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Bodens kommun Semmanträdesdatum

2017-02-13

Kommunstyrelsesalen, I 4. 00-1 5. 58

Ledamöter

lnge Andersson (S), Olle Lindström (M) (Jäv $ 26), Anna-Karin Nylund (S), Daniel
Rönnbäck (M), Lena Goldkuhl (S), Kurt Pettersson (S), Rigmor Aström (M), Lili-Marie
Lundström (C), Michael Engstrom (S), Robert Lund (SD), Catarina Ask (MP) (Jäv $ 26),
Hendrik Andersson (L), Bernt Drugge (SD), Maria von Schantz (M), Anders Sundström
(NS)

Ersättare

Sonia Harr (S), Glenn Blom (S), Sead Maglic (NS), Gösta Eriksson (MP) (Röstrátt S
26), Anders Pettersson (KD), Göran Ahlman (M) (Rösträtt $ 26), Egon Palo (M), Henrik
Wikström (M), Arne Gustafsson (SD)

Kommunfu llmäktiges presidium

Eivy Blomdahl(S)

Tjänstepersoner
Kommunchef Mats Berg, kommunsekreterare lngelina Edström, kanslichef Carina
Hallnor, ekonomichef Lena Lundberg

Bernt Drugge (SD)
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Plats och tid

Beslutande

Övriga närvarande

Justerare

Justeringens plats och datum

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsesalen, I 4.00-1 5.58

Ledamöter

lnge Andersson (S), Olle Lindström (M), Anna-Karin Nylund (S), Daniel Rönnbäck (M)
(JËåv $ 31), Lena Goldkuhl (S), Kurt Pettersson (S), Rigmor Aström (M), Lili-Marie
Lundstrom (C), Michael Engström (S), Robert Lund (SD), Catarina Ask (MP), Hendrik
Andersson (L), Bernt Drugge (SD) (Jäv $ 31), Maria von Schantz (M), Anders
Sundström (NS) (Jav S 31)

Ersättare

Sonia Harr (S) (Rösträtt S 31), Glenn Blom (S), Sead Maglic (NS) (Rösträtt S 31), Gösta
Eriksson (MP), Anders Pettersson (KD) (Jäv $ 31), Göran Ahlman (M) (Rösträtt S 31),
Egon Palo (M), Henrik Wikström (M), Arne Gustafsson (SD) (Rösträtt S 31)

Kommunfullmäktiges presid¡um

Eivy Blomdahl(S)

Tjänstepersoner
Kommunchef Mats Berg, kommunsekreterare lngelina Edström, kanslichef Carina
Hallnor, ekonomichef Lena Lundberg

Maria von Schantz (M)

Kansliet 2017-02-13
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(s)
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Arendelista
lnformationer .............

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

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

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

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

Antagande av lokala miljömål

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

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

Antagande av Reglemente för Rådet för trygghet och hälsa

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

Medborgarförslag. Andra plats för ytvattenintag .. ... ......
Omfördelning av medeltill bilpool

Överflyttning av budget för transporter till och från daglig verksamhet.
Medborgarförslag. Öppning i staketet utanför Prästholmsskolan och
anläggning av asfalterad gångväg till busshållplats ........

Antagande av Rapport om trygghet och säkerhet............
Fördelning av medel ur tillfälligt flyktingstöd för 2017 ...............

Tillstyrkande av utstäl lningshandlingar för Översiktsplan 2025 samt
tematiska tillägg för vindbruk och landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (LlS).........

Kommunledningsförvaltningens verksamhetsberättelse samt
investeringsredovisning fór 20 1 6

Verksam hetsberättelse 201 6, tekniska förvaltningen . . .... . .. ... .. .

Aterrapportering av uppdrag . Samordning av kommunala transporter
Medborgarförslag. Gör väg 603 säkrare ..............

Medborgarförslag. lnrätta ett Cykelråd...............
Verksamhetsberättels e 201 6 samt uppföljning av internkontrollplan,
arbetsmarknadsförvaltningen.......

Karriärtjänster förstelärare ..........

Ansökan om bidrag till integrationsprojekt 2017 .........

Förvärv av fastigheten Svartbyn 7 :46
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a

lnformationer
Följ ande information låimnas :

a

$ 16 Antagande av Rapport om trygghet och säkerhet
(såikerhetssamordnare räddningstj åinsten Tommy Lindvall).

$ 18 Tillstyrkande av utställningshandlingar ftir Översiktsplan 2025 samt
tematiska tillägg ftir vindbruk och landsbygdsutveckling i strandnåira
lägen (LIS) (samhällsbyggnadschef Lars Andersson, planarkitekt Sofi a
Bergvall och översiktsplanerare Emma Lundqvist).

$ 27 Förvärv av fastigheten SvartbynT:46 (samhällsbyggnadschef Lars
Andersson).

Kommunchefens rapport (kommunchef Mats Berg).

o

a

Utdragsbestyrkande / Expedierat

w rtÐ



Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2017-02-13

Sida

5(48)

Kommunstyrelsen

s2 Motion från Rigmor Aström (M) och Johan Sellin (M)
lnförande av obligatoriskt skolval i Bodens kommun
K520161363

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

Reservationer
Olle Lindström (M), Daniel Rönnbäck (M), Rigmor Åström (M), Maria von
Schantz (M) och Lili-Marie Lundström (C) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Rigmor Åström (M) och Johan Sellin (M) lämnade20I6-06-13 in en motion
om inftirande av obligatoriskt skolval i Bodens kommun. De skriver att
undersökningar visat att elevers socioekonomiska bakgrund spelar stor roll
ftir studieresultat både på individ- och skolnivå. Om fler aktivt väljer skola
skulle bostadssegregationen, som Êir den viktigaste orsaken till segregerad
skola, kunna motverkas. Idag är det oftast de vårdnadshavare med lang
skolbakgrund och de bästa socioekonomiska ftirutsättningamasom väljer
aktivt. Elever som skulle kunna öka sina chanser till bättre skolresultat
genom attbyta skola går miste om den möjligheten. Detta blir ännu viktigare
i och med de många nyanlåinda elever och ftiräldrar som inte känner till det
svenska skolsystemet och alla de rättigheter och valmöjligheter som finns.
Ett aktivt val av skola sätter inte närhetsprincipen ur spel då det ska vara
möjligt attvälja den skola som ligger närmast och ha ftirtur att göra det.

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

friskolorna möjlighet att v ara delaktiga.
o Utveckla redovisningen av skolornas resultat, profil och kvalitet ftir att

ftirbättra och öka transparensen och säkra allas möjligheter att få
tillftirlitlig information inftir valet.

Motionen skickades 2016-06-27 på remiss till utbildningsnåimnden som
2016-11-24 $ 81 beslutar att ftireslå kommunfullmriktige att avslå begäran
om utredning enligt motionen med motiveringen att yttrandet visar på att en
utredning blir kostsam utan att bidra till minskad segregation.
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Utbildningsnåimnden hänvisar i sitt svar till au Skolverket bedömer att det
fria skolvalet sannolikt har bidragit till ökade resultatskillnader mellan skolor
och en ökad socioekonomisk skolsegregation och därmed till minskad
likvåirdighet. Nämnden bedömer att detta skulle ske även i Bodens kommun.

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

Vårdnadshavare har under flera ar uppmanats att göra ett aktivt val till
ffirskoleklass. Information om skolor finns ftjr nåirvarande lokalt i Boden,
men också på Skoverkets hemsida,Yãlja skola, där länk till skolans hemsida
finns. Trots utökad information kvarstår problem med att alltftir många inte
väljer, såirskilt inom socioekonomiskt utsatta områden.

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

Den socioekonomiska segregationen har från cirka 2005 varit ökande i
kommunen varftir utbildningsftirvaltningen till slut infürt ny
resursftirdelningsmodell vid sina verksamheter.

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

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

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

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
20r7-0t-30 ç2.

Yrkanden och beslutsgång
Rigmor Åström (M) och Olle.Lindström (M) yrkar bifall till motionen.
Ordftjranden ställer arbetsutskottets ftirslag mot Rigmor Å.ströms (M) och
Olle Lindströms (M) yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets ftirslag.

För beslut
Kommunfullmäktige

lt þ,0
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s3 Motion från Daniel Rönnbäck (M) Krav på
utbildningsnivå inom omsorgen
KS 2016/515

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmdktige beslutar att anse motionens första del som besvarad då
ftirslaget redan är genomfürt, samt avslå motionens andra del då fiirslaget
inte är genomft)rbart.

Reservationer
Olle Lindström (M), Daniel Rönnbäck (M), Rigmor Åström (M), Maria von
Schantz (M) och Lili-Marie Lundström (C) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Daniel Rönnbäck (M) lämnade 2016-09-12 in en motion om inftirande av
krav på utbildningsnivå minst motsvarande undersköterska vid alla
nyanställningar inom omsorgen. Kravet ska gälla både fast anställda och
vikarier.

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

Motionen skickades 2016-09-14 på remiss till socialnämnden som 2016-12-
13 $ 173 beslutar att ftireslå kommunfullmåiktige att anse motionens ftirsta
del besvarad då fÌirslaget redan är genomfürt, samt avslå motionens andra del
då ftirslaget inte är genomftirbart.

Motionens ftirsta del, att lägsta krav vid nyanställning inom omsorgen är
utbildning motsvarande minst undersköterska, är redan genomftirt.
Socialnämnden beslutade 1998-11-18 $ l9I att fastställa lägsta
kompetensnivå till motsvarande undersköterskekompetens.

Socialnämnden har cirka 530 tillsvidareanställda medarbetare inom
verksamheterna hemtjåinst och äldreboende. Av dessa är ungefÌir 400 (75 %)
undersköterskor. När beslutet om lägsta kompetensnivå togs beråiknades det
vara cirka 400 anställda vårdbiträden som var i behov av kompetenshöjning.
Nu är antalet anställda utan undersköterskekompetens nere i cirka 130. I
socialnämndens verksamhetsplan 20 17 -20 19 beräknas ytterligare 20 -40
medarbetare erbj udas kompetenshöjning till motsvarande undersköterska.

Vad gäller motionens andra del om att kompetenskravet även ska gälla
vikarier så upptyller tör närvarande 30 Vo av socialnämndens vikarier det.
Anledningen till att andelen inte är högre är att det inte finns tillräckligt med
undersköterskor.
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Då det finns problem med outbildad omsorgspersonal genomftlr nåimnden
internutbildningar och introduktionsprogram så att dessa problem till stor del
kan bemästras. Detta verifieras även av brukarna. I socialnåimndens
brukarråd åir det bara bristande sprfükunskaper som lyfts fram som brister i
personalens kompetens.

Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med arbetsutskottets förslag
2017-01-30 $ 3.

Yrkande och beslutsgång
Daniel R<lnnback (M) yrkar bifall till motionen och ltimnar tilläggsyrkandet
att socialftirvaltningen får i uppdrag aft ta fram en handlingsplan och tidplan
ftir genomftirande. Ordftiranden ställer arbetsutskotts fürslag mot Daniel
Rönnbäcks (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets ftirslag.

För beslut
Kommunfullmäktige

/ Expedierat Signatur
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s4 Motion från Rigmor Aström (M) och Lili-Marie
Lundström (C) Förverkliga den ursprungliga visionen
för Centralskolan och samlokalisera
utbi ld n i n gsförvaltn i n gen
KS20t5l2t3

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen

Reservationer
Olle Lindström (M), Daniel Rönnbäck (M), Rigmor Å.ström (M), Maria von
Schantz (M) och Lili-Marie Lundström (C) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Rigmor Åström (M) och Lili-Marie Lundström (C) lämnade20l5-04-22in
en motion där de ftireslår att utbildningsftirvaltningens personal i stadshuset
flyttar in i Björknäsgymnasiet. En samlokalisering av gymnasiets
administration med ftirvaltningens övriga administration skulle ge

ekonomiska och administrativa ftjrdelar. Trycket på parkeringsplatser vid
stadshuset skulle minska då det finns gott om parkeringsytor vid
Björknäsgymnasiet. Tillväxtkontoret (nedlagt efter att motionen skrevs) och
arbetsmarknadsftjrvaltningen alternativt tekniska förvaltningen skulle
dåirmed kunna flytta in i stadshuset, vilket i sin tur skulle frigöra plats i
Centralskolan ftir kommunens ffireningsliv och ungdomsverksamheter.

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

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

Fastighetsnåimnden håinvisar till att det inte åir aktuellt att bygga om
utbildningslokaler till kontor. Utbildningslokalerna behövs redan idag.

2016-10-19 skickades motionen på remiss även till utbildningsnämnden som
2016-12-15 $ 89 beslutar att füreslå kommunfullmäktige att avslå motionen i
den del som avser att utbildningsftirvaltningens administrativa personal ska
flytta in i Björknäsgymnasiets lokaler. Detta med motiveringen att all
administrativ personal inte skulle rymmas.

til Ûn
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Nämnden hänvisar till att Språkintroduktionen Blomdalen, placerad i
Björknäsgymnasiets lokaler, under våren 2016 var i stort behov av fler
undervisningslokaler. Den yta som behövdes uppskattades till ca 500 m2.
Eftersom Björknäsgymnasiet inte kunde a'waraden yta som behövdes
flyttade Blomdalen sin verksamhet till externt hyrda lokaler på
Garnisonsgatan 6.

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

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

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

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

Yrkande och beslutsgång
Rigmor Åström (M) och Lili-Marie Lundström (C) yrkar bifall till motionen.
Ordft)randen ställer arbetsutskotts ftirslag mot Rigmor,Â,ströms (M) och Lili-
Marie Lundströms (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets ft)rslag.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

s5 Motion från Lili-Marie Lundström (C) Kommunal
handl ingsplan för suicid prevention
KS 2016/308

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunfu llmäkti ge beslutar att bifalla motionen.

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

I Sverige begar cirka 20 individer per 100 000 invanare självmord. I
åldersgruppen t5-44 är självmord den vanligaste dödsorsaken.
Suicidprevention är komplext. Det är vanligare att män begår självmord än
att kvinnor gör det och många har inte sökt vård. Ett suicidpreventivt arbete
berör flera delar av den kommunala verksamheten.

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

l. Insatser som främjar goda livsvillkor ftir mindre gynnade grupper

2. Minskad alkoholkonsumtion i befolkningen och i högriskgrupper ftir
självmord

3. Minskad tillg¿inglighet till medel och metoder ftir självmord

4. Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag

5. Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser

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

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

8. Håindelseanalys av Lex Maria-anmälningar

9. Stöd till frivilligorganisationer

Motionen skickades 20|6-06-27 på remiss till kanslikontoret och2016-06-28
till socialnämnden och utbildningsnämnden.

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

Män är överrepresenterade nåir det gäller självmord, men även när det
handlar om våldsbrott i samhället och i nära relation. Kommunens strävan

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

Både socialnåimnden 20 | 6 -09 -27 ç 127 och utbildningsnämnd en 201 6-l I -24

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

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

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

För beslut
Kommunfullmåiktige

/ Expedierat S¡gnatur
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S 6 Antagande av lokala miljömål
K520161739

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar atl anta ftirslaget till "Lokala miljömål ftir
Bodens kommun och prioriteringar i miljömålsarbetet".

Beskrivning av ärendet
Tidigare antagna lokala milj ömål antogs av kommunfu llmäktige 2006-09- I 8

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

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

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

Samhäll sbyggnadskontoret ftireslår i tj åinsteskrivel se 20 I 6 - 12- 19 att
kommunfullmåiktige antar ftirslaget till "Lokala miljömålftir Bodens
kommun och prioriteringar i miljömålsarbetet".

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

Arbetsutskottet låimnade ärendet utan yttrande 2017-01-30 $ 6.

Yrkande och beslutsgång
CatarinaAsk (MP) yrkar bifall till beredningens ftirslag. Robert Lund (SD)
yrkar på återremiss med motiveringen att fürslaget inte innehåller hållbara
mål utan bara visioner.

Ordftlranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Bernt Drugge (SD)
reserverar sig mot beslutet att åirendet ska avgöras idag.

Ordftiranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens
ftirslag.

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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S 7 Revidering av riktlinjer för styrning och uppföljning
K520121547

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderade riktlinjer ftir styrning
och uppftiljning.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2004-04-26 ç 71 fastställt riktlinjer ftir styrning och
uppftiljning. Riktlinjerna har därefter reviderats vid ett antal tillftillen, senast
i juri2012. Därefter har successiva ändringar gjorts av både styrmodellen
samt planerings- och uppftiljningsprocessen.

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

Efter att riktlinj erna senast reviderades har kommunfu llmfütig e 20 13 -I I -l 6
$ 162 fastställt ett reglemente ftjr intern kontroll i Bodens kommun. Med
anledning av att avsnittet om intern kontroll återfinns i både riktlinjema ftir
styrning och uppfÌiljning samt i reglementet für intern kontroll ftireslås att
avsnittet utgår helt och hållet ur riktlinjerna für styrning och uppftiljning.

Ekonomikontoret ftireslår 20 I 6 - 12 -0 5 att kommunfullmäktige fastställer
reviderade riktlinjer ftir styming och uppftlljning.

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

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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S I Ny borgensram för Bodens Utveckling AB
KS20l6l72t

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att såsom ftir egen skuld ingå borgen ftir
Bodens Utveckling AB:s laneftirpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om
90 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

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

Ekonomikontoret ftireslår 20 17 -0 | -18 att kommunfullmåiktige beslutar att
såsom für egen skuld ingå borgen fìir Bodens Utveckling AB:s
laneftirpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 90 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med arbetsutskottets fü rslag
2017-0r-30 $ 8.

För beslut
Kommunfullmåiktige
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se Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av
2016 års löneöversyn avseende ersättning för obekväm
arbetstid
KS20t6/402

Komm unstyrelsens förslag
l. Kommunfullmäktige beslutar att med anledning av 2016 års löneöversyn

avseende OB -ersättning ge nämnder/ftirvaltningar tillaggsanslag i 20 I 6
års budget samt utöka ramarna från och med20l7 med ftiljande:

(8 mån) (12 mån)

Ks-räddnings- och beredksapsfürvaltning

Utbildningsnämnd
Socialnämnd

Kultur fritid ungd fürvaltningen

Summa (tkr)

88,0

5,0

612,0

13,0

718,0

l3 1,0

8,0

918,0

20,0

1077,0

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

Beskrivning av ärendet
I strategisk plan20l6-18 har ntimnder/ftirvaltningar inte några anslag ftir
lönekostnadsökningar i sina ramar. Budget ftir lönekostnadsökningar finns
på finansñrvaltningen.

Kommuntullmäktige har tidigare (2016-05-30 $ 65 och 2016-12-19 $ 156)
anvisat medel ftir löneöversyn 2016. I tidigare åirende ftir kompensation så
har ersättning für obekväm arbetstid missats. Med anledning av detta ftlreslar
personalkontoret i tj änsteskrivelse 2017 -01 -I 6 att kommunfu llmdktige
beslutar om en komplettering av kompensation ftir lönekostnadsökningar
enligt ovan.

Personalkontoret ftireslar att, med anledning av 2016 års löneöversyn
avseende ob-ersättningar, fåtr nämnder/fürvaltningar tilläggsanslag i 2016 års
budget med totalt 718 000 kronor samt utökade ramar från och med20l7
och framåt med I 077 000 kronor enligl ovanstående ftirdelning. Medel
anvisas från fi nansftirvaltningens budget ftir löneökningar. Kompensationen

ryms inom avsatta medel.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets fürslag
2017-01-30 $ 9.

För beslut Kommunfullmäktige

i Expedierat Signatur
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s r0 Antagande av Reglemente för Rådet för trygghet och
hälsa
KS 20141530

Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmfütige beslutar attanta Reglemente ftir Rådet ftir trygghet

och hälsa.

2. Beslut om medelsanvändning inarbetas i Strategisk plan 2018.

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

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

Målet ar atträdet genom främjande och ftirebyggande arbete verka ftir en
ftirbättrad folkhälsa och öka både den faktiska och upplevda tryggheten i alla
åldersgrupper hos kommunens invånare.

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

I reglementet framgår att rådets uppgifter är:

o Att vara en styrgrupp für områdena trygghet och hälsa.

o Rådets ordffirande årligen ska rapportera rådets arbete till
kommunfullmäktige.

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

o Ta fram fokusområden under en treårsperiod utifran en lägesrapport som
polisen och kommunen tar fram gemensamt.

It ßD
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o Kvalitetssäkra arbetsgruppernas aktivitetsplaner.

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

. Årligen i samverkan med polisen utarbeta medborgarlöfte.

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

o Marknadsftira rådet internt och externt i kommunen.

o Samverka med extema aktörer och eventuellt teckna
samverkansöverenskommel ser.

o Sprida information och utbyta information.

I rådets arbetsordning framgår att rådets ordftirande bereder Èirendena inftir
mötena tillsammans med kommunchef och arbetsgruppernas samordnare,
samt füreslår en dagordning. Ordftiranden leder rådsmötena.
Kommunledningsftirvaltningens folkhälsostrateg åir sekreterare.

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

Rådet håller sammanträde fyra ganger per år. Extra sammanträden kan hållas
om rådets ordftirande, samordnare, arbetsgrupperna eller minst hälften av
rådets ledamöter begär det. Skriftlig kallelse och föredragningslista skickas
till ledamöterna senast 14 dagar füre sammanträdet. Protokollet ska justeras

av ordfürande och kommunchef och därefter skickas till alla rådets
ledamöter samt samverkande extema myndigheter och organisationer som är
adjungerade. Det nya året börjar med att samordnarna i arbetsgrupperna gör
en uppftiljning av ftiregående års aktiviteter och tar upp dessa i
årsredovisningen.

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

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

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets fürslag
2017-01-30 $ 10.

Yrkande
Catarina Ask (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets ftirslag.

För beslut Kommunfullmfütige

/ Expedierat Signatur
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s 1r Aterrapportering av uppdrag. Redovisning av
gym nasieskolans kval itetsrapport
KS20t7164

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunfullmáktige beslutar att godkänna redovisningen av
gymnasieskolans kvalitetsrapport.

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets fürslag
2017-01-30 $ r1.

För beslut
Kommunfullmriktige
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S f 2 Medborgarförslag. Ändra plats för ytvattenintag
KS 2016/506

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att dra ur ärendet med hänsyn till det pågående
arbetet med att ta fram skyddsområde ftir ytvatten.

Beskrivning av ärendet
Michael Edin har 2016-09-07 lämnat in ett medborgarfürslag gällande flytt
av kommunens reserwattenintag. Han ftireslår att ytvattenintaget ftirläggs
till älvfåran i höjd med eller uppströms vid grundvattentäkten. En flytt av
vattenintaget skulle enligt Edin öka både säkerheten gällande vattenkvalitén
samt minska påverkan av ett nytt vattenskydd ft)r boende och verksamheter
som berörs av ftirslaget till nytt vattenskydd.

I samband med arbetet med nytt vattenskyddsområde ftir Bodens
reseryvattentäkt har frägan gällande flytt av intagspunkt blivit aktuellt. En
fl¡t av vattenintaget idag nära Ågåirdan/Paglatill ett intag uppströms
ovanfür Vittjärvs kraftstation, skulle kunna innebära att antalet fastigheter
och verksamheter som berörs av vattenskyddet minskar. En flytt skulle även
kunna påverka/styra framtida val av produktionsanläggningar gällande
vattenbehandling. Med anledning av ovan nåimnda orsaker füreslås en
utredning som beslutsunderlag, som visar ftir- och nackdelar med befintligt
samt med ett nytt vattenintag.

Tekniska utskottet ftirslag 2017-01-31 $ 2:

Kommunfullmåiktige ger tekniska ftirvaltningen i uppdrag att utreda
ftirutsättningar ftir en flytt av kommunens reservvattenuttag. Uppdraget
redovisas senast den 30 maj 2017 þå tekniska utskottet).

Yrkande och beslutsgång
Inge Andersson (S) yrkar att ärendet dras ur med hänsyn till det pågående
arbete med att tafram skyddsområde ftir ytvatten.

Ordftiranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Inge Andersons (S)
yrkande.

För kännedom
Kommunstyrel sen/tekniska ftirvaltningen
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S f 3 Omfördelning av medel till bilpool
KS20t7/21

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

Nyttjare
KS KommunledningsfÖrvaltning
KS Tekn iska förvaltningen
KS Räddnings- och beredskapsforvaltn ing
KS Arbetsmarknadsförvaltn in g
Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Kultur-, fritid- och ungdomsnämnd
Fastighetsnämnd
Summa

Sida

21(48)

Belopp (tkr)
36
33
10
29
275
378
20
20
800

Beskrivning av ärendet
Tekniska ft)rvaltningen ansvarar ftir att bedriva kommunens
bilpoolsverksamhet. I bilpoolen ingår nio stycken fordon som kan bokas av
ftirvaltningama ftir tjänsteresor via kommunens intranät. Fordonen åir

placerade i närheten av stadshuset. Nuvarande hantering med
intemfakturering av kostnaderna ftir bilpoolsverksamheten medftir en hel del
administration. För att minska den och dåirigenom effektivisera
verksamheten har en dialog ftirts med ftlrvaltningarna. Samtliga är överens
om att upphöra med internfakturering av bilpoolsverksamheten och istället
omfürdela medel från respektive nämnds/styrelses ramar till
kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning.

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

Nyttjare Andel(%)

KS Kommunledningsförvaltning 4,5
KS Tekniska förvaltningen 4,'l
KS Räddnings- och beredskapsförvaltning 1,2
KS Arbetsmarknadsförvaltning 3,6
Utbildningsnämnd 34,3
Socialnämnd 47,3
Kultur-, fritid- och ungdomsnämnd 2,5
Fastighetsnämnd 2,5
Summa

Belopp (tkr)

36
33
10
29
275
378
20
20
800

Ant. anst.
2016 aug
94
86
26
75
722
994
53
53
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Kommunstyrelsens ft)rslag överensståimmer med tekniska utskottets ftirslag
2017-0r-31 $ 3.

För beslut
Kommunfullmäktige
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s14 överflyttning av budget för transporter till och från
daglig verksamhet
KS 2017l101

Komm unstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att budget om I 362 000 kronor fiir transporter
till och fran daglig verksamhet fl¡tas från arbetsmarknadsftirvaltningen till
tekniska ftirvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Budget für transporter mellan socialfürvaltningens gruppboenden och daglig
verksamhet har tidigare funnits inom socialnåimndens ansvar.

Uppdraget att utfüra transporter har skett via internt tjänsteköp och åir sedan
2005 reglerati avtal mellan socialftirvaltningen och tekniska fürvaltningens
transportenhet.

I och med att tidigare daglig verksamhet2016 övergick till en ny
organisation inom arbetsmarknadsftirvaltningen fördes budget für transporter
över till arbetsmarknadsftirvaltningen och frågan om ett nytt internt avtal
blev aktuell. Istället ft)r upprättande av nya interna avtal ftireslår
arbetsmarknadsftirvaltningen 2017-01-16 att budget für transporter till och
fran daglig verksamhet i sin helhet överftirs till tekniska fürvaltningen.

Transportenheten svarar i dag ftir transport av 72 brukare varav 23 ar
rullstolsburna. Behovet av transporter har varit tämligen konstant de senaste
åren. Bedömningen är att volymen av uppdrag ftlrblir oftirändrad eller
minskar i omfattning.

Dialog har ftirts med tekniska ftirvaltningen och samsyn råder gällande
ftirdelar med överflyttning av budget. Administrationen kommer att minska
ftir både arbetsmarknadsftirvaltningen och tekniska ftirvaltningen. Brukarna
påverkas inte av ftirändringen.

Kommunstyrelsens ft)rslag överensståimmer med näringslivs- och
arbetsmarknadsutskottets ftirslag 20 17 -02-0 | 5 6.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

s r5 Medborgarförslag. öppning i staketet utanför
Prästholmsskolan och anläggning av asfalterad
gångväg till busshållplats
KS 2015/314

Beslut
1. Förslaget tas med i den fortsatta översynen av skolans utemiljö.

2. Kommunstyrelsen anser dåirmed medborgarftirslaget besvarat.

Beskrivning av ärendet
Harald Hallén har 2015-05-25litmnat in ett medborgarftirslag om att ta upp
en öppning i staketet utanftir Prästholmsskolan i anslutning till
busshållplatsen på Rörviksgatan alldeles bredvid skolan. Hallén ftireslår
även att en asfalterad gång anläggs från skolgårdens asfalt till
busshållplatsen.

Medborgarftrslaget syftar till att skolbarnen och fürskolebarnen inte ska
behöva gå ut på trottoaren utanftir skolgården für att ta sig till
busshållplatsen.

Medborgarftirslaget skickades 20 I 5 -07 -06 på remiss till fastighetsnåimnden
som 2016-11-30 $ 29 beslutade att fÌirslaget ska tas med i den fortsatta
översynen av skolans utemiljö.

Fastighetsftirvaltningen bedömer i dialog med utbildningsfiirvaltningen att
fürslaget är genomfürbart, men konstaterar att det inte finns utrymme i
budgeten 2017 for att genomfüra fürslaget.

Kommunstyrelsens beslut överensståimmer med arbetsutskottets ftirslag
2017-01-30 $ 12.

För kännedom
Harald Hallén

För genomfürande
Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande /
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Kommunstyrelsen

s 16 Antagande av Rapport om trygghet och säkerhet
K520151733

Beslut
Kommunstyrel s en b e slut ar alt ändr a Räddnings - o ch
beredskapsftirvaltningens namn till Räddnings- och säkerhetsftirvaltningen,
samt tillftira füreslagna resurser som processledare ftir att klara utveckling,
samordning, uppftiljning och ftirvaltning av samtliga ftireslagna
delprocesser.

Beskrivning av ärendet
Räddnings- och beredskapsftirvaltningen har tagit fram en rapport om
trygghet och sfüerhet. I rapporten beskrivs fyra delprocesser, men endast i
en av dem, Skydd mot olyckor och krisberedskap, har processledaren ett
tydligt ansvar. N¿ir det gäller övriga delprocesser finns stora behov av
utveckling i syfte att öka tryggheten och säkerheten i kommunen. I rapporten
rekommenderas en resursfürstärkning inom delprocesserna Internt skydd och
Trygghetsskapande.

I rapporten fiireslås att kommunstyrelsen ska vara processägare och
Räddnings- och beredskapsftirvaltningen processledare ftir Trygghet och
såikerhet.

I rapporten ftireslås även att Räddnings- och beredskapsftirvaltningen ska
b¡a namn till Räddnings- och säkerhetsftirvaltningen.

Ett annat ftirslag i rapporten är att informationssäkerhetssamordnaren flyttas
från lT-kontoret ftir att bli en samordningsfunktion hos processledaren.
Informationssäkerhetssamordnaren ftireslås fa det operativa ansvaret att
samordna informationssäkerhetsarbetet.

Rapporten ftireslår vidare att ansvaret ftir all fÌirsäkringshantering tilldelas
processledaren, även budgetansvaret ftir ftirsåikringshanteringen. Idag delas
ansvaret mellan verksamheterna, ekonomikontoret och Räddnings- och
beredskap sftirvaltningen.

Inom området Fysisk säkerhet larm och bevakning behöver en långsiktigt
strategisk organisation skapas som kan samordna den tekniska utvecklingen
inom området. Ett ftirslag på en struktur på samordning beskrivs i rapporten.

Ett effektivt trygghetsarbete kräver samverkan. Samhället har allt att vinna
på minskad brottslighet och därmed en ökad upplevd trygghet. Kommunen
saknar idag en strategi für hur detta ska uppnås. Rapporten pekar på brister i
den strategiska planen när det gäller trygghet och säkerhet.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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I rapporten füreslås att Räddnings- och beredskapsftirvaltningen blir
processledare ñr trygghetsskapande. Rådet ftir trygghet och hälsa bör utgöra
styrgrupp till processledaren.

För att klara alla delprocesser behöver två årstjänster tillftiras processledaren.

Räddningschefen fick 2015 i uppdrag att ftjr kommunstyrelsen belysa vikten
av att starta uppdraget att utreda samordning av området trygghet och
säkerhet. Efter den genomlysningen gav kommunstyrelsen räddningschefen
uppdraget attpädjupet analysera framtagna områden och ta fram en
implementeringsplan på hur trygghet och sfüerhet ska arbetas in under 2017.
Uppdraget fortsatte under 2016.

Räddnings- och beredskapsfürvaltningen ftireslar i tjåinsteskrivelse 2017-0I-
12 att kommunstyrelsen ändrar namnet på Räddnings- och
beredskapsftirvaltningen till Räddnings- och sfüerhetsftirvaltningen samt att
fü reslagna resurser tillftirs.

Kommunstyrelsens beslut överensståimmer med arbetsutskottets ftirslag
2017-01-30 $ 13.

För genomfärande
Kommunstyrelsen/Räddnings- och beredskapsfürvaltningen och
ekonomikontoret

/ Expedierat
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Kommunstyrelsen

s 17 Fördelning av medel ur tillfälligt flyktingstöd Íör 2017
KS 2016/50

Beslut
Kommunstyrelsen anvisar ytterligare 0,4 miljoner kronor ur det tillftilliga
stödet ftir flyktingsituationen till kommunledningsftirvaltningen ftir
medfinansieringar med kort varsel under 2017. Anslaget uppgår därefter till
0,5 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade i december 2015 om ett tillftilligt stöd till kommuner
och landsting med anledning av den uppkomna flyktingsituationen. För
Bodens del innebar stödet ett tillskott pà65,3 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-15 $ 13 att medlen skulle användas
under åren20l6-2018 dels till ökade kostnader med anledning av
flyktingmottagandet dels till integrationsproj ekt/satsningar.
Proj ekten/satsningarna skulle inte innebär a nägra ökade driftkostnader efter
2018. Kommunstyrelsen fick samtidigt i uppdrag att ftirdela bidraget till
nåimnder/styrelser.

Kommunstyrelsen har sedan tidigare beslutat att använda 29 miljoner kronor
av bidraget till olika satsningar samt integrationsprojekt under 2016.
Kommunstyrelsen har 2016-10-07 $ 145 anvisat 35 miljoner kronor till
nämnder/styrelser für kommande satsningar/projekt under 2017. Av dessa lir
0,1 miljoner kronor anvisade till kommunledningsftirvaltningen fiir
medhnansieringar av proj ekt/satsningar med kort varsel. Ekonomikontoret
bedömer enligt tjänsteskrivelse 2016-12-15 att behovet nu är större varfür
anslaget ftir medfinansieringar med kort varsel ftireslås utökas med 0,4
miljoner kronor, från 0,1 miljoner kronor till totalt 0,5 miljoner kronor.

Efter ovanstående ft)rslag återstår totalt 0,9 miljoner kronor av det tillftilliga
flyktingstödet. Till det kommer eventuella medel som inte kommer att
anvåindas helt under 2016.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2017-01-30 $ 14.

För genomfürande
Kommunstyrel sen/ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Kommunstyrelsen

s 18 Til lstyrkande av utställ n i ngshandl ingar för
Oversiktsplan 2025 samt tematiska tillägg för vindbruk
och landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LlS)
K520161292

Beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker :

1. Utställningshandling ftir Översiktsplan2}25 med tillhörande kartor
och samrådsredogörelse samt att den ställs ut.

2. Utställningshandling ftir tematiskt tillägg ftir vindbruk med
tillhörande samrådsredogörelse och att den ställs ut.

3. Utställningshandling für tematiskt tillägg ftir landsbygdsutveckling i
strandnåira lägen (LIS) med tillhörande översiktskarta och
samrådsredogörelse samt att den ställs ut.

Beskrivning av ärendet
Förslag till översiktsplan samt tematiska tillägg har tagits fram och varit ute
på samråd. Handlingarna har därefter bearbetats och innan planerna antas av
kommunfullmäktige ska dessa ställas ut. Under utställningen finns det
möjlighet att ta del av de slutgiltiga planftirslagen och lämna synpunkter.

Översiktsplanen är kommunens långsiktiga verktyg som visar
vilj einriktningen fü r mark- och vattenanvändningen. Översiktsplanen är
vägledande ftir detaljplanering och beslut i enskilda ärenden om byggande
och annan användning av mark och vattenområden. Den används som
bedömningsunderlag av såväl kommunen som myndigheter och domstolar
där sådana beslut ska prövas. Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan
enligt plan- och bygglagen och den ska aktualitetsftirklaras varje
mandatperiod eller minst vart fiärde år.

Planernas innehåll

Översiktsplan2025 behandlar på en övergripande nivå mark- och
vattenanvåindningen i hela kommunen. Planen utgår ifran en

utvecklingsstrategi med kåirnområden, kommunikationssamband och primärt
utvecklingsområde. I översiktsplanen redovisas områden ftir bostäder,
verksamheter och infrastruktur. Kommunens utveckling relateras till
nationella och regionalamäl, regionala samband och klimatftirändringar. I
planen beskrivs även hur allmänna intressen och riksintressen avses att
tillgodoses.

Tematiskt tillägg ftir vindbruk syftar till att redovisa rådande
planeringsftlrutsättningar samt kommunens vilj einriktning ftir framtida
vindkraftutbyggnad.

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur t(-w
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Tematiskt tillägg ftir landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) redovisar
kommunens viljeinriktning avseende nyttjandet av strandnära områden på
landsbygden. Planen syftar till att underlätta framtida prövningar av
strandskyddsdispenser och ge langsiktiga positiva effekter på sysselsättning
och bidra till bevarande och utveckling av service på landsbygden.

Genomfört samråd

Samrådet ftir de tre planfürslagen har genomftirts under perioden juni, juli
och augusti20l6. Samrådet har skett genom en bred medborgardialog och
ett antal samrådsaktiviteter som till exempel allmänna möten på olika platser
i kommunen, öppet stadshus, bemannade utställningar under Skördefest och
miljödagar samt i Enter galleria. Aktivitetema finns beskrivna i
samrådsredogörelse till respektive utställningshandling.

Utifran inkomna yttranden och synpunkter har planftirslagen bearbetats och
utställningshandlingar ftirdigställts. Inkomna yttranden och synpunkter finns
redovisade med kommunens kommenterar i samrådsredogörelserna till
respektive utställningshandling.

Utställning och fortsatt process

Utställningen planeras att genomftiras under perioden 20 februari till 30
april. Under utståillningen har remissinstanser och allmänhet möjlighet att
låimna synpunkter på planftirslagen. Information om utställning och
planfÌirslagen kommer att spridas via kommunens kanaler i form av
hemsidan, webbkarttjänst, Bodenappen och Boden Bild. Planftirslagen
kommer även att finnas utställda på stadshuset, stadsbiblioteket samt på
olika platser i kommunen. Antagande planeras att ske av
kommunfullmfütige i juni 2017.

S amhäll sbyg gnadskontoret fü reslår i tj tinsteskrivel se 20 17 -0 I - I 6 att
kommunstyrelsen tillstyrker utställningshandlingar och att de ställs ut.

Beredningens fürslag:

Kommunstyrelsen tillstyrker:

l. Utställningshandling ftir Översikt splan 2025 med tillhörande kartor
och samrådsredogörelse samt att den ställs ut.

2. Utställningshandling ftir tematiskt tillägg ñr vindbruk med
tillhörande samrådsredogörelse och att den ställs ut.

3. Utställningshandling für tematiskt tillägg ftir landsbygdsutveckling i
strandnåira lägen (LIS) med tillhörande översiktskarta och
samrådsredogörelse samt att den ställs ut.

Arbetsutskottet lämnade ärendet utan yttrande20lT-01-30 $ 15.
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Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordftlranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens
ftirslag.

För genomfärande
Kommunstyrel sen/samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat kb
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Kommunstyrelsen

s re Kom m u n led n i n gsfö rva ltn i n g e ns verksam hets be rätte lse
samt investeringsredovisning för 201 6
KS 2017138

Beslut
I . Kommunstyrelsen fastställer kommunledningsftirvaltningens

verksamhetsberättelse ftir 20 I 6.

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsftirvaltningens
ekonomikontor att sammanställa verksamhetsberättelsen till
årsredovisningen.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen har upprättat verksamhetsberättelse ftir 2016.
Verksamhetsberättelsen innehåller måluppfyllelse, en redogörelse över aret
som gått, ekonomisk analys samt en framtidsbedömning.

Mål och uppdragen

Måluppffllelsen visar att samtliga mål inom Ekonomi, Bodens kommun ska
vora en attrahiv arbetsgivare, Barnvdnliga Boden och Vi arbetar
tillsammans är uppfullda. Resterande mål tir delvis uppfullda.

Tre av uppdragen är ftirdigställda under året medan fem pågår. Tre av
uppdragen är inte påbörjade. De uppdrag som är ftirdigställda är inrättandet
av ett integrationsråd, lokala miljömål och utvåirderandet av befintliga
servicepunkter.

Ekonomi

Driftredovisningen visar ett överskott mot budget på totalt 4,3 miljoner
kronor. De större awikelserna framgår av verksamhetsberättelsen.

Investeringsredovisningen visar att arets nettoinvesteringar uppgår till 30,5
miljoner kronor och årets investeringar ger ett överskott mot budget pä9,9
miljoner kronor. Awikelsema framgår även htir av verksamhetsberättelsen.

Uppföljning av internkontrollplan

Inom internkontrollområdet "Avtal och upphandling" så har en kontroll av
aktuella avtal och att det finns bra rutiner kring detta genomftirts. Kontrollen
?ir gjord under året och en avtalsfürteckning med bevakning på ftirfallodatum
finns ftir delar av ftirvaltningen. En ny avtalskatalog och
upphandlingssystem har även implementerats 20 1 6.

Större externfinansierade projekt ftiljs upp och kontrolleras regelbundet från
start av projektet till slutredovisningen. Det kontrolleras bland annat om
syftet har uppnåtts och den ekonomiska redovisningen ftiljs upp månadsvis
vid de olika prognostillftillena.

Utdragsbestyrkande / Expedierat ñ .rhþ



Bodens kommun
Sammanträdes protokol I

Sammanträdesdatum

20't7-02-13

Sida

32(48)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med arbetsutskottets fÌirslag
2017-01-30 $ 16.

För genomfürande
KommunstyreIsen/ekonomikontoret

/ Expedierat
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S 20 Verksamhetsberättelse 2016, tekniska förvaltningen
KS 2017138

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner tekniska ftirvaltningens

verksamhetsberättelse med investeringsredovisning och uppftiljning av
internkontrollplan fiir 20 1 6.

2. Kommunstyrelsen godkänner ftirslag till nyttjande av över- och
underskottsfond.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen överlåimnar verksamhetsberättelse ftir 20 I 6 enligt
ftiljande.

MåI

Måluppfyllelsen redovisas.

Driftredovisning

Totala verksamhetsområdet redovisar ett underskott med 3,9 miljoner kronor i
ftirhållande till driftbudgeten. Underskottet består huvudsakligen av
medtaget underskott fran tidigare år vid afftirsverksamheterna och då fråimst
fran avfall sverksamheten.

I nvesteringsredovisning

Investeringsbudgetens överskott vid årsskiftet var 27,3 míIjoner kronor.
Överskottet består av de investeringar som inte har kunnat påbörjas eller inte
har fÌirdigställts.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med tekniska utskottets ftirslag
2017-01-31 $ 4.

För kännedom
Kommunstyrel sen/tekniska ftirvaltningen
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Kommunstyrelsen

s2r Aterrapportering av uppdrag . Samordning av
kommunala transporter
KS 20t516t7

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten "Samordning av kommunala

transporter".

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt respektive fürvaltning att arbeta vidare med
respektive åtgtirdsftirslag.

Beskrivning av ärendet
Utredningen ftjreslår ftiljande åtgärdsftirslag som ftrvaltningarna kan arbeta

vidare med:

Ko I lektivtrafiksamråd.
Ansvar: Tekniska ftirvaltningen

Samordning av transportupphandlingar. Upphandlingsgrupp bildas
under 2017 infor de upphandlingar som ska genomfiiras 2019
respektive 2020.
Ansvar: Tekniska ftirvaltningen och utbildningsftirvaltningen

Utreda samordning av kommunens egna specialtransporter med
skolans behov av transporter ftjr elever med särskilda behov.
Ansvar: Utbildningsftirvaltningen.

Utreda Citylinje ftir att bäure samordna fürdtjänstresorna i centrum.
Ansvar: Tekniska fürvaltningen.

Översyn av skoltider ftir effektivare transportplanering.
Ansvar: Utbildningsftirvaltningen.

Uppsamlingsplatser ftir skolskj utstaxi upprättas.
Ansvar: Utbildningsfü rvaltningen.

Översyn av transporter för hemvarusändningar och serviceresor samt
utredning av eventuella eft erfrågestyrda servicelinj er.

Ansvar: Kommunledningsftirvaltningen.

Förbättrad marknadsftiring och information till resenärer i den
allmänna och särskilda kollektivtrafiken.
Ansvar: Tekniska ftirvaltningen.

Revidering av trafikftirsörj ningsprogrammet.
Ansvar: Kommunledningsftirvaltningen (sbk).

o

o

a

o

a

a

a

a
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. Uppfttljning av regeringens uppdrag om översyn av regler ftir
såirskilda persontransporter.
Ansvar: Tekniska ftirvaltningen och utbildningsfÌirvaltningen.

o Utvärdering av RKM:s Skolkortsprojekt.
Ansvar: Tekniska ftirvaltningen och utbildningsfü rvaltningen.

Kommunstyrelsens beslut överensståimmer med tekniska utskottets ftirslag
2017-01-3r $ s.

För genomfärande
Kommunstyrelsen/tekniska ftirvaltningen, samhällsbyggnadskontoret och
kommunledningskontoret
Utbildningsnåimnden/utbildningsftirvaltningen
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S 22 Medborgarförslag. Gör väg 603 säkrare
KS 20161520

Beslut
Kommunstyrelsen bifaller medborgarftirslaget som till stora delar
sammanfaller med det projekt på Svartbyleden (väg 603) mellan Yrkesvägen
och Gamla Lulevägen som kommunen planerar att genomftira under 2017.

Viss del av medborgarfürslaget som behandlar hastighetsdämpande åtgärder
vid övergångsställen och cykelöverfarter ses över i samband med uppdraget
om en trafikstrategi där situationen kring övergångsställen i Boden kommer
belysas.

Beskrivning av ärendet
Ingemar Snell har 2016-09-13lämnat in ett medborgarftirslag där han
redovisar en rad åtgåirder ftir att göra väg 603 säkrare ft)r samtliga parter i
trafiken.

Tekniska ftirvaltningen tillstyrker fürslaget och hänvisar till
Kommunstyrelsens beslut 20 1 6- I 0-03 $ I 49 Låinstransportplan 201 4-2025
ftirslag på objekt ftjr utftirande under 2017 päkommunala vägnätet.
Förvaltningen tackar ftir ftirslaget som till stora delar sammanfaller med ett
av de tre objekt som ftirvaltningen tagit fram under 2016 och presenterat für
politiken som aktuella ftjr ansökan om statligt bidrag für utfürande under
2017. Kommunstyrelsen bifrll ftirslaget som beskrivs på detta sätt;

Kantstensbunden gang- och cykelbanapä Svartbyledens noffa sida mellan
Yrkesvägen och Gamla Lulevägen inklusive kort avsmalning av vägen vid
övergångsställe/passage ftir oskyddade trafikanter i höjd med Grossistvägen,
justering av befintlig hållplats väster Yrkesvägen samt anläggning av
mittrefug med intensivbelyst övergångsställe på Gamla Lulevägen.

I motivet framgår att objektet i sin helhet kan ses som en etapp i ett mer
langsiktigt mål ftir genare och tryggare gång- och cykelftirbindelse ftir hela
sträckan mellan Norra och Södra Svartbyn. Länsstyrelsen beslutade20l6-
12-12 att bidra till att de tre objekten ska utftiras.

Kommunstyrelsens fürslag överensståimmer med tekniska utskottets ftirslag
2017-01-31 $ 6.

För kännedom
Ingemar Snell

För genomfìirande
Kommunstyrelsen/tekniska ftjrvaltningen
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S 23 Medborgarförslag. lnrätta ett Gykelråd
KS20t6l2l2

Beslut
Kommunstyrelsen bifaller medborgarftirslaget så tillvida att Cykelfrämjandet
ffir en roll som referensgrupp vid framtida trafikplanering.

Beskrivning av ärendet
Cykelfrämjandet Norrbotten har genom ordfürande Rolf Modigh 2016-03-30
lämnat in ett medborgarförslag om inftirande av ett Cykelråd.
Cykelfrämjandet ftireslar att Bodens kommun ska inffira ett Cykelråd med
uppgift att komma med tips och idéer på saker som kan ftirbättras på Bodens
cykelvägar och att rapportera brister. Vidare ftireslår Cykelfrämjandet att
rådet ska få en roll som referensgrupp och bollplank som kommunen kan
diskutera cykelidéer med. De fürslår också att rådet bör bestå av både
cyklande tjänstemän fran olika arbetsplatser och organisationer och andra
Bodenbor.

Medborgarftirslaget skickades 2016-04-22 på remiss till tekniska
florvaltningen och till Rådet ftir trygghet och hälsa.

Tekniska ftirvaltningen ställer sig positiv till ett inftirande av ett Cykelråd
under fürutsättning att det finns en antagen Trafikstrategi inklusive
cykelplan, så att ramar ftirtydligas gällande cykelplaneringen och dess

utveckling.

De önskemål som skulle framkomma vid ett eventuellt Cykelråd berör med
största sannolikhet tekniska ftirvaltningens verksamhet. Det skulle kräva
både personella och ekonomiska resurser av ftirvaltningen.

I tekniska ftirvaltningens budget finns inte medel avsatta separat ftir
cykel/cykling. Detta fordon/fÌirdsätt ingår som en del av den totala budgeten
som tilldelats gatuavdelningen. I dagsläget finns inte heller personella
resurser till ett Cykelråd.

Rådet ftir trygghet och hälsa füreslår 2016-10-17 att Bodens kommun antar
medborgarftirslaget och skriver vidare att ett Cykelråd kan vara den instans
som bidrar till och entusiasmerar måinniskor att tänka på hälsa, miljö och
ekonomi och samtidigt fungera som bollplank och referensgrupp.

Tekniska utskottets ftirslag 2017-01-31 $ 7:

Kommunstyrelsen bifaller medborgarftirslaget gällande inftirande av ett
Cykelråd under ftirutsättning att en politiskt fastslagen trafikstrategi har
upprättats.
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Yrkande och beslutsgång
Inge Andersson (S) yrkar kommunstyrelsen bifaller medborgarfÌirslaget så
tillvida att Cykelfrämjandet Ër en roll som referensgrupp vid framtida
trafikplanering.

Ordftiranden ställer tekniska utskottets ftirslag mot Inge Anderssons (S)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Inge Anderssons (S)
yrkande.

För kännedom
Cykelfråimj andet i Norrbotten/Rolf Modigh

För genomfÌirande
Kommunstyrelsen/tekniska fürvaltningen
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s24 Verksamhetsberättelse 2016 samt uppföljning av
i nte rn ko ntro I I p la n, a rbets m arknadsfö rva ltn i n ge n
KS 2017138

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen med uppftiljning av
internkontrollplan.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknadsftirvaltningens nettokostnader uppgår till 5 3,9 milj oner
kronor, vilket innebär att verksamheten redovisar överskott om 6,6 miljoner
kronor. Överskottet beror i huvudsak på mer intfüt åin budgeterat samt att
delar av verksamheter finansierats via det tillfrlliga flyktingstödet.

Överskott på budgeterade intÈikter finns ftir bidrag via Migrationsverket och
Arbetsftirmedlingen samt ftir intemt utftirda tjänster som utfürs av arbete och
sysselsättning på uppdrag av andra ftirvaltningar. Intäktsöverskottet beror
även till viss del pä att bidrag avseende december 2015 intäktsftirts ftirst
2016, bidrag från arbetsförmedlingen samt statsbidrag ftir lokftirarutbildning.

Intemkontroll har genomlorts i enlighet med fastställd internkontrollplan.
Uppftiljningen visade på bristande avtalstrohet samt atttvã fakturor som inte
var ställda till Bodens kommun felaktigt betalats. Med anledning av
redovisade brister har översyn i alla led genomftirts gällande process och
rutiner ftir fakturahantering. Rättelse och återbetalning har skett till Bodens
kommun ftir de felaktigt betalda fakturorna. Arbetsmarknadsfü rvaltningen
kommer att genomftira utbildningsinsatser für attestanter ftir att säkerställa
att riktlinjer ftir attest ftiljs. Stukturen vad gäller inköpsansvar inom
ftirvaltningen ska ses över for att öka kunskapen om avtal och upphandling
och dÈirmed åstadkomma ökad avtalstrohet.

Kommunstyrelsens beslut överensstÈimmer med näringslivs- och
arbetsmarknadsutskottets ftirslag 2017 -02-0 | ç 2.

För kännedom
Kommunstyrelsen/arbetsmarknadsftlrvaltningen och ekonomikontoret

tø\D



Bodens kommun
Samma nträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2017-02-13

Sida

40(48)

Kommunstyrelsen

s25 Ka rriärtjä nster förste lä ra re
KS20r7l99

beslut
Kommunstyrelsen beslutar att permanenta ftirstelärarreformen inom
arbetsmarknadsftjrvaltningen med två ftirstelärarbefattningar från och med
2017-03-01.

Beskrivning av ärendet
Inom huvudmannens ansvarsormåde finns kaniåirtj rinsten ftirstelärare.
Förstelåirarens uppdrag är att göra låiraryrket mer attraktivt och säkra god
undervisning ftir elever. Förstelåirare måste ha lärarlegitimation och ska
huvudsakligen arbeta med undervisning och uppgifter som hör till
undervisning.

Ä¡endet Karriärtjänster är en statlig reform. Det finns en parlamentarisk
överenskommelse i riksdagen om att satsningen ska fortsätta. Enligt
Skolverkets bidragsramar erhåller Bodens kommun 3 485 000 kronor i
statsbidrag, vilket motsvarar 4l ftirstelärare. Två av dessa ftirstelåirare har sin
placering på Lärcentrum. De medarbetare som får befattningen ftirstelåirare
ges ett lönetillägg på 5000 kronor per månad.

I Bodens kommun finns idag 4l stycken fürstelärarbefattningar som
finansieras med statsbidrag. Reformen är framgångsrik och
arbetsmarknadsfürvaltningen vill nu ft)reslå att permanenta två
ftirstelärarbefattningar på Lärcentrum ftir att fortsätta arbetet med att vara en
attraktiv arbetsgivare. Utbildningsfiirvaltningen tog i december beslut om att
permanenta de 39 ftirstelärartj?inster som finns d?ir.

Kommunstyrelsens beslut överensstÊimmer med näringslivs- och
arbetsmarknadsutskottets ftirslag 2017 -02-01 ç 3.

För genomfÌirande
Kommunstyrelsen/arbetsmarknadsftlrvaltningen
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s26 Ansökan om bidrag t¡ll integrationsprojekt 2017
K520t61627

Beslut
Nåiringslivs- och arbetsmarknadsutskottet ftireslår att kommunstyrelsen
beslutar att bifalla ftilj ande proj ektansökningar :

Projektsamordnare Projekt Sökt belopp

Winternet ek.ftirening Kost o tråining för kvinnor 778 531kr

Företagande fiir integration Entreprenörsprogram 1 050 000 kr

BBK Fotboll fÌir alla 820 093 kr

Bodens ridklubb Ridsport ftir nyanlända 537 400kr

Edek Edeforsbygdens ftirening Samhällsorientering 508 040 kr

Olle Lindström (M) och Catarina Ask (MP) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av åirendet.

Beskrivning av ärendet
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutade 2016-12-14 återremittera
tio ansökningar om bidrag till integrationsprojekt 2017 . Skäl ftir återremiss
var behov fortsatt beredning och ftirdjupad dialog med projektanordnare ftir
ftirtydli gande av syft e, proj ektinnehåll och/eller proj ektbudget.

Samtliga proj ektanordnare inbj öds till gemensam informationsträff med
genomgång av ftirtydliganden och klargörande som generellt sett var
nödvändiga. Därefter fanns möjlighet att boka enskilda möten ftr dialog
kring det specifika projektets behov av klargörande.

Ätta av tio ansökningar har reviderats vad gäller innehåll, målgruppstorlek,
budget eller i annat avseende ftirtydligats.

Två projektanordnare har inte inkommit med reviderad ansökan. Det är
Gunnarsby byggnadsftirening samt Somaliska ffireningen.

Gunnarsby byggnadsftirening har begärt och beviljats ftirlängning på
projektet som påbörjades 2016. Från loreningens sida vill man awakta
utveckling under året ftir att eventuellt lämna in en ansökan ftir andra
halvåret 2017. Från Somaliska ftireningen saknas återkoppling.

Efter genomgång av reviderade ansökningar görs bedömningen att sex av
åtta projektansökningar uppfyller krav utifran gällande riktlinjer och har
kompletterats med uppgifter som begärdes vid återremiss och bör därftir
prioriteras.

Två av de kompletterade ansökningarna bedöms ha lägre prioritet,
Folkuniversitets ansökan utifrån att projektbudget höjts. Winternets projekt

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat Signatur
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Kartläggning hälsa, fysik och ftirmåga bedöms ha lägre prioritet utifran att
de inkommit med två ansökningar varav projektet Kost och träning ftir
kvinnor bör prioriteras.

Kommunstyrelsens beslut överensståimmer med nåiringslivs- och
arbetsmarknadsutskottets fìirslag 2017 -02-01 ç 7 .

X'ör genomftirande
Kommunstyrel sen/arb etsmarknadsft irvaltningen
Winternet ek. ftirening
Företagande ftir integration
BBK
Bodens ridklubb
Edek Edeforsbygdens fürening

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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S 27 Förvärv av fastigheten SvartbynT:46
KS2OLTI

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ftirvärva fastigheten Boden Svartbyn 7:46

av Prästlönetillgang Svenska Kyrkan, c/o Luleå stifts prästlönetillgångar,
org nr 8970001-4455, ftir en överenskommen köpeskilling om 5,5

miljoner kronor.

2. Kommunstyrelsen godkänner i övrigt villkoren i bifogat köpekontrakt.

3 . Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschefen att underteckna
ftir beslutet nödvändiga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Bostadsfü rsörj ningsprogrammet som antogs av kommunfullmfütig e 201 5 är
vägledande fÌir arbetet med den strategiska översiktsplanen och påverkar
bebyggelseutvecklingen inom kommunen. I bostadsffirsörjningsprogrammet
konstateras att kommunen ska füra en aktiv markpolitik. Detta bland annat
genom att sälja och köpa mark utifrån behov och efterfrågan. Kommunen
ska genomfüra markinköp i strategiska lägen.

Fastigheten Boden Svartbyn 7:46 är en obebyggd skogsfastighet och har en
areal uppgående till ca 199 hektar utifran mätningar i digitalt kartmaterial.
Av arealen utgör ca 165 hektar produktiv skogsmark.

Kommunen har i dagsläget en ftirhållandevis liten markreserv. Mot den
bakgrunden och då det framtida behovet av strategiskt belägen mark bedöms
öka, fürslar samhällsbyggnadskontoret i skrivelse daterad 2017-01-30 att
fastigheten fÌirvärvas ftir att utöka markreserven. Överenskommen
köpeskilling uppgår till 5,5 miljoner kronor. Köpeskillingen grundar sig på
en opartisk värdering. Förvåirvet avses genomftiras som en
fastighetsreglering, vilket innebär att områdena överftirs till en av
kommunen ägd fastighet.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med samhällsbyggnadskontorets
ftirslag till beslut.

För genomfïirande
Kommunstyrelsen/samhällsbyggnadskontoret
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S28 Teckningsrättinomarbetsmarknadsförvaltningen
KS 20171t07

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer ftirslag till teckningsrätt, rätt att underteckna
avtal, andra handlingar och skrivelser inom arbetsmarknadsforvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknadsfü rvaltningen har med tj åinsteskrivelse 20 1 7-02 -06 lämnat in
ftirslag på teckningsrätt och rätten att underteckna avtal, andra handlingar
och skrivelser inom arbetsmarknadsftirvaltningen.

För att kunna underteckna olika typer av rekvisitioner, redovisningar och
överenskommelser som görs inom ramen av arbetsmarknadsffirvaltningens
uppdrag behövs ett beslut om teckningsrätt via kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut överensståimmer med
arbetsmarknadsfiirvaltningens ftirslag till beslut.

För kännedom
Kommunstyre I sen/arbetsmarknadsft irvaltning en
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s2e Rädd nings- och beredskapsförvaltni ngens
verksam hetsberättelse för 201 6
KS 2017138

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer räddnings- och beredskapsfürvaltningens
verksamhetsberättelse for 201 6.

Beskrivning av ärendet
Räddnings- och beredskapsftirvaltningen har upprättat verksamhetsberättelse
for 2016. Verksamhetsberättelsen innehåller måluppfyllelse, en redogörelse
över året som gått, ekonomisk analys samt en framtidsbedömning.

Driftredovisningen visar ett överskott mot budget på totalt 223 000 kronor.
Investeringsredovisningen visar att årets nettoinvesteringar uppgår till
4 432 000 kronor, en awikelse mot budget med 915 000 kronor.
Förvaltningen vill därftir flytta över 250 000 kronor till 2017 års

investeringsbudget som ska täcka investeringen av nytt andningsskydd.

Kommunstyrelsens beslut överensståimmer med räddnings- och
beredskapsftirvaltningens ftirslag till beslut.

För kännedom
Kommunstyrelsen/räddnings- och beredskapsftirvaltningen samt
ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande i Expedierat
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s30 Delegationsbeslut och delgivningar

Beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av delegationsbeslut och
delgivningar under perioden 20 | 6-12-01 - 2017 -02-02 till handlingarna.
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S 3f Begäran om förvärv av tomträtt för del av kv. Narcissen
KS 2017

Beslut
l. Kommunstyrelsen tillstyrker att ftirfrågan om kommunalt fürvärv av

tomträtt ftjr del av kv. Narcissen (Boden 57:16, 57:17,57:19, 57.20 samt
57..21) lämnas till Bodenbo.

2. Paragrafenjusteras omedelbart.

Daniel Rönnbäck (M), Bernt Drugge (SD), Anders Pettersson (KD) och
Anders Sundström (NS) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.

Beskrivning av ärendet
I kommunens bostadsftirsörjningsprogram som antogs av
kommunfullmäktige 2015 konstateras det, av flera skä1, att det är mycket
viktigt att produktionen av lägenheter i centralorten kommer igang.

Läget på bostadsmarknaden är i dagsläget, om möjligt, ännu mer ohållbart än
när bostadsftirsörjningsprogrammet antogs. Vakansgraden, det vill säga
andelen lediga lägenheter, har minskat ytterligare och var vid årsskiftet
201612017 historiskt lågt; endast 0,2 yo. Konsekvenserna av detta är att
bostadsmarknaden inte fungerar. En viss vakansgrad krävs ftir att få en
effektivitet och flexibilitet på bostadsmarknaden. Hyresrätten åir en mycket
viktig del i detta sammanhang, eftersom den ger möjlighet ftir människor att
snabbt och utan kapitalinsats komma in på bostadsmarknaden. En allmän
bedömning är att en vakansgrad på en till två procent av det totala
bostadsbestandet i kommunen åir nödvändig ftir att skapa en viss flexibilitet
på bostadsmarknaden. En alltftir låg vakansgrad hämmar effektivitet och
rörlighet på bostadsmarknaden.

För kvarteret Narcissen har Bodenbo idag tomträtt. Inom området finns 3

bostadshus i två våningar. Fastigheterna är uppftirda på 1940{alet och har
omfattande renoverings- och saneringsbehov med hänsyn till bl.a. höga
radonhalter. Bodenbo har tidigare ft)rklarat sig ha für avsikt att riva
bostadshusen. En successiv tomställning av lägenheter pågår.

Kvarteret har goda utvecklingsmöjligheter. I den kommunala
Centrumvisionen utpekas kvarteret som lämpligt att exploatera och ftirt¿ita
med ytterligare lägenheter. Med sitt exceptionellt goda läge mitt i centrala
Boden med närhet till kollektivtrafik, kommersiell och offentlig service samt
en i övrigt utbyggd infrastruktur, utgör området en viktig del i kommunens
arbete ftir att skapa bättre balans på bostadsmarknaden.
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Genom ett kommunalt ftirvärv av tomträtten ftir Bodenbos del av kvarteret
kan fler aktörer beredas möjlighet att utveckla kvarteret genom
bostadsbyggande.

Kommunens fÌirutsätter att hänsyn till alla faktorer av betydelse für
marknadsvärdet ska beaktas i samband med lorhandlingama om ett
eventuellt ftirvärv.

Kommunstyrelsens beslut överensståimmer med samhällsbyggnadskontorets
ftirslag till beslut i tjrinsteskrivelse daterad 2017-02-13.

För genomftirande
Kommunstyrel ser/samhällsbyggnadskontoret
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