
Bodens kommun
Sammanträdes protokol I

Sammanträdesdatum

2016-11-14

Sida

1(38)

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Beslutande

a nårvarande

usterare

usteringens plats och datum

nderskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Organ

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Komm unstyrelsesalen, 1 4.00-1 5.20

Ledamöter

lnge Andersson (S), Olle Lindström (M), Anna-Karin Nylund (S), Daniel Rönnbäck (M),
Kurt Pettersson (S), Rigmor Aström (M), Lifi-Marie Lundström (C), Michael Engström
(S), Kenneth Backgård (NS), Robert Lund (SD), Catarina Ask (MP), Hendrik Andersson
(L), Bernt Drugge (SD), Eva Westlund (S), Rasmus Joneland (V)

Ersättare

Sonia Harr (S), Anders Sundström (NS), Sead Maglic (NS), Gösta Eriksson (MP), Lars
Karlsson (L), Anders Pettersson (KD), Maria von Schantz (M), Göran Ahlman (M), Egon
Palo (M), Arne Gustafsson (SD)

Kommunfullmäktiges presidium

Eivy Blomdahl(S)
Margith Hannu-Dyrander (S)

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

Lili-Marie Lundström (C)

Kansliet 2016-11-18

Ü"/rh Paragraf 157-'179

(c)

(s)

Lu

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

Kommunstyrelsen

2016-11-14

2016-11-18 Datum då anslaget tas ned

Komm un ledn ingsförvaltningens kansli

Underskrift
lngelina Edström

,¿4

C,4rrrr-^

2016-12-12



Bodens kommun
Sam ma nträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-11-14

Sida

2(38)

Kommunstyrelsen

Arendelista

$ l5Tlnformationer

$ 1 SSAterremiss. Delårsrapport augusti 2016.........

$ lSgAterremiss. Motion från Egon Palo (M) Hemtjänsten i Boden

$ l60Medborgarförslag Håll kommunfullmäktigesammanträde på
Björknäsgymnasiet

S l6l Medborgarförslag. Bevara Snabelhuset i den kulturella verksamheten.

$ l62Samverkansavtal mellan Kalix kommun och fyrkantens kommuner
Boden, Luleå, Piteå och Alvsbyn om genomförande av
gymnasieskolans Naturbruksprogram, inriktning Skog ........

$ l63Kommunala samverkansavtalet om gymnasieutbildning

$ l64Aterrapportering av uppdrag. Alternativa metoder för att samla in
synpunkter från brukare och anhöriga

$ l6SExtrainvestering för kapacitetshöjning på befintligt ledningsnät med
anledning av expansion av bebyggelse i Sävast....

$ 1 66Aktieöverlåtelseavtal avseende North Sweden Datacenter Locations
48............

$ l6TAntagande av detaljplan förfastigheterna ENEN 1, 2, BODEN 50:4
och del av BODEN 56:39 i Bodens centrum

$ l63Medborgarförslag. Stoppa nedläggningen av Snabe|huset...................

$ l69Medborgarförslag. Besiktiga om Snabelhuset och sälj det till part som
vill bevara kulturen och hjälpa personalen

$ 170Bodens kommuns handlingsprogram enligt lagen om skydd mot
olyckor (SFS 2003 .778) .........

S 171 Revidering av teckningsrätten inom ekonomikontoret

$ 1 72 Revidering av riktlinjer för betalkort med mera.........

$ 1 T3Avtal med Norrbottensteatern om teaterföreställningar..

$ lT4Medborgarförslag. Andra busstider mellan Harads och Boden

$ 1 T5Tekniska förvaltningen, verksamhetsplan 2017 -2019 ...............

$ 176Val av ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott och ersättare till
budgetberedningen för återstående del av mandatperioden

$ 177Val av ersättare till kommunstyrelsens tekniska utskott för återstående
del av mandatperioden

$ lTSVeronica Svalenström (S) med avsägelse av uppdragen som
ersättare i kommunstyrelsens tekniska utskott och ledamot i

kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott samt val
av ny ersättare och ledamot för återstående del av mandatperioden....

$ lT9Delegationsbeslut och delgivningar

.3

.4
10

14

15

16

17

18

20

22

23

24

25

27

28

29

30

32

33

35

36

Utdragsbestyrkande i Exped¡erat Signatur

37

38



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammantrådesdatum

2016-11-14

Sida

3(38)

Kommunstyrelsen

s r57 lnformationer
Följande information lämnas:

o Resultatet av projektet Centrum ftir alla (planarkitekt Sofia Bergvall och
översiktsplanerare Emma Lundqvist).

o $ 167 Antagande av detaljplan ftir fastigheterna ENEN 1,2, BODEN
50:4 samt del av BODEN 56:39 i Bodens centrum
(samhäll sbyggnadschef Lars Andersson och planarkitekt S ofia B ergvall).

o Månadsrapport oktober (ekonomichef Lena Lundberg).

o Kommunchefens rapport (kommunchef Mats Berg).
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S 15S Aterremiss. Delårsrapport august¡ 2016
KS 2016/514

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer ursprungligt ftirslag till delårsrapport ftir
augusti 2016. Då intentionen är att använda det tillftilliga flyktingstödet
under 2016-2018 enligt beslut i kommunfullmåiktige 2016-02-15 $ 13

bedöms att den ursprungliga hanteringen, enligt alternativ 1, ger den mest
rättvi sande redovisningen.

Reservationer
Olle Lindström (M), Daniel Rönnbäck (M), Rigmor Åström (M), Maria von
Schantz (M), Robert Lund (SD), Bernt Drugge (SD) och Lili-Marie
Lundström (C)

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen har upprättat ft)rslag till delårsrapport per
augusti 2016. Delårsrapporten innehåller en uppftiljning av de tolv
utvecklingsområdena i strategisk plan20I6-20l8, en översikt över
utvecklingen av kommunens verksamheter, samt väsentliga händelser under
perioden. Samtliga nämnder/styrelser och bolag/stiftelsen har lämnat
verksamhetsberättelser vilka hnns med i rapporten.

Delårsrapporten innehåller en redogörelse ftir periodens ekonomiska utfall
och en prognos ftir helåret. Kommunens resultat für perioden januari -
augusti uppgår till 82,0 miljoner kronor (56,4 mkr exkl semesterlöneskuld),
vilket är 72,2 miljoner kronor (44,6 mk<r) bättre än budget för perioden. För
helåret prognostiseras ett positivt resultat ftir kommunen med 15,0 miljoner
kronor. Det är 0,3 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet på
14,7 miljoner kronor. Kommunen ftirväntas nå det lagstadgade balanskravet.

Tillsammans fürväntas nåimnderna ha en positiv awikelse mot budget med
9,3 miljoner kronor samtidigt som finansftirvaltningen räknar med en negativ
awikelse med -9,0 miljoner kronor. Utbildningsnämndens prognos visar -7,8
milj oner kronor, kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning -3,3 milj oner
kronor och kultur-, fritids- och ungdomsnämnden -2,8 miljoner kronor.
Övriga ntimnder räknar med en ekonomi i balans eller med ett överskott. De
nämnder som rålknar med underskott vid årets slut uppmanas att vidta
åtgärder ft)r att nå en ekonomi i balans. Det är av stor vikt ftir kommunens
fortsatta ekonomiska utveckling.

Investeringarna für perioden uppgår till67,4 miljoner kronor, vilket innebär
ett överskott jämftirt med budget med 90,7 miljoner kronor. För helåret är
prognosen att investeringar motsvarande 188,2 miljoner kronor kommer att
genomft)ras, vilket skulle innebära ett överskott jämftirt med
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investeringsbudgeten med 48,9 miljoner kronor och att investeringar ftir
ytterligare 120,8 miljoner ska genomftiras under årets sista fyra månader.

På kommunfullmäktiges sammanträde 20 | 6-1 0 -17 under $ I 03 Revisorerna
informerar informerade kommunrevisionens vice ordfröande Leif Nordström
(t) om granskningsrapporten med utlåtande över delårsrapporten. Rapporten
inkom 2016-10-07 och fanns inte med som underlag vid kommunstyrelsens
möte 2016-10-03.

Revisorerna skriver att det i deras översiktliga granskning framkommit att
kommunens delårsrapport inte är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed, vilket innebär att delårsrapporten inte ger en
rättvisande bild av periodens resultat. Felaktig periodisering av tillftilligt stöd
med anledning av den uppkomna flyktingsituationen ger ett materiellt fel i
periodens resultat om cirka 35 miljoner kronor. Den tillämpade
redovisningen awiker väsentligt fran god redovisningssed och står i strid
mot Rådet ftir Kommunal Redovisnings rekommendationer och det yttrande
som rådet gjort avseende redovisningen av detta tillfrilliga stöd.

Deras översiktliga granskning visar pâL att det prognostiserade resultatet är
delvis ftirenligt med de finansiella målen for god ekonomisk hushållning
som fullmäktige fastställt i budget 2016.

De kan inte, utifrån de underlag som finns i delårsrapporten, uttala sig om
måluppffllelsen fiir verksamhetsmålen avseende god ekonomisk
hushållning.

Revisorerna skriver vidare att det efter dialog med kommunledningen
framgår att awikelsen från god redovisningssed görs medvetet i syfte att
ftirdela medlen langsiktigt utifrån de behov i verksamheterna som uppstår
med anledning av flyktingsituationen, men då redovisningen innehåller stora
periodiseringsfel rekommenderar revisorerna ändå att fullmäktige behandlar
delårsrapporten endast under ftirutsättning att rättning skett så att
statsbidraget redovisas i enlighet med yttrandet från Rådet für kommunal
redovisning (RKR). Om ingen rättning skett inft)r fullmäktiges behandling
av delårsrapporten ftireslår de att fullmäktige återremitterar rapporten till
kommunstyrelsen ftir rättning.

Kommunens revisorer ser med oro på att kommunstyrelsens tekniska
verksamhet och utbildningsnämnden periodiserar underskott och pekar på
vikten av att styrelsen och utbildningsnämnden vidtar åtgärder für en
ekonomi i balans.

I en skrivelse från ekonomikontoret 2016-10-14 undertecknad Inge
Andersson ftirtydligas att RKR i sitt yttrande angav att inkomsten (det
tillftilliga flyktingstödet) bör ftirdelas från och med december 2015 till och
med utgången av 2016. Alternativet är en ftirdelning från den manad 2015
nåir kostnaderna ftir flyktingsituationen började öka i betydande omfattning
till och med 2016. Enligt Lag om kommunal redovisning är Rådet ftir

ø
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kommunal redovisning ett normgivande organ. Om awikelse görs ska
upplysning om detta och skälen ft)r awikelsen lämnas i en not.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-15 $ 13 att det tillftilliga stödet ska
användas under ären20l6-2018. I bokslut 2015 intäktsftirdes därftir inte
någon del av det tillfZilliga flyktingstödet och hela intäkten redovisades på
kommunens balansräkning som en ftirutbetald skatteintäkt. I
årsredovisningens ftirvaltningsberättelse lämnades samtidigt en upplysning
om att medlen skulle fürdelas under kommande tre år.

Kommunstyrelsen fastställde 2016-03-07 $ 30 riktlinjer für hur medlem
skulle ftjrdelas samt anvisade medel från bidraget till nämnder/styrelser.
Under året har ytterligare beslut om anvisning av medel skett. Tilldelning av
medel till nämnder/styrelser har skett månadsvis i takt med att medlen
använts. För att se hur mycket som nyttjats används en gemensam koddel.

Nämnder/styrelser har således fått en budget varje månad som motsvarar det
nyttjande man haft. På finansftirvaltningen har motsvarande intäkt
budgeterats samtidigt som del av bidraget intäktsförts på kommunens
resultat. Inftir delårsrapporten per augusti har dessutom samtliga som
beviljats del av det tillfÌilliga stödet lämnat en prognos på hur mycket man
beråiknar rekvirera ftir helåret. Dessa uppgifter ligger till grund ftir
fi nansftirvaltningens årsprognos.

I delårsrapporten efter augusti 2016 finns en upplysning i
ftlrvaltningsberättelsens avsnitt om skatter, att kommunen i slutet av 2015
erhöll ett tillfülligt flyktingstöd på 65,3 miljoner kronor och att det beslutats
att medlen ska användas under kommande år. Det framgår också aft23,8
miljoner kronor av detta stöd beräknas användas under 2016.

På kommunfullmäktiges sammantr äde 201 6-10- 1 7 informerar ekonomichef
Lena Lundberg ytterligare om ärendet och svarar på uppkomna frågor.

Kommunstyrelsens ft)rslag 2016-10 -03 $ 155:

1. Kommunfullmäktige fastställer delårsrapporten per augusti 2016.

2. Kommunfullmäktige uppmanar nämnder och styrelser med
prognostiserade underskott att genomfüra nödvändiga åtgärder für att
anpassa verksamheterna till budgeterad nivå.

Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-17 $ 113:

Kommunfullmäkti ge be slutar att återremittera ärendet enli gt revi sorernas
ftirslag om rättning.

Äterremissen syftar till rättning med anledning av att revisorerna
rekommenderat kommunfullmäkti ge att endast behandla delarsrapporten
under ftirutsättning att det tillfÌilliga flyktingstödet i sin helhet intäktsftirs
samt medräknas i årsprognosen lor 2016.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Ekonomikontoret redogör i tjänsteskrivelse 2016-10-24 ftir fem alternativ av
hur flyktingstödet kan redovisas och om det är i överensståimmelse med lag
och normgivning samt effekter på resultatet.

1. Flyktingstödet fìirdelas över 2016-2018
Intäkts- och kostnadsredovisning i enlighet med delårsrapport augusti
2016. Det innebär att intäkten redovisas i takt med att medlen ftirbrukas
under respektive år. Återstående medel finns vid varje tidpunkt som en
skuld på balansräkningen.

Kostnadsr edovisningen cir i överens strimmels e me d god r edovisnings s e d
eftersom denna sker i den period kostnaden uppstår. Kommunen har
över tid haft ett stort mottagande och erhåller darft;r en stor ersdttning.
Kostnaderna med anledning av mottagande bedöms i stor utstrdclming
dessutom uppstå under kommande år. Redovisningen av inttihen rir inte
i överensstämmelse med yttrandetfrån RKR. Motiveringen i
årsredovisningen om sluilen till awikelsen blir då att kostnadernaJör
projeh/satsningar matchas mot intcikterna och ddrigenom ger en mer
rrittvi sande re sultatre dovisning.

2. Flyktingstödet redovisas 2016
Hela intäkten ftir flyktingstödet intäktsftirs 2016. Kostnaderna für
projekt/satsningar redovisas det år de uppstår. Detta innebär ett stort
positivt resultat for 2016. Om stödet anv¿inds i enlighet med
kommunstyrelsens beslut från oktober 2016 beråiknas kommunens
resultat bli negativt for 2017.

Redovisningen av intcikten rir i överensstrimmelse med yttrandetfrån
RKR. Kostnodsredovisningen rir i överensstämmelse med god
redovisningssed eftersom denna sker i den period kostnaden uppstår.
liven om redovisningenft)ljer god redovisningssed måste det negativa
resultatet regleras inom tre år i enlighet med det lagstadgade
balanslcravet.

3. Flyktingstödet redovisas 2016 med avräkning i
balanskravsavstämning
Redovisning samt resultat i enlighet med punkt 2 ovan, dvs stort positivt
resultat 2016 samt negativt resultat 2017. Under förutsättning att den del
av överskottet ftir innevarande år som avser flyktingstödet öronmärks i
årsredovisningen 20l6kan det finnas möjlighet att i
balanskravsutredningen2}lT åberopa synnerliga skäl ftjr den del av det
negativa resultatet som avser kostnader ftir
integrationsprojekt/satsningar. Därmed skulle det inte finnas något
negativt resultat att återställa20l7 ftir den del som avser dessa
projekt/satsningar.

Redovisningen av intrikten rir i överensstrimmelse med yttrandet från
RKR. Kostnadsredovisningen rir i överensstämmelse med god
redovisningssed eftersom redovisning sker i den period kostnaden
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uppstår. tiven omfArarbetena till kommunallagen anger ott
befogenheten att inte reglera ett negativt resultat skn användas med
restriktivitet rir det troligt att en öronmcirlcning samt åberopande av
synnerliga slu¡l ar möjlig att genomföra. Det faktiskt redovisade
resultatet 2017 kommer dockvara negativt.

4. Flyktingstödet redovisas 2016 kompletterat med en avsättning
Redovisning av intäkten i enlighet med punkt 2 ovan. Därefter redovisas
redan 2016 även utgifter ftir framtida projeklsatsningar som en kostnad i
resultaträkningen samt som en avsättning på balansräkningen.

Möjligheten att boka upp kostnader som en avsättning regleras i RKR's
rekommendation I0.2. Av rekommendationen framgar bl a att en
avsättning kräver att kommunen måste ha en ftirpliktelse mot en motpart
och att utgifter ñr framtida verksamhet aldrig får redovisas som en
avsättning i balansräkningen. Det ska också vara troligt att det krävs ett
utflöde av resurser ftir att reglera ftirpliktelsen. Med ftirpliktelse menas
ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund.

Resultaten for 2016-2017 skulle bli oftiråindrat i ftirhållande till
nuvarande prognoser.

Redovisningen av intdkten skulle bli i överensstämmelse med yttrandet

från RKR. Uppbohtingen av kostnader som avsättning bedöms inte
överensstrimma med RKR's rekommendation 10.2 eftersom de i huvudsak
avser framtida verksamhet. Det blir svårt att i årsredovisningen motivera
slûlenför awikelsen med anledning av att de beslutade
projekt/satsningarnaför 2017 i huvudsqk cir interna projekt som till
största delen bedams avse framtida verksamhet. Ddrigenomfinns i de
allraflestafall inte heller någon extern motpart.

5. Flyktingstödet redovisas 201,6 och projekt/satsningar avslutas
Under ftirutsättning att projekt/satsningar kan avslutas helt blir
redovisning samt resultat i enlighet med punkt 2. Möjligheten att i så fall
avsluta projekt/satsningar måste utredas separat ftir att klargöra hur redan
beslutade projekt/satsningar kommer att påverka kommunens resultat
och verksamhet kommande år.

Redovisningen av intrikten är i överensstrimmelse med yttrandet från
RKR. Kostnadsredovisningen rir i överensstdmmelse med god
redovisníngssed eftersom redovisning sker i den period kostnaden
uppstår. Effekten på resultatet går inte att bedöma innan utredning är
genomford.

Kommunstyrelsens fürslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-10-31 $ 117.

M Å,.-



Sida

Bodens kommun
Sa m m anträd es protoko I I

Sammanträdesdatum

2016-11-14

e(38)

Kommunstyrelsen

Yrkanden och beslutsgång
Olle Lindström (M) och Bernt Drugge (SD) yrkar enligt alternativ 3 som
innebär att flyktingstödet redovisas 2016 med avräkning i
balanskravsavståimning.

Ordftiranden ställer arbetsutskottets ftirslag mot Olle Lindströms (M) och
Bemt Drugges (SD) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
arbetsutskottets ftirslag.

För beslut
Kommunfullmäktige

wp,
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S f 59 Aterremiss. Motion från Egon Palo (M) Hemtjänsten i

Boden
KS 2016/109

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då motionens fürsta fürslag
strider mot lagstiftningen och då socialnämnden redan arbetar i enlighet med
motionens andra ftirslag.

Reservationer
Olle Lindström (M), Daniel Rönnbäck (M), Rigmor,Ä.ström (M), Maria von
Schantz (M), Robert Lund (SD), Bernt Drugge (SD) och Lili-Marie
Lundström (C)

Beskrivning av ärendet
Egon Palo (M) har 2016-02-15lämnat in en motion om att
kommunfullmdktige ska ge socialnämnden i uppdrugattarbeta fram en
modell med ett rambeslut i tid istället ftir att besluta om specifika
hemtjänstinsatser. Han ftireslår även att kontaktpersonen i hemtjänsten får ett
ökat ansvar für att tillsammans med den enskilde ta fram och planera insatser
med större infl¡ande från den enskilde.

Motionen skickades på remiss till socialnÈimnden som 2016-04-12 ç 4l
beslutade att ftireslå kommunfullmäktige att avslå motionen då den strider
mot lagstiftningen och då socialnämnden redan arbetar i enlighet med
motionens andra ftirslag.

Socialnåimnden skriver att socialft)rvaltningens biståndsenhet under 2013 har
ftiråindrat beslutsformuleringarna gällande bistånd fü r personli g
omsorg/service enligt 4kap.1 $ SoL, från beslut med angiven tidsram till
beslut som omfattar beviljade hjälp- och stödinsatser. Anledningen till att
beslutsformuleringarna förändrades har att göra med rättsäkerheten ftir den
enskilde och de krav som ställs på myndighetsutövning och tydliga beslut
enligt gällande lagstiftning; social-tjänstlagen (SoL) och ftirvaltningslagen
(FL) samt Socialstyrelsens ftireskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5
(tidigare SOSFS 2006:5).

I gällande lagstiftning och SOSFS 2014:5,14,15 $$ framgår att
dokumentation av ett beslut ska innehålla vilka insatser som har beviljats och
vilka som avslagits. När ett beslut går den enskilde emot har den enskilde
rätten att överklaga socialnämndens beslut till ftirvaltningsdomstol.
Rambeslut i tid uppf,rller inte lagstiftningens krav på tydliga beslut och det
är svårt ftjr den enskilde att veta vilka hjälp- och stödinsatser som har blivit
beviljade.
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Tydliga beslut hindrar dock inte att den enskilde tillsammans med
kontaktpersonen ges större inflytande att planera hur beviljade insatser ska
utftiras. I samband med den nya organisationen ftir hemtjänsten ska socialt
ansvariga samordnare ansvara fìir att upprätta och ftilja upp
genomfürandeplaner med fokus på den enskildes individuella behov utifrån
beviljade insatser.

I motionen hänvisar Palo (M) till WHO s klassifikation ftir att identifiera och
systematisera äldres behov (ABIC) som enligt socialnämnden ?ir en metod
som har och kommer att implementeras i myndighetsutövningen i samverkan
med verksamheten ftir hemtjänst och s¿irskilt boende. En del av
myndighetsutövningen åir att utreda den enskildes behov utifran fysiska,
psykiska, sociala och existentiella behov i enlighet med värdegrunden i
socialtjänstlagen och som bistandsenheten utgår ifran vid behovsbedömning.
ÄgIC ger utrymme für att utveckla och systematisera enskildas behov och
målsättning for beviljade insatser ytterligare. Socialnåimnden menar att
ÄgIC utvecklar behovsbedömningen i myndighetsutövningen men inte
medftir att socialnämnden kan frångå de krav som foljer med att sÊikerställa
rättsäkerheten für den enskilde.

Palo (M) framftir att ftirändring av myndighetsbeslut kan minska
hemtjänstpersonalens stress. Socialnämnden kommenterar med att det åir

olika lagstiftningar som reglerar dessa områden. Myndighetsbeslut utgår från
lagstiftning som har beskrivits ovan och kundernas behov.
Hemtj änstpersonalens arbetsmilj ö regleras av annan lagstiftning.
Socialnämnden skriver dock att ftirslag på åtgärder ska ges für att underlätta
och ñrebygga svårigheter i processen.

Vidare håinvisar Palo (M) till Sundsvall och Göteborg som har olika sätt att
hantera detta. Regeringen har utsett en särskild utredare som skata fram
ftirslag till en nationell kvalitetsplan für äldreomsorgen. Uppdraget ska
redovisas senast 2017-03-31. I uppdraget ingår bland awtat att füreslå
åtgärder som syftar till flexiblare former ftir beslut om äldreomsorg utan att
rättsäkerheten für den enskilde fürsëimras. Även om det finns kommuner som
väljer att frångâ de krav som ställs på myndighetsbeslut åir det inte lämpligt
att rekommendera socialnämnden att ge uppdrag till biståndsenheten som
strider mot nu gällande lagstiftning.

Kommunstyrelsens ftirslag 2016-05 -23 $ 7 I :

Kommunfullmäktige avslar motionen då en modell med rambeslut i tid
istället für beslut om specifika hemtjänstinsatser strider mot lagstiftningen
och då socialnämnden redan arbetar für att kontaktpersonen ska få ett ökat
ansvar i enlighet med motionen.

Kommunfullmåiktiges beslut 2016-05-30 $ 58:

Kommunfullmdktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att
motionen ska utredas med yrkandet nedan som grund.
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Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att arbeta fram en modell
med ett rambeslut i tid vid beslut om hemtjänstinsatser. Kontaktpersonen i
hemtjänsten får ett ökat ansvar ftir att tillsammans med den enskilde ta fram
och planera insatser med större infl¡ande från den enskilde.

I socialnÊimndens protokoll20l6-09-27 ç 128 står åter igen att fürslaget att
ge socialnämnden i uppdrag aff arbetafram en modell med rambeslut i tid
vid beslut om hemtjänstinsatser strider mot gällande lagstiftning samt
socialstyrelsens füreskrifter och allmåinna råd. De skriver vidare att
socialnämnden inte kan frångå gällande lagstiftning med anledning av att
kommunfullmäktige återremitterat motionen.

Förslaget att kontaktpersonen ska få ett ökat ansvar ftir att tillsammans med
den enskilde ta fram och planera insatser med större inflytande från den
enskilde besvaras med socialt ansvariga samordnare i samband med den nya
organisationen ftir hemtjänsten ska ansvara ftir att upprätta
genomfnirandeplaner tillsammans med den enskilde ftir att säkerställa
inflytande vid planering av beviljade hemtjänstinsatser.

Vid beslut om hemtjänstinsatser görs även en beräkning av tid som åtgår ftir
att utfüra beviljade hemtjänstinsatser per vecka. Utftirare ffir dels ersättning
på basis av beråiknad tid per vecka, dels ger det ett underlag ftjr att planera
personalresurser i socialfürvaltningens planeringssystem. Tid per vecka
medftir att det finn utrymme ftir att i högra grad flexibelt planera tid utifrån
den enskildes behov som emellanåt varierar under dagen eller veckan.
Ansvar ftir att planera och ftirdela tid utifran personal och budget åligger
enhetschefen.

Socialt ansvariga samordnare kommer i samverkan med kontaktperson att
upprätta, ftilja upp och utvärdera genomftirandeplanen.

I socialtjänstlagen regleras den enskildas inflytande vid planering av insatser

Socialnämnden arbetar i enlighet med lagen och har fattat beslut om åtgärder
inom hemtjåinsten. Socialnämndens åtgärdsplan ftir en god produktivitet och
effektiva processer är ett led i att säkerställa att inflytande ges till den
enskilde när insatser planeras i genomftirandet.

Socialnämnden ftjreslår att kommunfullmfütige avslår motionen då
motionens fürsta ftirslag strider mot lagstiftningen och då socialnämnden
redan arbetar i enlighet med motionens andra ftirslag.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-10-31 $ 118.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Yrkanden och beslutsgång
Olle Lindström (M), Bernt Drugge (SD) och Lili-Marie Lundström (C) yrkar
bifall till motionen.

Ordftiranden ställer arbetsutskottets fiirslag och Olle Lindströms med fleras
yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets fü rslag.

För beslut
KommunfullmÈiktige
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Kommunstyrelsen

s r60 Medborgarförslag. Håll
kom m u nfu I lmäktigesammanträde på
Björknäsgymnasiet
KS 20t51641

Komm u nstyrelsens förslag
Kommunfullmåiktige uppdrar till fullmäktiges presidium att undersöka
möjligheten att ha ett sammanträde i Björknäsgymnasiets aula, Björksalen.

Beskrivning av ärendet
Conny Sundkvist har 2015-10-19 låimnat ett medborgarfürslag om att ett
kommunfullmåiktigesammanträde per år ska äga rum i Björknäsgymnasiets
aula, Björksalen.

Sundkvist vill att alla ungdomar ska ha en bra ftjrståelse om hur kommunen
styrs. Han menar även att sammanträdet kan anvåtndas som en del i elevernas
samhällsvetenskapliga utbildning.

Medborgarftirslaget skickades 2015-10-19 på remiss till tillväxtkontoret och
utbildningsnämnden.

Tillväxtkontoret skriver 2015-11-09 att ett byte av sammanträdesplats inte
innebär något tekniskt hinder für närradiosåindningen. För varje radiosänt
sammanträde betalar kommunen en ersättningpåL 6 500 kronor till
närradiofüreningen. Om sammanträdet genomftirs på ett annat ställe ¿in i
kommunfu llmäkti gesalen tillhandahåller närradioföreningen den tekniska
utrustningen ftir såindningen och då utgår en ersättning på l1 000 kronor.

Utbildningsnämnden skriver 2016-09-22 $ 6l att ungdomsfullmäktige som
genomftirs i Bodens kommun en gång per år är ett bra sätt ftir elever i både
grund- och gymnasieskolan attvara delaktiga i de demokratiska processema
i en kommun men också ftir att lära hur en kommun styrs.

I ämnet samhällsvetenskap ska alla elever lära sig om hur en kommun styrs.
Undervisningen i samhällskunskap kan med ftirdel innebåira att man besöker
ett eller flera kommunala politiska sammanträden. Det åir läraren som
planerar och genomftir sin undervisning och som därmed avgör om och när
ett sammanträde ska besökas, oavsett var det rent frsiskt genomftirs.

Utbildningsnämnden ser inget hinder i att ftirlägga
kommunfu llmäkti gesammanträden i Bj örksalen på Bj örknäs gymnasiet.

Kommunstyrelsens ft)rslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
20t6-10-31 $ 119.

För beslut
Kommunfullmäktige

/ Exped¡erat Signatur
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Kommunstyrelsen

s 16r Medborgarförslag. Bevara Snabelhuset i den kulturella
verksamheten
KS 20151657

Kommu nstyrelsens förslag
Beslut har fattats om att sälja fastigheten till Folkuniversitetet som bedriver
verksamhet i överensstämmelse med medborgarförslaget. Dåirmed anses
medborgarftirslaget besvarat.

Beskrivning av ärendet
Hfüan Andersson har 2015-l l-16 lämnat in ett medborgarfürslag om att
bevara Snabelhuset i den kulturella verksamheten eller eventuellt sälja huset
till någon som har dessa ambitioner.

Medborgarftirslaget skickades 2015-ll-16 på remiss till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden och 20I 5 -|I -3 0 till fastighetsnämnden.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutade 2016-02-17 $ 12 att ftireslå
kommunfullmäktige att avslå ftirslaget med hänvisning till att nämnden inte
kan bära kostnaderna für att subventionera hyran. De har sagt upp sitt
hyresavtal kopplat till Snabelhuset. Fastighetsnämnden är hyresvÈird och har
accepterat uppsägningen från och med 2016-05-31.

Fastighetsnämnden beslutade 2016-09-26 $ 2l att ftireslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarftirslaget. QUMF ftireningen har
inte visat något fortsatt intresse att ftirvärva fastigheten.
Fastighetsftirvaltningen har ftirt ytterligare diskussioner med andra aktörer
som har ftir avsikt att driva verksamheten på liknande sätt.

Nu har beslut fattats om att sälja Snabelhuset till Folkuniversitetet.
Folkuniversitetet är i grunden ett studieftjrbund med kopplingar till Umeå
universitet och verksamheten man avser att bedriva handlar om både
traditionell studiecirkelverksamhet, men även att erduda
uppdragsutbildningar av olika slag liksom attvara arrangör och stödjare av
kulturella aktiviteter.

Kommunstyrelsens ft)rslag överensståimmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-10-31 $ 120.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

s 162 Samverkansavtal mellan Kalix kommun och fyrkantens
kommuner Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn om
genomförande av gym nasieskolans
Naturbruksprogram, inriktning Skog
KS 2016/201

Kom m u nstyrelsens förslag
1. Kommunfullmáktige antar samverkansaltalet med Kalix kommun

avseende Naturbruksprogrammet, inriktning Skog.
2. Avtalet gäller fran och med 2016-08-01 - 2019-08-01 med möjlighet till

fürlängning.

Beskrivning av ärendet
Landstingsfullmäktige beslutade 2016-02-24 $ 12 godkänna att
huvudmannaskapet ftir Kalix Naturbruksgymnasium överftirs till Kalix
kommun från och med 2016-08-01.

Med anledning av att Kalix kommun övertagit huvudmannaskapet ftir
Naturbruksprogrammet inriktning Skog har ett nytt ftirslag till
samverkansavtal tagits fram av Kalix kommun. Avtalet reglerar samverkan,
ansvar och ekonomisk ersättning mellan Kalix kommun och
samverkanskommunerna inom fyrkanten - Piteå, Luleå, Boden och Älvsbyn.
Avtalade kommuner blir i och med avtalet ett samverkansområde inom
avtalad utbildning.

Utbildningsnåimnden beslutar 2016-09-22 $ 59 att ftireslå
kommunfullmåiktige att anta samverkansavtalet som ska gälla20l6-08-01 -
2019-08-01 med möjlighet till ftirlängning.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-t0-31 $ 121.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

S f æ Kommunala samverkansavtalet om gymnas¡eutbildning
KS 2009i91

Komm u nstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar Kommunala samverkansavtalet om

Gymnasieutbildning ftir 4-kantens kommunala gymnasieskolor att gãlla
fran och med 2017 -01 -01 .

2. Skolchefen får i uppdrag att vid behov omftirhandla och fastställa nya
versioner av bilagoma.

3. Detta avtal ersätter Samverkansavtal für gymnasieskoloma i Boden,
Luleå, Piteå och Alvsbyns kommuner 2009-07-0I -2013-06-30, med
årlig ftirlängning.

Beskrivning av ärendet
Ett nytt ftirslag till samverkansavtal har presenterats av ledningsgruppen ftir
Fyrkantens gymnasiesamverkan, det vill säga nåimndsordfüranden für bam-
och utbildning i Piteå, Luleå, Boden och Älvsbyn. Avtalet är framtaget i nära
samarbete med Fyrkantens utbildningsgrupp - fürvaltningschefer och
gymnasiechefer. Ekonomer i de fyra kommunerna har utarbetat ftirslag till
ekonomiskt ersättningssystem. Utbildningsledare für fyrkantens
gymnasiesamverkan har processat avtal sinnehållet tillsammans med
fokusgrupper som bestått av fackliga parter samt olika yrkeskategorier i de
fyra samverkanskommunema.

Det nya avtalet är det tredje i raden av samverkansavtal ftir fyrkantens
gymnasier och ersätter Samverkansavtal fiir gymnasieskolorna i Boden,
Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01-2013-06-30, med årlig
ftrlåingning. Piteå kommun har deltagit i samarbetet sedan 2007, ett åtr

senare än övriga samverkanskommuner. Det nuvarande avtalet utvärderades
2013 i samband med utredningen kring ett eventuellt kommunalft)rbund.

Avtalet omfattar all utbildning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola
som anordnas av parterna. Det nya samverkansavtalet ska gälla från och med
2017-01-01och tillsvidare till dess att någon eller några av de ingående
parterna väljer att säga upp avtalet.

Utbildningsnämnden beslutar 2016-09-22 $ 60 att ftireslå
kommunfullmáktige att anta samverkansavtalet och ge skolchefen i uppdrag
att vid behov omftirhandla och fastställa nya versioner av bilagorna. Avtalet
ersätter ett avtal frän2009.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets fü rslag
20r6-10-3t ç 122.

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande /
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Kommunstyrelsen

s 164 Aterrapportering av uppdrag. Alternat¡va metoder för
att samla in synpunkter från brukare och anhöriga
K520141453

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna presentationen av ftirslag till
alternativa metoder att samla in synpunkter från brukare och anhöriga istället
für interna kvalitetsundersökningar.

Beskrivning av ärendet
I strategiska planen 2015-2017 finns en uppftiljningsplan upprättad für att
ståirka uppftiljningar till kommunfullmäktige, ftir socialnämnden ska kvalitet
i hemtjåinsten ft)ljas upp med nuläge och utmaningar i verksamheten och
rapporteras till kommunfullmäktiges decembersammanträd e 20 I 5 .

Socialnämnden beslutade 2015-09-22 ç 157 att ftireslå kommunfullmåiktige
att rapporttillfÌillet senareläggs. Detta då nationell statistik inte finns
tillgänglig ft)r att kunna ingå i rapporten für decembermötet. Kommunfull-
mäktige har beslutat att kvalitetsrapporten ska lämnas in senast till
tullmäktige 15 februari 2016.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-15 $ 5:

1. Rapporten Nationell statistik och interna kvalitetsundersökningar utgör
socialnämndens avrapportering av uppdragen enligt uppftiljningsplan och
kommunfullmliktiges beslut 2015-05-25 ç 67.

2. Socialftirvaltningen får i uppdragaft senast juni 2016 presentera ett
ffirslag till alternativa metoder att samla in synpunkter från brukare och
anhöriga istället ftir interna kvalitetsundersökningar.

3. Rapporten Nationell statistik och interna kvalitetsundersökningar läggs
med godkännande till handlingarna.

Socialnämnden behandlade uppdraget som framkommer i punkt 2päsitt
sammanträde 2016-06-2 1 $ 93.

Socialnämnden godkänner den nya arbetsmodellen som socialfürvaltningen
tagit fram och awecklar nämndens intema kvalitetsundersökningar inom
äldreomsorgen.

Socialfürvaltningen ftireslår att de interna kvalitetsundersökningama i
äldreomsorgen awecklas under 2016 efters,om de är snarlika den
Socialstyrelsen skickar ut årligen: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"
Om enkäten ska finnas kvar bör den utvecklas für att höja validiteten och
ftirbättra kvalitén och sedan skickas ut till brukama2}I7. Eftersom enkäten
inte når alla brukare vill socialftirvaltningen arbeta med att utveckla
brukarråden, vilket ska möjliggöra att fler brukares åsikter fångas upp.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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En annan anledning att socialfürvaltningen anser att de intema
kvalitetsundersökningama ska awecklas är att svarsfrekvensen ärläg. Enligt
Socialstyrelsen har undersökningar som skickas ut från en kommun ett
systematiskt fel. Egna undersökningar har ofta ett bättre resultat än de
nationella, vilket kan bero päatt de som svarar på enkäten är i en typ av
beroendeställning till kommunen.

Ibland kommer det vara nödvändigt att socialftirvaltningen gör riktade
brukarundersökningar inom samtliga verksamhetsområden. Det kan till
exempel handla om utvåirdering av kulturarkivet eller att utvärdera
ftirändringen gällande matlagning i hemtjänsten.

Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-10-31 $ 123.

För beslut
Kommunfullmfütige
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Kommunstyrelsen

s 165 Extrainvester¡ng för kapacitetshöjning på befintligt
ledningsnät med anledning av expansion av
bebyggelse i Sävast
KS 20161597

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige tilldelar tekniska ftirvaltningen 5 mkr ftir b¡e av
ledningsnät samt renovering och nybyggnad av pumpstationer. Investeringen
avser sträckan mellan Svedjans reningsverk och Pumpstation P2 (Grubban).

Beskrivning av ärendet
Inriktningen att Boden ska växa mot Luleå innebåir ett arbete med att utreda
hur vårt befintliga ledningsnät och pumpstationer klarar en ökad belastning.
Nedan beskriven investering är nödvändig ñr att kunna erbjuda
nyanslutning till befintligt nät.

PumpstationenP2, även kallad Grubban, är en stor och strategiskt viktig
pumpstation. Det är den sista pumpstationen nedströms innan spillvattnet når
slutdestinationen på Svedj ans avloppsreningsverk.

I dagsläget har ovan nämnda pumpstation problem att"hällaundan"
spillvatten vid ökad belastning. Det sker framftirallt vid snösmältning och
vid regn. Följden blir att pumpstationen vid dessa perioder "bräddar" ut
spillvatten (avloppsvatten) till Lule älv. För att klara den ökade belastningen
behövs det nödvändiga åtgärder på det befintliga ledningsnätet, dessa
åtgärder kommer att delas in i två etapper, varav de sökta investeringsmedlen
avser etapp 1.

Under etapp ett kommer ledningsnätet mellan P2 och Svedjan bytas ut till
en större dimension och även till en korrekt tryckklass. Det kommer även att
byggas en pumpstation ftir att minska risken ftjr källaröversvämningar på
Armévägen. Planen är att etapp ett genomftirs under ftirsta halvåtret2}l7
med början i januari.

Avslutningsvis beskrivs även etapp två vars finansiering inte behandlas i
nämnt ärende. Etapp två avser sträckan mellan P2 och
Torpgärdsleden/Lejonbacken som är cirka 1500 meter.

Både befintlig spill- och vattenledning är i dåligt skick samt även
underdimensionerad ftir ökad belastning. Det dåliga skicket innebär
återkommande driftsstömingar och även läckage in till spillvattennätet.
Vattenledningen är även primär ftir att fürse Sävast med dricksvatten vilket
innebär att driftsstörningar kan fa besvärliga konsekvenser.

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur



Bodens kommun
Sa m ma nträd es proto kol I

Sammenträdesdatum

2016-11-14

S¡da

21(38)

Kommunstyrelsen

Både spill- och dricksvattenledningana,behöver bytas ut i närtid (inom en
två års period) och den uppskattade kostnaden fiir det är cirka I mkr.

Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med tekniska utskottets ftirslag
20t6-11-01 $ 49.

För beslut
Kommunfullm?iktige

/ Expedierat Signatur
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Kommunstyrelsen

s 166 Aktieöverlåtelseavtal avseende North Sweden
Datacenter Locations AB
KS 2011/408

Komm unstyrelsens förslag
Kommunfullmåiktige godkåinner aktieöverlåtelseavtalet.

Beskrivning av ärendet
LuleåNäringsliv AB, Luleå kommun, Bodens kommun, Piteå kommun och
Norrbottens läns landsting önskar sälja sina respektive ägarandelar i North
Sweden Datacenter Locations AB (organisationsnummer 556884- I 65 3) till
Vattenfall Vattenkraft AB och Skellefteå Kraft AB som önskar ftirvärva
ägarandelarna. Detta ska ske i ftirhållande till säljarnas respektive
aktieinnehav innebärande att köparna ska ftirvåirva hälften av säljamas aktier
vardera.

Antalet aktier i bolaget uppgår till 100 stycken. Köpeskillingen uppgår till
10 000 kronor per aktie, det vill säga sammantaget en miljon kronor für
samtliga aktier. Köparna ska betala köpeskillingen med hälften vardera i
form av kontant betalning på tillträdesdagen. Aktierna ska tillträdas den 2
januari 2017, eller senast den 1 februañ2017.

Överlåtelse, köpeskilling, tillträde, sälj arnas gar antier, sälj arnas och
köpamas övriga åtaganden, villkor ftlr tilltradet, övrigt och tvistelösning
regleras i avtalet.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med ftirslag till beslut.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

s 167 Antagande av detaljplan för fastigheterna ENEN 1,2,
BODEN 50:4 och del av BODEN 56:39 i Bodens centrum
KS 2016/198

Komm unstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat detalj plan ftir fastigheterna ENEN
1, 2, BODEN 50:4 samt del av BODEN 56:39 i Bodens centrum.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra centrumbebyggelse med, i ftirsta hand,
bostäder i ett av Bodens mest centrala och exponerade lägen.

Kommunstyrelsens ordftirande har genom sin delegation 2016-03-21 gett
Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan fìir aktuellt
planområde. Samhällsbyggnadskontoret har i enlighet med plan- och
bygglagens regler fÌir utökat ftirfarande upprättat, samrått och ställt ut
detaljplanen med tillhörande handlingar ftir granskning.

Under tiden ftir samråd inkom skrivelser med synpunkter från låinsstyrelsen,
fastighetsftirvaltningen, tekniska ftirvaltningen, fackfürbunden, Lundströms
fastigheter, Handikappftireningens samarbetsorgan, BRF Kungsbron, boende
i Boden samt från närboende. Dessa synpunkter bemöttes inftlr
granskningsskedet.

Under tiden ftir granskning inkom synpunkter från BRF Kungsbron,
Lundströms fastigheter, Handikappftireningens samarbetsorgan samt från
närboende.

Till antagandet kvarstår ftiljande synpunkter som inte har blivit
tillgodosedda:

o Synpunkter om att skuggbildning minskar ljusinsläpp i bostadslägenheter
i närliggande fastigheter.

o Synpunkt om att kvarteret inte bör bebyggas och att andra lokaliseringar
i centrum, som kan vara bättre lämpade, bör utredas.

o Synpunkt om att parkeringsplatser ftirsvinner och att gemensamma
parkeringslösningar ska lösas inom kvarteret Enen.

o Synpunkt om fÌistningsliknande arkitektur

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med ftirslag till beslut.

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunstyrelsen

s 168 Medborgarförslag. Stoppa nedläggningen av
Snabelhuset
KS 20t5/657

Beslut
Beslut har fattats om att sälja fastigheten till Folkuniversitetet som bedriver
verksamhet i överensstämmelse med medborgarförslaget. Därmed anses
medborgarfü rslaget besvarat.

Beskrivning av ärendet
Michael Hollström har 2015-10-23lämnat in ett medborgarftirslag angående
Snabelhuset. Han hoppas att nedläggningen av detta kulturhus ska stoppas
och att kommunen istället ska ge stöd till QUMF föreningen som på kort tid
byggt upp en beundransvåird verksamhet.

Medborgarfürslaget skickades 2015-10-23 på remiss till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden och 2016-03-08 på remiss till fastighetsnämnden.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutade 2016-02-17 $ 11 att ftireslå
att medborgarftirslaget avslås med hänvisning till att nämndens uppdrag
visserligen i fürsta hand är att stötta ftireningar genom olika former av
ftireningsbidrag samt tillhandahålla bokningsbara subventionerade lokaler
für kommunens medborgare, men nämnden har sagt upp sitt hyresavtal
kopplat till Snabelhuset. Fastighetsnåimnden är hyresvärd och har accepterat
uppsägningen från och med 2016-05-31.

Fastighetsnåimnden beslutade 2016-09-26 $ 20 att ftireslå kommunstyrelsen
att avslå medborgarfrirslaget. QUMF füreningen har inte visat något fortsatt
intresse att fürvärva fastigheten. Fastighetsftirvaltningen har ftirt ¡terligare
diskussioner med andra aktörer som har für avsikt att driva verksamheten på
liknande sätt.

Nu har beslut fattats om att sälja Snabelhuset till Folkuniversitetet.
Folkuniversitetet åir i grunden ett studielorbund med kopplingar till Umeå
universitet och verksamheten man avser att bedriva handlar om både
traditionell studiecirkelverksamhet, men även att erbj uda
uppdragsutbildningar av olika slag liksom attvara arrangör och stödjare av
kulturella aktiviteter.

Kommunstyrelsens beslut överensståimmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-t0-3r $ 124.

För kännedom
Michael Hollström

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Kommunstyrelsen

S f 69 Medborgarförslag. Besiktiga om Snabelhuset och sälj
det till part som vill bevara kulturen och hjälpa
personalen
KS 20151657

Beslut
Beslut har fattats om att sälja fastigheten till Folkuniversitetet som bedriver
verksamhet i överensstämmelse med medborgarfürslaget. Därmed anses
medborgarftirslaget besvarat.

Beskrivning av ärendet
Kent Stefansson har 2015-10-22|ämnat in ett medborgarftirslag om att rädda
Snabelhuset, kulturhuset i Boden. Han ifrågasätter kommunens beräkningar
av vad reparation och brandsäkring skulle kosta och ftireslår att huset
besiktigas om av ett oberoende ftiretag.

Han ft)reslår även att huset ska säljas till QUMF eller till annan part som vill
bevara kulturen i Boden och trjälpa ungdomarna och alla som arbetar i huset.
Han skriver vidare att de flesta har olika diagnoser eller fysiska handikapp
som gör det svårt att å nya jobb. AU sparka ut alla ur huset skulle stjälpa det
som varje person byggt upp ftir att må bättre och inte belasta samhället.

Medborgarftirslaget skickades 2015-10-23 på remiss till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden och 2015-11-30 på remiss till fastighetsnÈimnden.

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutade 2016-02-17 $ l0 att ft)reslå
att medborgarforslaget avslås med hänvisning till att nämndens uppdrag
visserligen i ftirsta hand är att stötta ftireningar genom olika former av
füreningsbidrag samt tillhandahålla bokningsbara subventionerade lokaler
ftir kommunens medborgare, men nämnden har sagt upp sitt hyresavtal
kopplat till Snabelhuset. Fastighetsnämnden är hyresvåird och har accepterat
uppsägningen från och med 2016-05-31.

Fastighetsnämnden beslutade 2016-09-26 $ l9 att ftireslå kommunstyrelsen
att avslå medborgarftirslaget. De skriver att Snabelhuset är besiktat av en
oberoende part, Grontmij,2012-01-27 och att ytterligare en statusbedömning
av olika konsulter gjordes i slutet av 2015. Nämnden menar att båda
bedömningarna ger en rättvisande bild av fastighetens status.

QUMF ftireningen har inte visat något fortsatt intresse att ftirvärva
fastigheten. Fastighetsftirvaltningen har ftirt ytterligare diskussioner med
andra aktörer som har ftir avsikt att driva verksamheten på liknande sätt.

Nu har beslut fattats om att sälja Snabelhuset till Folkuniversitetet.
Folkuniversitetet är i grunden ett studiefiirbund med kopplingar till Umeå
universitet och verksamheten man avser att bedriva handlar om både
traditionell studiecirkelverksamhet, men även att erbjuda

/ Expedierat
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Kommunstyrelsen

uppdragsutbildningar av olika slag liksom attvara arrangör och stödjare av
kulturella aktiviteter.

Kommunstyrelsens ft rslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-10-31 $ l2s.

För kännedom
Kent Stefansson
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Kommunstyrelsen

s 170 Bodens kommuns handlingsprogram enl¡gt lagen om
skydd mot olyckor (SFS 2003:7781
KS 2016/585

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Bodens kommuns
Handlingsprogram enligt lag(2003:778) om skydd mot olyckor.
Handlingsprogrammet gäller 20 | 6-201 8.

Beskrivning av ärendet
Räddnings- och beredskapsftirvaltningen har tagit fram Handlingspro gram
enligt lag(2003:778) om skydd mot olyckor och föreslår i tjänsteskrivelse
201 6 -I 0 - 17 att kommunstyrelsen fastståiller handlingspro grammet.

Enligt gällande lagstiftning är Sveriges kommuner skyldiga att ha ett
handlingspro gr¿ìm ft)r krishantering, ftirebyggande verksamhet samt
räddningstjänst. Staten vill med detta lagkrav ftirtydliga ansvaret rörande
sfüerhet och trygghet samtidigt som kommunerna tillåts att lokalanpassa och
samverka med andra berörda aktörer. Det huvudsakliga syftet med
handlingsprogrammet är att skapa ftirutsättningar ftir ett tryggt och säkert
samhälle.

Kommunstyrelsens beslut överensståimmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-10-3r $ 126.

För genomfürande
Kommunstyrelsen/räddnings- och beredskapsft)rvaltningen
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Kommunstyrelsen

S 171 Revidering av teckningsrätten inom ekonomikontoret
KS 2015/61

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa ffireslagen teckningsrätt och ratt att
underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser inom ekonomikontoret.

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret har lämnat in ftirslag på revidering av teckningsrätten och
rätten att underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser inom
ekonomikontoret och ftireslår i tjänsteskrivelse 2016-10-12 att
kommunstyrelsen fastställer ftirslaget.

För att kunna teckna kommunens deklarationer, plus- och bankgiron,
bankkonton, avtal och övriga handlingar inom ekonomikontoret krävs ett
beslut från kommunstyrelsen om vem som är behörig at underteckna
handlingar. Ekonomikontorets teckningsrätter är senast beslutade av
kommunstyrelsen 2016-04-04 $ 61.

En revidering av teckningsrätten füreslås på grund av personalomsättning
inom socialftirvaltningen och ändrad arbetsft)rdelning på ekonomikontoret
samt en ny punkt om undertecknande av övriga bankärenden.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med arbetsutskottets ft)rslag
2016-10-3r ç t27.

För beslut
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande /
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Kommunstyrelsen

s r72 Revidering av riktlinjer för betalkort med mera
KS 2011i70

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa reviderade Riktlinjer ftir

nyttjande av kredit- och betalkort.
2. Kommunstyrelsen fastställer ftiljande tillägg till Riktlinjer für inköp av

varor och tjåinster under Avrop från avtal eller direktinköp, punkt2.2,
"...utom i vissa fall där fakturabetalning inte är möjlig".

3. Kommunstyrelsen upphäver punkt 2:17 i kommunstyrelsens
delegationsordning om innehav av personligt betalkort (inklusive årlig
omprövning av kortinnehav).

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret har tagit fram ft)rslag till reviderade Riktlinjer ftir
nyttjande av kredit- och betalkort. De reviderades senast av
kommunstyrelsen 2013-04-29 $ 58. De ftireslår i tjänsteskrivelse 2016-10-14
kommunstyrelsen att fastställa reviderade Riktlinjer ftir nyttjande av kredit-
och betalkort och ett tillägg till Riktlinjer fiir inköp av varor och tjänster
under Avrop från avtal eller direktinköp samt att en punkt i
kommunstyrelsen delegationsordning ska upphävas.

Motivet tu attidag finns inte alla korttyper som är beskrivna i gällande
riktlinjer kvar och nya har tillkommit. Betal- och kreditkort är synonymt och
betyder att köpen går mot faktura. Ett bankkort är ett kort som dras direkt
mot ett bankkonto. Rubriken ftjreslås darftir åindras till Riktlinjer ftir bank-
och betalkort. Det finns även ett behov att kunna använda kortbetalning vid
internethandel där fakturabetalning inte rir möjlig. Detta gäller exempelvis
annonser på sociala medier och inköp av lT-program. Med anledning av
detta behöver ett tillägg göras till Riktlinjer ftir inköp av varor och tjänster
under Avrop från avtal eller direktinköp, punkt 2.2. Där står att via internet
tillåts endast köp drir leverantören erbjuder fakturabetalning. Tillägget som
ftireslås är "...utom i vissa fall där fakturabetalning inte är möjlig".

I kommunstyrelsens delegationsordning punkt 2:17 står det att innehav av
personligt betalkort (inklusive årlig omprövning av kortinnehav) beslutas av
ekonomichef. Ekonomikontoret bedömer att utftirdandet av bankkort kan ses

som en verkställighet av riktlinjerna ftir nyttjande av kredit- och betalkort.
Det krävs inte att det fattas ett beslut i varje fall som ett kreditkort utfrirdas.
Punkten 2:I7 om innehav av personligt betalkort kan därftir upphävas.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-10-3r $ r28.

För genomfürande
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret

//
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Kommunstyrelsen

S 173 Avtal med Norrbottensteatern om teaterföreställningar
KS 2016/613

Beslut
l. Kommunstyrelsen beslutar att teckna ftireslaget avtal.
2. För 2017 finansieras avtalet genom aft 90 000 kronor anvisas från

kommunstyrelsens oftirutsedda utgifter till ks-
kommunledningsft)rvaltningens driftram. Av samma anledning utökas
ks-kommunledningsftlrvaltningens driftram med 92 000 kronor
respektive 95 000 kronor ftir 2018 och 2019.

Beskrivning av ärendet
Stiftelsen Norrbottensteatern och Bodens kommun har gemensamt tagit fram
ett avtal ftir perioden fran och med l januari 2017 som innebär ftiljande:

o Bodens kommun betalar till Nonbottensteatern från år 2017 och framåt
ett belopp på 90 000 kronor ftir två vuxenftireställningar samt sex
barn/skolffireställningar, antingen 3x2 (vår/höst) av två olika
produktioner eller sex ftireställningar av en och sanìma produktion.

o Om kommunen ej önskar ta del av erbjudna vuxenftireställningar kan
dessa bytas ut till skolftireställningar.

. Beloppen für kommande år räknas upp med två och en halv procent på
nåirmast ftiregående kalenderårsavgift .

o Bam- och skolftireställningarna ska varieras så att alla stadier, i så stor
utsträckning som möjligt, kommer i åtnjutande av ftireställningarna.

o Norrbottensteatern ftirbinder sig att ftir överenskomna medel ge

kommunens invånare teater av hög kvalitet och med så stor lyhördhet
som möjligt ftir kommunens önskemål utifran rådande utbud.

o Biljettintäkterna tillfaller arrangören på platsen, fÌir täckande av de
omkostnader som uppstar i samband med teaterns ftireställning.

o Avtalet gäller under tre år från 2017 och parterna ftirbinder sig att under
tiden göra en utvärdering av avtalet.

o Uppsägning av avtalet ska ske sex månader füre kontraktstidens utgång, i
annat fall ftirlängs kontraktet für en tid av tre år med sanìma tillämpning
av principer ftir tiduppräkning.

Arbetsutskottets ftirslag 2016-10-31 $ 129:

1. Kommunstyrelsen beslutar att teckna ftireslaget avtal.

2. Avtalet finansieras från kommunledningsftirvaltningen. ,Ar 2017 tas
pengar fran kommunstyrelsens ofürutsedda och finansiering ftir
nästkommande år behandlas i Strategisk plan.

Sida
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Kommunstyrelsen

Yrkande och beslutsgång
Inge Andersson (S) yrkar att punkt två i arbetsutskottets ftirslag åindras till:
2. FÌir 2017 finansieras avtalet genom att90 000 kronor anvisas från

kommunstyrelsens ofürutsedda utgifter till ks-
kommunledningsftlrvaltningens driftram. Av samma anledning utökas
ks-kommunledningsftirvaltningens driftram med 92 000 kronor
respektive 95 000 kronor ftir 2018 och 2019.

Ordft)randen finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Inge Anderssons (S)
yrkande.

För genomftirande
Stift elsen Norrbottensteatem
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Kommunstyrelsen

S 174 Medborgarförslag. Andra busstider mellan Harads och
Boden
KS2016/297

Beslut
Kommunstyrelsen ger tekniska ftirvaltningen i uppdragatt inkludera detta
medborgarftirslag i utredningen om behovet av utökad busstrafik.

Beskrivning av ärendet
Per Steen har lämnat in ett medborgarftirslag om att inft)ra fler bussturer
mellan Harads, Svartlå och Boden. De nyinsatta turerna ska vara anpassade
ftir studie- och arbetspendling till byarna samt ftjr ungdomars
fritidsaktiviteter i Boden.

Länstrafiken trafikerar linje 266 mellan Boden, Svartlå och Harads ftir
Bodens kommuns råikning. Länstrafiken har fürfrågats angående utrymme att
öka antalet kilometer samt antalet turer inom ramen fiir befintligt avtal och
med behntligt antal fordon.

Det ftlrslag som Länstrafiken presenterat är en extrainsatt tur med avgång
från Harads kl. l5:40 med ankomst till Boden kl. 16:45. Returresan füreslås
avgäfrån Boden k1.17:00. Detta kan genomftiras till en kostnad av 170 000
kr/ar. Om senare avgangstider från Boden skall sättas in krävs en ftirhandling
med avtalsparten, eftersom det medfür ob-tid für förare etc.

Skall en ny tur läggas in morgontid i riktning mot Harads anpassad ftir
arbets- och studiependling krävs en utökning med ytterligare ett fordon,
vilket medftir en kostnad på 380 000 kr/år plus en trafikproduktion
motsvarande 170 000 krlår.

Total kostnad ftir de utökningar som ftireslås enligt Medborgarfürslaget är
720 000 kr plus den fürhandlade kostnad som krävs avseende senare
traf,rkering (obtid ftir ft)rare etc. som ej ingår i befintligt avtal).

Mot denna bakgrund finns inte pengar i budgeten ftir Tekniska ftirvaltningen
für att utöka trafik i den omfattning som Medborgarftlrslaget ftireslår.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med tekniska utskottets ftirslag
20t6-r1-01 $ 50.

För kännedom
Per Steen

För genomfürande
Kommunstyrelsen/tekniska ftirvaltningen
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Kommunstyrelsen

S f 75 Tekniska förvaltningen, verksamhetsplan 2017-2019
KS 2016/596

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner tekniska ftirvaltningens reviderade
verksamhetsplan 20 17 -2019 inklusive ftirdelning investeringar per
verksamhetsområde och internkontrollplan.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen lålmnar ftirslag till verksamhetsplan für åren 2017 -
2019.

Driftbudget

Tekniska utskottets nettobudgetram ftir ånen2017 - 2019 är 108 793 tkr,

108 678 tkr respektive 109 265 tkr. Förslaget till driftbudget ligger inom
ram.

Resultatenheter

Transportenheten, verkstad och projektering är resultatenheter.
Resultatenheterna har nollbudget, vilket innebär att de täcker samtliga
kostnader med intfüter.

Affärsdrivande verksamhet

De affürsdrivande verksamhetema vatten, avlopp och avfall, är till 100 %
avgiftsfinansierade.

lnvesteringsbudget

Tekniska ftirvaltningens fürslag till investeringsbudget ligger på ram.

Verksamhetsplanen har ftirhandlats enligt MBL $ 1l den 27 oktober 2016.

Tekniska utskottets ftirslag 2016-11-01 $ 51:

Kommunstyrelsen godkänner tekniska ftirvaltningens verksamhetsplan
2017 -2019 inklusive ftirdelning investeringar per verksamhetsområde och
internkontrollplan.

2016-11-14 lämnar Sead Maglic (NS) in ett reviderat ftirslag på
verksamhetsplan. Under rubriken Utvecklingsområden/En trivsam växande
småstad finns tillägget att satsningama att, utifrån tilldelade extramedel, göra
infarterna till Boden lika attraktiva och uppskattade som övriga park- och
naturområden. En plan ftr kommande investeringar ftir infarter ska tas fram
under 2017 . Under rubriken Utvecklingsområden/Integration som tillgang
finns tillägget att ftirvaltningen under 2017 fortsätter att genomftira de

integrationsprojekt som medel beviljats ftir.

/ Expedierat
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Kommunstyrelsen

Yrkande och beslutsgång
Sead Maglic (NS) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt inlämnat
reviderat ftirslag.

Ordfiiranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det reviderade
ft)rslaget.

För genomftirande
Kommunstyrelsen/tekniska ftirvaltningen

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Kommunstyrelsen

s r76 Val av ersättare t¡ll kommunstyrelsens arbetsutskott
och ersättare till budgetberedningen för återstående
del av mandatperioden
KS 2016/461

Beslut
Kommunstyrelsen väljer Michael Engström (S) som ny ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott och ersättare i budgetberedningen ftir
återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-05 $ 134 att bifalla Ingemar Karlssons
(S) avsägelse av uppdragen som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
och budgetberedningen. Socialdemokraterna har 201 6-10- 1 2 nominerat
Michael Engström (S) som ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
och budgetberedningen.

Kommunstyrelsens beslut överensståimmer med ftirslag till beslut.

För genomftirande
Michael Engström (S)
Kommunstyrelsenlkanslikontoret, personalkontoret och ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunstyrelsen

s r77 Val av ersättare t¡ll kommunstyrelsens tekniska utskott
för återstående del av mandatperioden
KS20t6l46t

Beslut
Kommunstyrelsen väljer Glenn Blom (S) som ny ersättare i
kommunstyrelsens tekniska utskott ftir återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-05 $ 134 att bifalla Ingemar Karlssons
(S) avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens tekniska
utskott. Socialdemokraterna har 2016-10-12 nominerat Glenn Blom (S) som
ny ersättare i kommunstyrelsens tekniska utskott.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med ftirslag till beslut.

För genomftirande
Glenn Blom (S)
Kommunstyrelsen/kanslikontoret, personalkontoret och tekniska
ftirvaltningen
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Kommunstyrelsen

s r78 Veronica Svalenström (S) med avsägelse av uppdragen
som ersättare i kommunstyrelsens tekniska utskott och
ledamot i kommunstyrelsens näringslivs- och
arbetsmarknadsutskott samt val av ny ersättare och
ledamot för återstående del av mandatperioden
KS 2016t577

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner Veronica Svalenströms (S) avsägelse av

uppdragen som ersättare i kommunstyrelsens tekniska utskott och
ledamot i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott.

2. Kommunstyrelsen väljer Eva Westlund (S) som ny ersättare i
kommunstyrelsens tekniska utskott och ledamot i kommunstyrelsens
näringslivs- och arbetsmarknadsutskott ftir återstående del av
mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Veronica Svalenström (S) har 2016-10-13lämnat in en avsägelse från sina
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens tekniska utskott och ledamot i
kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott.

Socialdemokraterna har 2016-10-12 nominerat Eva Westlund (S) som ny
ersättare i kommunstyrelsens tekniska utskott och ledamot i
kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med ftirslag till beslut.

För genomfïirande
Eva Westlund
Kommunstyrelsenlkanslikontoret, personalkontoret och tekniska
ftirvaltningen

Utdragsbestyrkande i Expedierat Signatur
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S f 79 Delegationsbeslut och delgivningar

Beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av delegationsbeslut och
delgivningar under perioden 20 I 6 -06-22 - 20 I 6 - | 1 -0 3 till handlingama.
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Utdragsbestyrkande / Expedierat
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