireningar, skolor och allmänhet.

Förslaget på taxor kommer fran ridhusrådet, dåir det har diskuterats och
landat i detta. Ridhusrådet bestar av representanter från füreningar.

Föråindringen mot tidigare är att fast tid och tillftillig tid är ersatt av en
timtaxa på 300 kronor/timme.

Prislista Bodens ridhus

Förslag Taxor 2017

Helgpris halvdag (max 5h) I ridhus 1500 kr 1500 kr

Helgpris heldag, 1 ridhus 2500 kr 2500 kr

Helgpris heldag,2 ridhus 3500 kr 3500 kr

Helgpris, hel helg, I ridhus 3500 k 3500 kr

Helgpris, hel helg, 2 ridhus 5500 k 5500 kr

Vardag 0700-1600 2000 k 2000 kr

Fasta tider Tas bort 200 kr/h

TillfÌilliga tider Tas bort 300 kr/h

Timtaxa 300 kr/h Fanns ej

Teorilokal hel dag 200 kr 200 kr

Teorilokal halv dag (max 5h) 125 kr 125 kr

Tävling hel helg 10 000 kr l0 000 kr

Tävling en helgdag 5500 kr 5 500 kr

Pris endast ftir utomhusbanor 100 kr/h 100 kr/h

Bråinslanbanan Gratis Gratis

/ Expedierat
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Kommunfullmäktige

Städning enligt särskild överenskommelse, i fürsta hand ska anläggningen
återlämnas i samma skick som nåir den hyrdes.

Anläggningskort (ftir ridning på såirskilt avsedda tider.)

Helår
Halvår
Kvartal
Helår, familj

Halvår, familj

Manad
Dag

Förslag
1500 kr
850 kr
500 kr
2500 kr, max25 år,
bor hemma
1500 kr, max25 är,
bor hemma
250 kr
50 kr

Taxor 2017
1500 kr
850 kr
500 kr
2500 kr, max25 ån

bor hemma
1500 kr, max25 år,
bor hemma
250 kr
50 kr

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden füreslår 2017-11-08 $ 118 att
kommunfullmäktige fastställer taxorna att gälla från och med20l7-08-01.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensstämmer med arbetsutskottets
ftirslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens fìirslag överensst?immer med kommunfullmåiktiges
beslut.

X'ör genomftirande
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
Bodens Ridklubb

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunfullmäktige

s 136 Revidering av externa kostpriser
KS20171669,auS l47,ks $ 193

Beslut
1. Kommunfullmåiktige godkåinner att taxor och avgifter höjs enligt

ftirslaget.

2. Nya taxor och avgifter gäller fran och med 2018-01-01.

Beskrivning av ärendet
På grund av kostnadsutvecklingen och ökad andel ekologiska livsmedel
ftireslås höjning av kostpriser från och med 2018 enligt nedanstående
ftirslag. Nuvarande kostpris anges inom parentes.

Utbildningsnåimnden fiireslår 2017-10-26 $ 76 att kommunfullmfütige
godkåinner de taxoma att galla från och med 2018-01-01.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensstämmer med arbetsutskottets
ftirslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomftirande
Utbildningsnåimnden

Lunch/middag 62,50 (58,04)

Mellanmål 13,39 (13,39)

Kaffe/te/varm
choklad/läsk

L3,39 (L3,39)

Kaffebröd/godbit LO,71 (LO,7Ll

Smörgåsar L7,86 (17,86)
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Kommunfullmäktige

s r37 Taxa för tillsyn över försäljning i detaljhandeln av
folkö|, tobak, receptfria läkemedel samt elektroniska
cigaretter och påfyl lnadsbehållare
KS20171696,au $ 148, ks g 194

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar taxa für kommunens handläggning av

åirenden och tillsyn enli gt alkohollagen (20 I 0 : 1 6 22), tobakslagen
(1993:581),lag (2009:730) om handel med vissa receptfria låikemedel
samt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

2. Taxan gäller fran och med 2018-01-01.

3. Kommunfullmäktige upphäver från 2018-01-01 tidigare beslut om taxa
ftir tillsyn av folköI, tobak samt receptfria läkemedel faststäl\d2015-12-
21 $ 18e.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Boden beslutade 2015-12-21 $ 189 om taxa ftir tillsyn
av folköI, tobak samt receptfria läkemedel.

Genom detta beslut sammanftirdes tre taxor till en gemensam taxa och
samtidigt inftirdes enfast årlig tillsynsavgiJi ftir de ftirsäljningsställen som
omfattas av miljö- och byggn?imndens regelbundna tillsyn över
verksamhetsområdena fo lköI, tobak och receptfria läkemedel.

Den 1 juli2017 trädde lag(2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt ftirordning (2017:429) om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare i kraft. Enligt denna lag har kommunen ett
tillsynsansvar gällande elektroniska cigaretter (även kallade e-cigaretter) och
påfyllningsbehållare på ftirsäljningsställen. Kommunen ska även ta emot
anmälan om fürsäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare från
näringsidkare.

I Bodens kommun är det Miljö- och byggnämnden som har ansvaret für
tillsynen över den som bedriver anmälningspliktig ftirsäljning med
elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare.

Lagrum

Enligt 8 kap 10 $ alkohollagen ges kommunen rätt att ta ut avgifter ftir den
löpande tillsynen av detaljhandel med folköI.

Enligt 19 b $ tobakslagen ges kommunen rätt att ta ut avgifter für sin tillsyn
av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.

S¡gnatur
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Kommunfullmäktige

Enligt 23 $ lag om handel med vissa receptfria l?ikemedel ges kommunen rätt
att ta ut avgifter für sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig
detaljhandel.

Enligt 46 $ lag om elektroniska cigaretter och påffllningsbehållare ges

kommunen rätt att ta ut avgifter für sin tillsyn av den som bedriver
anmälningspliktig ftirsälj ning med elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare.

Motivering

I nämndens nuvarande taxa inom områdena lor alkohollagen, tobakslagen

och lagen om handel med vissa receptfria låikemedel framgår att für
verksamheter som omfattar fler än ett verksamhetsområde ska tillsyn och

avgift samordnas.

Denna samordning bör även omfatta tillsyn och avgift ftir ftirsäljning med

elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare. Samordning motiveras av

att tillsynsmetodiken inom dessa fyra verksamhetsområden är av likartad
karaktär med likartad lagstiftning som alla faller inom begreppet
skyddslagstiftning.

Samordnad tillsyn innebär en samordningsvinst ftir såväl miljö- och

byggnämnden som flor verksamhetsutövaren.

Grunderna fü r avgift suttaget ftilj er kommunallagen, sj älvkostnadsprincipen,
likställighetsprincipen och retroaktivitetsftirbudet.

Taxan ska börja gälla från och med den I januari 2018.

Miljö- och byggnämnden füreslår2017-11-07 $ 59 attkommunfullmtiktige
antar taxorna ftir kommunens handläggning av ärenden och tillsyn enligt
alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att gälla från
och med 2018-01-01 och från samma datum upphäva tidigare beslut om taxa

ftir tillsyn av folköl, tobak samt receptfria läkemedel.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensståimmer med arbetsutskottets
ftirslag till beslut.

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomfürande
Miljö- och byggnåimnden
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Kommunfullmäktige

s r38 Justering av taxa för prövning och tillsyn ¡nom
miljöbalkens område
K520171697,au $ 149, ks g 195

Beslut
1. KommunfullmËiktige antar justeringar i taxa ftir kommunens prövning

och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område.

2. Justeringar i taxan gäller från och med 20lB-01-01.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Kommunfullmáktige i Boden beslutade 2014-12-15 g 131 om taxa ftir
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt timavgift vid
tillämpning av taxan. Justering av taxan giordes 2015-12-2r $ r88 och
2016-12-19 g 153.

Taxan bestar av fyra delar; Taxa, taxebilaga 1, taxebilaga2 ochtaxebilaga 3.

Den I januari 2017 ft'ridde flera ändringar i miljöprövningsftirordningen
(2013:251) i kraft. Med anledning av dessa ftirändringar finns ett behov av
justering av taxebilaga 2.

Justeringar i taxebilaga 2 ar även giorda under Rubriken
Hälsoskyddsverksamheter - Boende, så att arlig tillsynsavgift kan tas ut für
den återkommande tillsynen av flerbostadshus.

I taxebilaga 3 justeras tabellen ftjr riskbedömning så att avgiftsklasserna l:1
och 2:B ändras från timavgift (T) till en timme (1) årlig tillsynsavgift. Denna
tabell tillåimpas nåir en verksamhet riskklassas och bedöms hamna i
respektive riskkolumn.

Lagrum

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b
kommunallagen (1 99 1 :900).

Bestämmelser om rätt ftir kommunfullmtiktige att meddela ftireskrifter
om avgifter ftir kommunens prövning och tillsyn finns i 27 kap.l $
miljöbalken (1 998 :808).

7

I T T T 1 I 3 '+ 5 6

2 T I 2 3 4 6 v I
J ? 3 4 5 6 I I tü

År'giftsklass

Riskkolumserl

Utdragsbestyrkande i
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Kommunfullmäktige

Förordning (1998:940) om avgifter ft)r prövning och tillsyn enligt
miljöbalken. Enligt I kap. 2 $ gäller beståimmelserna i 9 kap. 4 och 5 $$ i
denna fürordning für en kommunal myndighets verksamhet.

Motivering

Taxan baseras på det underlag som SKL, Sveriges kommuner och Landsting,
har tagit fram ftir tillsyn inom miljöbalkens område, "Taxa inom
milj öbalkens område utifran risk- och erfarenhetsbedömning" dat. 20 l2-0 5 -
30 samt den justerade taxebilaga2, dat.2017-05-19.

Justeringar i taxebilaga 2beror till största del på de åindringar som är gjorda i
miljöprövningsfürordningen och som i sin tur har anpassats till framftir allt
industriutsläppsdirektivet (IED) (20 I 0 I 7 5 IEU).

Grunderna ft)r avgiftsuttaget ftiljer kommunallagen, självkostnadsprincipen,
likställighetsprincipen och retroaktivitetsftirbudet.

Miljö- och byggnämnden ftireslåff 2017-11-07 $ 58 att kommunfullmäktige
antar justeringar i taxa ftir kommunens prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område attgälla från och med 2018-01-01.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensståimmer med arbetsutskottets
fürslag till beslut.

Komm u nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirsl ag överensståimmer med kommunfullmäkti ges

beslut.

För genomftirande
Milj ö- och byggnåimnden
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Kommunfullmäktige

s r3e Ansökan om överlåtelse av tillsyn på
avfallsanläggningar
KS 20171694, au $ 150, ks $ 196

Beslut
Kommunfullmfütige godkåinner ansökan.

Beskrivning av ärendet
Milj öprövningsftirordning (2013 :25 1 ) fi ck 2017 -0 I -01 omfattande
ftirändringar ftir att uppfflla kraven i utsläppsdirektivet. En av de största

ftirändringarna skedde i29kap. som handlar om milj<lfarliga verksamheter
som hanterar avfall.

Ändringamahar, utöver att vissa verksamheter har fått nya
verksamhetskoder, även inneburit att två verksamheter som bedrivs inom
Bodens kommun har fått en ny prövningsnivå och har gått fran B-
verksamhet till A-verksamhet. Det inneb¿ir att Miljö- och byggnämnden sen

2017-01-01inte längre är den operativa tillsynsmyndigheten ftir
avfallsanläggningarna Svalget Återvinning AB och Restproduktbearbetning i
Boden AB. Denna tillsyn har istället övergått till Länsstyrelsen i Norrbottens
län.

Länsstyrelsen överlät den operativa tillsynen till Bodens kommun t993-07-
01 gällande tillståndspliktiga B-verksamheter och 1993-01-01 gällande

tåikter. Länsstyrelsen beslutade, 2010-11-29, att överlåta det operativa
tillsynsansvaret gällande vattenskyddsområde och tillhörande
skyddsftireskrifter für Kusöns grundvattentfüt till Miljö- och byggnåimnden.

Beslutsmotivering

En statlig operativ tillsynsmyndighet fär överlåta åt en kommunal nämnd att
utöva den operativa tillsynen om kommunfullmäktige begär det (18 $

MiljötillsynsfÌirordning 201 I :13).

Överlåtelsen fär gälla (19 $ Miljötillsynsftirordning 2011:13)

1. en viss Íyp av tillsynsobjekt.

2. en viss typ av tillsynsobjekt med undantag ftir ett visst eller vissa tillsynsobjekt.

3. ett visst tillsynsobjekt.

Verksamhetema som omfattas av en ny prövningsnivå är
avfall sanläggningarna Sval get Ätervinning AB och Restproduktbearbetning i
Boden AB. Det är därftir endast dessa två tillsynsobjekt som är aktuella für
en begtiran om övertagande av tillsyn.

/ Expedierat
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Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en ansökan om överlåtelse som

bedöms innehålla den information som Länsstyrelsen kommer behöva für att

kunna pröva begäran.

Sammanfattningsvis kan sägas att verksamhetema inte har ftirändrats något

utan båda bedriver samma typ av miljöfarlig verksamhet som tidigare.

Svalget Återvinning AB omfattas av ett tillstand som gavs 2010 och

Restproduktbearbetning i Boden AB av ett tillstand som gavs 2011. Miljö-
och byggnåimnden har varit den operativa tillsynsmyndigheten ftjr båda

verksamheterna från de startade.

En ansökan om överlåtelse av tillsynen für avfallsanläggningarna Svalget

Återvinning AB och Restproduktbearbetning i Boden AB skulle i det

närmaste anses varaatt återgå till normalläge och bör således rimligen inte

inneb¿ira nägranegativa ftirändringar ftir Miljö- och byggnämnden,
Länsstyrelsen, verksamhetsutövarna, männi skors hälsa eller milj ön'

Samhällsbyggnadskontoret har både personella resurser och tillräcklig
kunskap att utöva en tillfredsställande tillsyn av verksamheterna.
Samhällsbyggnadskontoret har även en mångårig insyn och kunskap om just

dessa specihka verksamheter då tillsyn av dessa har bedrivits i 7 respektive

20 års tid.

Miljö- och byggnåimnden beslutade20lT-11-07 $ 63 att lämna ansökan ftir
beslut till tullmåiktige.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensståimmer med arbetsutskottets

fÌirslag till beslut.

Komm u nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfu llmåiktiges
beslut.

För genomftirande
Miljö- och byggnämnden
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Kommunfullmäktige

s 140 Begäran om kompensat¡on för intäktsbortfall vid
Nordpoolen på grund av renovering
KS 20171708, au $ 151, ks $ 197

Beslut
Kommunfu llmäktige beslutar att håinskj ut a frägan till behandlingen av
ärendet om över- och underskottsfond efter bokslut 2018.

Beskrivning av ärendet
Under 2018 kommer de större resterande delama av ytskikten på Nordpoolen
att renoveras. De områden som berörs Èir:

¡ Ä,terstående delar av äventyrsbadet och tornet till rutschbanorna

o Motionsbassängen

o Korridorer

o Undervisningsbassängen med omklädningsrum

Renoveringarna kommer att innebära stora driftstörningar i verksamheten
trots att stor hänsyn tas till när i tid som renoveringen kommer att ske. Detta
kommer att påverka intäkten under 2018. Hur stort intäktsbortfallet kommer
attvara är mycket osfüert att bedöma i dagsläget, men beräknas till minst
800 000 kronor utifrån statistiskt underlag från kassasystemet.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden füreslår 2018-11-08 $ I02 att det
intåiktsbortfall som beräknas uppstå vid renoveringsarbeten vid Nordpoolen
ska avskrivas vid bokslutet 2018.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensstämmer med arbetsutskottets
ftirslag till beslut.

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftlrslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För kännedom
Kultur-, fritids- och ungdomsnÈimnden

För genomftirande
Kommunstyrel ser/ekonomikontoret
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Kommunfullmäktige

s r41 Beslut om utbetalning av part¡stöd för 2018
K520171700, au $ 152, ks g 198

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer kommunledningsftirvaltningens ftirslag till
utbetalning av partistöd för år 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2015-04-20, $ 41, beslutat om regler ftir partistöd.
Reglerna har antagits till ftiljd av åindringar av reglerna om partistöd i
kommunallagen. Enligt reglerna ska mottag arna av partistöd årligen senast
den 30 juni låimna en skriftlig redovisning som visar hur partistödet har
använts tillsammans med ett granskningsintyg. Fullmdktige ska varje åtr fatta
ett beslut om utbetalningen av stödet. Om redovisningen av
granskningsrapporten inte lämnas i tid Ër fullmåiktige besluta att inget stöd
utbetalas ftir nästkommande år.

Samtliga partier i kommunfullmfütige har lämnat redovisningar och
granskningsrapporter över sin anvåindning av partistödet under 2016 itid.
Kommunledningsftirvaltningen ftireslår att fullmäktige beslutar att
partistödet ftir 2018 ska betalas ut enligt vad som framgår av bilagan.

Kommunledningskontoret fìireslar i tj åinsteskrivelse 20 17 - I 1 - I 3 att
kommunfullmäktige fastställer frirslaget till utbetalning av partistöd ftlr år
2018.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensstämmer med arbetsutskottets
ftirslag till beslut.

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmåiktiges
beslut.

För genomfürande
Kommunstyrel sen/ekonomikontoret
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Kommunfullmäktige

s 142 Revidering av Policy för trygghet och säkerhet i

Bodens kommun
KS20151733,au $ 154, ks $ 199

Beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av säkerhetspolicy (kf 2010-11-01 $

91) med ftireslagna fürändringar. Styrelser och nämnder med fastställd
policy tillser att ftilja policyn i tillämpliga delar.

Beskrivning av ärendet
En revidering av tidigare framtagen policy innefattar ftirändringen av namnet
på räddnings- och beredskapsftirvaltningen till räddnings- och
säkerhetsftirvaltningen. Den reviderade policyn omfattar även en beskrivning
av samordningen ftir trygghet och såikerhet, vilka inriktningsmål kommunen
har inom områdena samt fürtydligande av ansvaret ftir trygghet och
säkerhetsarbetet. I ansvaret ftjr nämnder och styrelser framgår att
säkerhetshandläggare ska utses inom respektive verksamhet.

Räddnings- och säkerhetsftirvaltningen ñreslår i tjänsteskrivelse 2017-11-14
att kommunfullmäktige antar den reviderade säkerhetspolicyn. Styrelser och
nämnder ska följa policyn i tillämpliga delar.

Kommunstyrelsens ft)rslag till beslut överensstämmer med arbetsutskottets
ftirslag till beslut.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomfìirande
Samtliga nämnder och styrelsen

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s r43 Antagande av detaljplan för fastigheterna ENEN I och
2, BODEN 50:4 samt del av BODEN 56:39, i Bodens
centrum
KS20171476,at $ 155, ks $ 200

Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra centrumbebyggelse med, i fürsta hand,

bostäder i ett av Bodens mest centrala och attraktiva lägen.

Kommunstyrelsens ordforande har genom sin delegation 2017-08-07 gett

samhällsbyggnadskontoret i uppdrug att upprätta en detaljplan fÌjr aktuellt
planområde. Samhällsbyggnadskontoret har i enlighet med plan- och

bygglagens regler ftir utökat ftirfarande, upprättat, samrått samt ställt ut
detaljplanen med tillhörande handlingar ftir granskning.

Under tiden ftir samråd 2017-08-28 till och med20l7-09-18 inkom
skrivelser från:

o Trafikverket

o Länsstyrelsen

o Lantmäteriet

o Fortifikationsverket

o Luftfartsverket

o Försvarsmakten

. HandikappfÌireningarnas samarbetsorgan, HSO

o Skanova

o Privatperson boende på Hellgrensgatan

o LundströmsFastigheter

Länsstyrelsen hade inte några invtindningar mot planftirslaget som skulle
kunna leda till att eftbeslut att anta detaljplanen behöver prövas enligt 1 1

kap. 10$ plan - och bygglagen. Lantmäteriet framfürde bland annat synpunkt
angående bättre tydlighet av markanvändningen på parkering.

Inkomna synpunkter fran Lundströms fastigheter samt nåirboende handlade

om skuggbildning fran blivande bostadskvarter, andra lokaliseringar fÌir
exploateringen och ftistningsliknande arkitektur.
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Under tiden ftir granskning 2017-10-23 till och med2017-11-13 inkom
skrivelser från:

o Lantmäteriet

o LänsstyrelsenNorrbotten

o Luftfartsverket

o Trafikverket

o Försvarsmakten

. Handikappfüreningarnas samarbetsorgan, HSO

o LundströmsFastigheter

o Privatperson boende på Hellgrensgatan

Under granskningen kvarstår Ltinsstyrelsens yttrande om att de inte har
sådana invåindningar mot planftirslaget som skulle kunna leda till att beslutet
att anta detaljplanen behöver prövas enligt beståimmelserna i 1 1 kap. 10$
plan- och bygglagen.

Lantmäteriet framftirde synpunkter om möjligheten att bilda
gemensamhetsanläggning ftir åindamålet parkering på kvartersmark.
Samhällsbyggnadskontoret har noterat detta men har gjort bedömningen att
inte tillägga ett g (gemensamhetsanläggning) till plankartan eftersom Bodens
kommun kommer ha äganderätt över parkeringarna på kvartersmark.

Ytterligare synpunkter från Lantmäteriet handlade om att det saknades
administrativ bestämmelse i plankartan ftir genomftirandetiden och att
bygglov inte fÍir lämnas ftirrän berörd kvartersmark är sanerad till minst det
krav som gäller ftir känslig markanvändning. Dessa två planbeståimmelser är
tillagda i plankartan efter granskning.

Trafikverket, Luftfartsverket och Försvarsmakten har inget att erinra mot
detaljplanen.

Handikappffireningarnas samarbetsorgan, HSO, hade synpunkter angående
utformningen och exempel på åtgrirder für att bostadshusen ska vara
tillgåingliga für alla.

Inkomna synpunkter fran Lundströms Fastigheter samt närboende handlade
om liknande aspekter som under samrådsskedet: skuggbildning fran blivande
bostadskvarter och andra lokaliseringar für exploateringen.

Infiir antagande kvarstår ftiljande synpunkter som inte blivit tillgodosedda:

o Synpunkter om att skuggbildning minskar ljusinsläpp i
bostadslägenheter i närli ggande fasti gheter.
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o Synpunkt om att kvarteret inte bör bebyggas och att andra
lokaliseringar i centrum, som kan vara bättre lämpade, bör utredas.

Samhällsbyggnadskontoret ft)reslår att kommunfullmÈiktige antar
detaljplanen.

Kommunstyrelsens fürslag till beslut överensståimmer med arbetsutskottets
ftirslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ft)rslag överensstämmer med kommunfullmåiktiges
beslut.

Yrkande och beslutsgång
Anders Pettersson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För genomfürande
Kommunstyrelsen/samhäll sbyggnadskontoret
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Kommunfullmäktige

s r44 Tekniska förualtningen, taxor och avgifter 2018
K520171705, tu $ 43, ks $ 201

Beslut
Kommunfu llmfütige godkänner tekniska ftirvaltningens taxor och avgifter
ftir 2018.

Beskrivning av ärendet

Brukaravgift för vatten och avlopp

Brukaravgiftema höjs med 10 procent jämftirt med20l7. Höjningen gäller
både ftir villor och ftir flerfamiljshus.

Anläggningsavgift för vatten och avlopp

Anläggningsavgifterna höjs med 10 procent jämftirt med 2017. Höjningen
gäller ftir både villor och flerfamiljshus.

Renhållningsavgifter

Priset für att lämna in betong med armering på Brännklåippens
avfallsanläggning ökar från 200 kronor per ton till 300 kronor per ton. När
det gäller oarmerad betong ökar priset från 50 kronor per ton till 100 kronor
per ton. Deponiavfall ökar från 1200 kronor per ton till 1250 kronor per ton.

Felparkeringsavgifter

Felparkeringsavgiftema är oftirändrade.

Fordonsgas, avgift

Avgiften für fordonsgas är oftirändrad.

Lokaltrafik

Egenavgift ftir lokaltrafik ftiljer Länstrafiken i Norubottens index. Beslut
taget om en höjning med2,5 procent.

Färdtjänst, egenavgifter

Egenavgift ñr frirdtjänst ftiljer Länstrafiken i Nonbottens index. Beslut taget
om en höjning med2,5 procent.

Tekniska ftirvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse 2017-ll-16 att
kommunfullmäktige godkänner ftireslagna taxor och avgifter ftjr 2018.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensstämmer med tekniska
utskottets förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrel sens ftirslag ståimmer med kommunfullmäktiges beslut.

För genomfürande Kommunstyrelsen/tekniska ftirvaltningen
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Kommunfullmäktige

s r45 Aterrapportering av uppdrag. Kvalitetsrapport
Färdtjänst
KS 20171727 , tu $ 44, ks ç 202

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner kvalitetsrapport 2017 ftir ftirdtjänstens
verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Enligt strategisk plan20l7-2019 ska tekniska ftirvaltningen redovisa en
kvalitetsrapport som belyser effektivitet, kundnöjdhet samt kostnader med
mera inom uppdraget fÌirdtjänst.

Färdtjänstuppdraget utgår fran Lag om ftirdtjrinst (1997:735),Lag
(1997:735) om riksfrirdtjåinst och från kommunens egna riktlinjer och
ftireskrifter. Av ftirarbeten och rättspraxis framgår att lagen ska bidra till en
tillfredsställande trafikftirsörjning ftir funktionshindrade samt att den som
ansvarar ftir fÌirdtjänsten åir skyldig att tillse att den tjänst som tillhandahålls
är utformad så att den på ett lämpligt sätt frller uppgiften att utgöra
transportmedel ftir den personkrets som åir berättigad till fiirdtjänst.
Färdtjåinsten ska varaav god kvalitet.

Färdtjänstuppdraget innefattar bland annat transport inom och utanftir
kommunen (fem mil in i angråinsande kommun), riksfrirdtjänst, fürdtjänst i
annan kommun, transport till arbete, dagverksamhet, transport till och fran
gymnasieskola och fritidsverksamhet enligt Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) samt till olika ftirekommande sociala
aktiviteter.

I dag arbetar två handläggare med fÌirdtjänstuppdraget.

Uppftiljning sker höst och vår med utfiiraren BodenTaxi dåir klagomål och
andra aktuella ärenden lyfts. Klagomålen läggs även in i Infracontroll ftir
bevakning och uppftilj ning.

Färdtjänstuppdraget innebåir även att informera om fÌirdtjänst ftjr olika
handikapporganisationer - intresseorganisationer.

Effektivitet

Imaj 2016 togs de gula fìirdtjänstkorten bort. Den ftirdtjrinstberättigade
registreras nu som kund hos taxi och behöver baratamed sig en id-handling
att visa fiir chaufftiren. De kunder som hade ett tillsvidarebeslut fick tidigare
sina kort utbytta vart femte år på grund av kortens begränsade hållbarhet. I
och med att kortet tagits bort kan kunden beställa transport direkt i samband
med beviljande av ftirdtjänst.
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Taxi anvåinder sig av en så kallad samåkningsregel, vilket innebåir att den
fürdtjåinstberättigade kan få dela fordon med andra som ska füa ungeftir
samma resväg.

Antal beslut om riksfÌirdtjänst har minskat då möjligheten att åka fem mil in i
angränsande kommun med hemtjänsten infrirdes 2015-07-01. Som
jämftirelse kan nåimnas att 2016 hade Piteå kommun 107
riksfrirdtjänstärenden (skjutsar utanftir gråinsen på fem mil) och Boden hade
36. Piteå kommun har inte beslutat om att åka fem mil in i angråinsande
kommun. 20l4hade Boden 165 riksfürdtjänstärenden och Piteå hade 130.
2015 dä gråinsen på fem mil inftrdes hade Boden 94 och Piteå 119
riksftirdtjänståirenden. För kunderna innebär den här ftirändringen att de
själva kan beställa sin resa till exempel till Luleå, Piteå eller Jokkmokk
dagen füre avresa istället flor att som tidigare kontakta
fÌirdtjänsthandläggarna flera veckor i ftirväg på grund av handläggningstiden.

Kundnöjdhet

Vartannat år genomfürs en fürdtjänstenkät som skickas ut till samtliga
aktuella kunder. 2017 års undersökning visar att98,6 o/o av kunderna är
nöjda med fÌirdtjåinsten.99,2 o/o av kunderna är nöjda med
ftirdtj änsthandläggarnas bemötande.

Kostnader

Budget for 2016 var cirka 6,4 miljoner kronor. Utfallet var cirka 7,2 miljoner
kronor, vilket innebar ett underskott på cirka 0,8 miljoner kronor.

Tekniska ftirvaltningen föreslår i tjåinsteskrivelse 2017-Il-2I att
kommunfullmáktige godktinner kvalitetsrapporten.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensstämmer med tekniska
utskottets ftirslag till beslut.

Frirdtj einsthandläggare Mari Müller informerar om ärendet.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag ståimmer med kommunfullmåiktiges beslut.

För kännedom
Kommunstyrel sen/tekniska fi)rvaltningen

Utdragsbestyrkande i Expedierat
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s 146 Uppsägning av aktieägaravtal Future Eco
KS 20121309, nau $ 39, ks $ 203

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att säga upp aktieägaravtalet i Future Eco
North Sweden AB ftire den 31 december 2017.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun är en av åtta delägare (parter) i Future Eco North Sweden
AB. Parternas ansvar och skyldigheter gentemot varandra och bolaget
regleras av ett aktieägaravtal daterat till 2015-11-05. Avtalet är godkänt av
kommunfullmfütige 2015-10-19 $ 144. Av avtalet framgår att Bodens
kommun åtar sig att årligen medfinansiera projekt med maximalt en miljon
kronor. Pengarna tas i dagsläget fran de bygdemedel som Bodens kommun
årligen ansöker om hos länsstyrelsen i Norrbottens llin. Av aktieägaravtalet
framgar vidare:

"Skyldigheten att betala serviceavgift och köpa utvecklingstjtinster, samt für
Bodens kommun att medfinansiera projekt gäller årligt under en tid om tre
(3) år räknat fran ftirsta januari 2016".

Uppsägningstid ftir avtalet är ett är, varfür avtalet måste sägas upp innan
utgången av 2017 i det fall avtalet ska omfürhandlas.

Beaktat den utvecklingsinsats som pågår inom ramen ffir Boden Cleantech
Center och den nya roll- och resursfürdelning som diskuterats inom ramen
für detta (utökat uppdrag till BUAB med mera) bör det befintliga
aktieägaravtalet med Future Eco sägas upp och därefter omftirhandlas under
2018.

Kommunledningskontoret ftireslår i tj änsteskrivelse 2017 -l I -20 att
kommunfullmäktige säger upp aktieägaravtalet i Future Eco North Sweden
AB ftire den 31 december 2017.

Kommunstyrelsens lorslag till beslut överensståimmer med näringslivs- och
arbetsmarknadsutskottets ftirslag till be slut.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomfÌirande
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret
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s r47 Revidering av Riktlinjer för trygghetsboende i Bodens
kommun
KS20171733,au $ 156, ks $ 204

Beslut
Kommunfullmfütige antar reviderade Riktlinjer ftir trygghetsboende i
Bodens kommun.

Beskrivning av ärendet
Det finns skäl att revidera Riktlinjer ñr trygghetsboende i Bodens kommun,
antagen av kommunfullmäktige 2015-10-19 $ 138. Orsaker till revidering är

o Sänkt ålder till 65 år ftir trygghetsboenden enligt den statliga
fürordning 2016:848 om statligt stöd ftir att anordna och
tillhandahålla bostäder ftir äldre personer.

o Ett flertal av kriterierna i riktlinjerna ålr oklara när det gäller kraven.

o Bodens kommuns rutiner ftir ansökningar och utbetalning av
kommunalt finansiellt stöd behöver ftirtydligas.

Förordning 2016:848 möjliggör bland annat ftir fastighetsägare och
byggbolag att söka statligt stöd ftir uppfrirande av en byggnad eller
tillbyggnad som innebär nytillskott av bostadslägenheter, inklusive
gemensamma utrymmen, som upplåts med hyresrätt eller kooperativ
hyresrätt. De ska vara avsedda ftir äldre personer på den ordinarie
bostadsmarknaden och främja gemenskap och trygghet. I ftirordningen har
åldem sänkts till 65 år ftir trygghetsboenden. I nu gällande kommunala
riktlinjer är kriteriet ftir ålder lägst 70 år varfür en anpassning nu foreslås till
det statliga ålderskravet.

Samhällsbyggnadskontoret fü reslår i tj änsteskrivel se 20 17 -l I -20 att
kommunfullmäktige antar de reviderade riktlinjerna och lägger till en ny
punkt i delegationsordningen om utbetalning av kommunalt finansiellt
bidrag till trygghetsboende. Delegat är samhällsbyggnadschefen.

Kommunstyrelsens beslut och ffirslag till beslut överensståimmer med
arbetsutskottets ftirslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut 2017-12-11 $ 204:

Kommunstyrelsen beslutar attlãggatill en ny punkt 8:14 i sin
delegationsordning om utbetalning av kommunalt finansiellt bidrag till
trygghetsboende. Dele gat är samhällsbyggnadschefen.
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Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmfütiges
beslut.

För genomfärande
Kommunstyrel sen/samhäll sbyggnadskontoret
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s r48 lngegerd Hegelöv (S) med avsägelse av uppdraget som
nämndeman i Luleå Tingsrätt samt val av ny
nämndeman för återstående del av mandatperioden
KS20t7/624

Beslut
l. Kommunfullmfütige godkänner Ingegerd Hegelövs (S) avsägelse av

uppdraget som nåimndeman i Luleå Tingsrätt.

2. Kommunfullmäktige väljer Lisbeth Andersson (S) som ny nåimndeman i
Luleå Tingsrätt ftir återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Ingegerd Hegelöv (S) har 2017-ll-23 saglbort sitt uppdrag som nämndeman
i Luleå Tingsrätt.

Socialdemokraterna har 2017-11-23 nominerat Lisbeth Andersson (S) som
ny nåimndeman i Luleå Tingsrätt ftir återstående del av mandatperioden.

Förslag till beslut överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

För kännedom
Luleå Tingsrätt
Ingegerd Hegelöv (S)
Lisbeth Andersson (S)
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret och personalkontoret
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s 14e Maria Almqvist (S) med avsägelse av uppdraget som
ledamot i valnämnden samt val av ny ledamot för
återstående del av mandatperioden
KS 20171771

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Maria Almqvists (S) avsägelse av

uppdraget som ledamot i valnämnden.

2. Kommunfullmäktige väljer Elsy Jansson (S) som ny ledamot i
valnämnden für återstående del av mandatperioden.

3. Kommunfullmfütige väljer Anna-Karin Nylund (S) som ny ersättare i
valnämnden für återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Maria Almqvist (S) har 2017-12-06\ämnat in en avsägelse från sitt uppdrag
som ledamot i valnämnden.

Socialdemokraterna har 20Il-12-06 nominerat Elsy Jansson (S) som ny
ledamot och Anna-Karin Nylund (S) som ny ersättare i valnämnden für
återstående del av mandatperioden.

Förslag till beslut överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

För kännedom
Valnämnden
Maria Almqvist (S)
Elsy Jansson (S)
Anna-Karin Nylund (S)
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret och personalkontoret
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S f 50 Ny motion

Kommunfullmdktige beslutar att lämna ftiljande motioner till
kommunstyrelsen ftir beredning.

1 Motion från Susanne Ström (SD) Anslut Boden till en visselblåsarfunktion
(2017t789).

S¡da

35(36)

)

I

"rn*rrk
PFt



Sammanträdesprotokoll
Sida

36(36)

Bodens kommun SammantrËldesdatum

2017-12-18

Kommunfullmäktige

S f 5f Nya medborgarförslag

Tillåt skoterkörning fran bostaden till skoterleden (20171799)

Inlämnat av: Monica Silverplats-Skytt
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i åirendet.

Renoveramusikpaviljongen som fyller 100 år (20171787)

Inlämnat av: Ben Påhlsson, Göran Honkamaa och Björn Fredriksson

Beslut: Kommunfullmtiktige överlåter till kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden att

besluta i ärendet.

För kännedom
Respektive fü rslagsställare

För genomftirande
Kommunstyrelsen
Kultur-, fritids- och ungdomsnärnnden
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