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NÄRVARO- OcH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNF'ULLMAKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2017-04-03
Tid 09.30-l 6. 1 8, paus 12.00-13. I 5, I 5.04-1 5.30

$ $ $ $ $ $

LEDAMOTER R:röstber
E:ersättare

Ja / Nej

s42
Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej

S Inge Andersson R J

M Olle Lindström R J

S Béatrice Öman R J

M Johan Sellin R J

SD Bernt Drugge R N

S Glenn Blom R J

V Bosse Strömbäck R Avstår

M Rigmor Ä.ström Rtom$42
kl 15.04

J

S Sonia Harr R J

S Margit Hannu-Dyrander R J

M Maria von Schantz R J

SD Jeff Ahl Rtom g 34
kl 13.15. E
from $ 35 kl

13.18

NS Kenneth Backgård R J

S Lars Nilsson

MP Catarina Ask R J

M Daniel Rönnbäck

S Anna-Karin Nylund

V Inger Westman Arvesen R Avstar

S Leif Pettersson R J

M Göran Ahlman R J

SD Göran Äström R N

S Eivy Blomdahl R J

M Linda Isaksson

C Lili-Marie Lundström R J

S Torbjörn Lidberg R J

L Hendrik Andersson R J

KD Anders Pettersson R J

M Egon Palo R J

S Britt-Marie Loggert-Andrén R J

SD Robert Lund R N

S Christer Carlsson
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NARVARO- OCH OMROSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMAKTIGE
OMRÖSTNINGAR

I)atum 2017-04-03
Tid 09.30-l 6. I 8, paus 12.00-13. I 5, I 5.04-1 5.30

$ $ $ $ $ $

2 (3)

unkomm

LEDAMOTER R:röstber
E:ersättare

Ja / Nej
ç42

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

M Bo Hultin R from g
35 kl 13.15
(Kom då)

J

NS Anders Sundström R J

V Bo Englund R Avstår

S Lena Goldkuhl

MP Gösta Eriksson

M Henrik V/ikström

S Kurt Pettersson R J

M Ake Eltoft R J

SD Susanne Ström R N

S Veronica Svalenström

S Arne Pettersson R J

M Helena Nordvall R J

S Inger Mattsson R J

V Rasmus Joneland

M Hans B Nilsson R J

S Lennart Synnergren R J

SD Arne Gustafsson R N

S Berit Ekervhén R J

(l
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Bodens
kommun

NÃRVARO- OCH OMROSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE
OMRöSTNINGAR

Datum 2017-04-03
Tid 09.30-16. I I, paus 12.00-13. I 5" I 5.04-l 5.30

$ $ $ $ $ $

3 (3)
Ja / NejERSIiTTARE R:röstber

E:ersättare
Ja / Nej

642
Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej

S Evelina Harr

S Urban Sundbom R J

S Anna-Carin Aaro R J

S Åsa Lindström R J

S Robert Andersson

S Magdalena Ek

S Ann-Christin Pretty

S Johan Lund R J

S Christina Vesterlund R J

S Urban Nyström

M Göran Höglund R J

M Henrik Lindqvist

M Ove Simonsson

M Knut Larsson

M Eberth Gustafson R J

M Per-Ulf Sandström R J

M Äke Carlsson R,Efromg
35 kl 13.15,
Rfrom$43

kl 15.30

SD Elvira Ostvall

SD Christer Fjellström E, R from $

35 kl 13.15

N

SD Sven-Göran Fellermark E,Rfrom$
44kl 16.10

V Inga-Lill Engström-Öhman R Avstår

V Gunnel Notelid Etomg34
kl 12.00. E
from $ 42 kl
14.24. Gick
under $ 42
kl14.47

NS Erika Sjöö

NS Tina Kotkaniemi

MP Agneta Granström

MP Mats Nordström R J

C Eva Larsson

C Jenny Engström
;4.
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NIiRvARo- OcH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMT]NFULLMAKTIGE
OMRÖSTNINGAR

I)atum 2017-04-03
Tid 09.30-16.18, paus 12.00-13.15, 15.04-15.30

$ $ $ $ $ $

L Johanna Karlberg

L Lars Karlsson E

KD Annika Berglund

KD Maria Selin

3 (3)
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Kommunfullmäktige

s24 Delgivningar

Beslut
Kommunfullmáktige lägger redovisningen av delgivningama under perioden
2017-02-16 -2017-03-30 samt övriga bifogade redovisningar till
handlingarna.

Nti\ :tL"jìN/

/ Expedierat



Delgivning
Utskriftsdatum: 2017-03-30

td

Datum

Ärendenummer

Utskriven av: lngelina Edström

l/U/K Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Diarieenhet:

Riktning:

Datum:

Notering:

Kommunstyrelsen

Alla

2017 -02-16 - 201 7-03-30

Delges kf

2017.739

2017-03-21

K52017t221

Revisionsrapport Arendehantering och
ärendeberedning

Kommunrevisionen

Revisionsrapport Ärendehantering och
ärendeberedning

Carina Gabrielsson

Kom munledningskontoret

2017.788

2017-03-27

KS 2017l180

U Ks beslut 2017-03-20 $ 61 Riktlinje för
strategisk personal- och
kompetensf örsörj ni ng.

Personalkontoret

Riktlinje för strategisk personal- och
kompetensförsörjning

lngelina Edström

Kom munledni ngskontoret

& lt ih"t
Sidan 1 av 1



Tjänsteskrivelse
Datum

2017-03-17

Sida

1(1)

Bodens kommun

Kommun ledn ingsförvaltningen
lngelina Edström, 0921-621 16
ingelina. edstrom@boden.se

Redovisning av ¡nte färdigbereddda medborgarförslag
som kommunfullmäktige ska besluta om

Beskrivning av ärendet
Enligt arbetsordningen ftir kommunfullmäktige i Bodens kommun ska
styrelsen och övriga nämnder två gånger per ar redovisa de
medborgarftirslag som inte beretts ftirdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Denna
bestämmelse gäller inte om fullmäktige överlåtit ärendet till en nämnd.

Ej fÌirdigberedda medborgarftirslag som kommunfullmäktige ska besluta om

Inkommet Dnr Förslag Remiss

2016-07-07

Åte
Lidberg

20161416 Förbj ud vattenskoterkörning
och vattenskidåkning inom
fågelskyddsområde

Kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden.

20t6-09-07

Michael
Edin

20161506 Andra plats ft)r ytvattenintag Kommunstyrelsens
tekniska utskott

2016-r0-2t

Benny
Vinberg

20t61604 Bygg ett utegym vid
Mårängskolan i Sävast

Plankommittén

20r6-10-24

Siv
Bertilsson

20161610 Upprätta ställplats ftir
husbilar

Plankommittén

2016-rr-09

Sandra
Karlsson

20r61650 Skriv in rätten att amma
offentligt i kommunens
ordningsfðreskrifter

Beslut fattas på
kommunfullmåiktige 2017 -
04-03

20r6-tt-16

Jessika
Vinka

20r61669 Subventionera priserna på
badhuset ftir ftiräldralediga

Beslut fattas på
kommunfullmäktige 2017 -
04-03

Bodens kommun

Postadress

961 86 Boden

www-boden.se

Besóksadress

Stadshuset
Kyrkgatan 24

E-post

kommunen@boden.se

Telefon

0921-620 00

Organisât¡onsnr

212000-2767

Bankg¡ro

600-71 81

M
Fax
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Handlingar
Utskriftsdatum: 2017-03-30

Id

Datum

Ärendenummer

Utskriven av: lngelina Edström

llUlK Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Notering

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Dokumenttyp

Diarieenhet:

Datum:

Riktning:

Status:

Dokumenttyp

Notering:

Sekretess:

Kommunstyrelsen

2010-01 -01 - 201 7-03-30

Alla

Aktuella

MOTION

Visas ej

2012.568

2012-03-28

KS 20121167

Motion: Badplats i Sävast

Hendrik Andersson (FP)

Remiss miljö- och byggnåmnden i samarbete
med Kultur- fritid. Mejlat och påmint sbk och tif
2015-03-30. 2016-02-29 Mejlat och påmint sbk
(som haft möte med kfu). Påminnelse till sbk
och kfu 2016-08-29. Kfu meddelar att de inte
kan svara på remissen. Nu ligger remissen
enbart hos sbk. Påminnelse till sbk 2017-01-27

Badplats i Sävast.

Cecilia Kvibacke

Kom munledni ngskontoret

MOTION

2013.240

2013-02-18

KS 2013i91

Motion: Förbättra särskoleelevers Daniel Bergh
förutsättningar att skapa sig en framtid inom
arbetslivet

Rigmor Äström (M) Kommunledningskontoret

Remiss pek. Påminnelse via via mejl skickad till MOTION
pek 2015-03-30. Ny påminnelse till pek 2016-02
-29. Påminnelse pek 2016-08-29. Påminnelse
till pek 2017-01-27.

Motion : Förbättra särskoleelevers
förutsättningar att skapa sig en f ramtid inom
arbetslivet.

2016.236

2016-02-12

KS 2016/108

Namnbyte på Björknässkolan i Boden. Motion lngelina Edström
från Göran Ahlman (M). (Björknäsgymnasium)

Göran Ahlman (M) Kommunledningskontoret

Remiss ubn 2016-02-23. (Pà beredningen 2016- MOTION
01-23 bestämdes att ärendet dras ur. Ska
diskuteras mer i partigrupperna).

Namnbyte på Björknässkolan i Boden. Motion
från Göran Ahlman (M

2016.1165

2016-05-30

KS 2016/334

Motion om rökfria ytor

Daniel Rönnbäck (M)

Kopia till lngelina. Remiss sbk 2016-06-13.
Remiss tu och kf u 2016-06-14. Maria K o Lizah
L 160628. Remiss till Rådet för trygghet och
hälsa 201 6-08-26. Miljöinspektör Jonas skríver
på SBKs yttrande.

Motion om rökfria ytor

Carina Gabrielsson

Kom munledni ngskontoret

MOTION

ffi [,,,'u,
Sidan 1 av 3



td

Datum

Ärendenummer

llUlK Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Notering

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Dokumenttyp

2016.1785

2016-09-05

KS 2016/501

Motion: lnrätta en bolagsdag för bolag där
Bodens kommun är ägare eller har intresse i

Sverigedemokraterna Boden

Remiss till eko 2016-10-17.

Motion: lnrätta en bolagsdag för bolag där
Bodens kommun är ägare eller har intresse i

lngelina Edström

Kom munledni ngskontoret

MOTION

2016.2694

2016-12-08

KS 2016/713

Motion: lnförande av en
tillgängl ighetssamordnare (Vänsterpartiet)

Vänsterpartiet (V)

Blå pärm och kopia till lngelina. Skickad på
remiss till Carina Hallnor 2016-12-21.

Motion: lnförande av en

lngelina Edström

Kom munledningskontoret

MOTION

til lgänglighetssamordnare (Vänsterpartiet)

2017.366

2017-02-16

KS 201 7/1 30

Motion angående blodgivning på betald
arbetstid (Sverigedemokraterna)

Robert Lund (SD)

Kopia lämnad lngelina och i blå pärm. Skickad
på remiss till pek 2017-02-28.

Motion angående blodgivning på betald

lngelina Edström

Kom munledni ngskontoret

MOTION

arbetstid (Sveri gedemokraterna)

2017.367

2017-02-16

KS 2017t132

Motion ändra kom munf ullmäktiges
sam manträdestider (Sveri gedemokraterna)

Robert Lund (SD)

Skickad på remiss till kommunsekreteraren
2017-02-28.

Motion ändra kommunfullmäktiges
sam manträdestider (Sverigedemokraterna)

lngelina Edström

Kom munledni ngskontoret

MOTION

2017.647

2017-03-13

KS 2017l195

Motion från Rigmor Aström (M) lnförande av
verksamma riktlinjer och rutiner för att bekämpa
barnäktenskap.

Moderaterna

Motion från Rigmor Äström (M) lnförande av
verksamma riktlinjer och rutiner för att bekämpa
barnäktenskap.

lngelina Edström

Kom m unledni ngskontoret

MOTION

2017.737

2017-03-21

KS 2017t219

Motion bygga rutschkana och grillplatser på
Kvarnängen
(SD, Sverigedemokraterna)

Susanne Ström (SD)

Motion bygga rutschkana och grillplatser på
Kvarnängen
(SD, Sverigedemokraterna)

Garina Gabrielsson

Kom munledni ngskontoret

MOTION

2017.738 Motion att Bodens kommun tar bort sitt
f yrverkeri på nyårsafton
SD, Sverigedemokraterna)

Carina Gabrielsson

Kom m unledni ngskontoret2017-03-21 Susanne Ström (SD)

Sidan 2 av 3
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td

Datum

Arendenummer

,lUlK Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Notering

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Dokumenttyp

KS 20171220 MOTION

Motion att Bodens kommun tar bort sitt
fyrverkeri på nyårsafton
SD, Sverigedemokraterna)

&
Sidan 3 av 3
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

s25 Revis ions berättelse 201 6
KS 2017138

Beslut
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen och övriga nämnder samt de enskilda
ftirtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer skriver 2017 -03-21 att de granskat kommunstyrelsens
och övriga nämnders verksamhet, och i deras roll som utsedda
lekmannarevisorer och fürtroendevalda revisorer även verksamheten i
kommunens ftiretag. Granskningen har utfiirts i enlighet med
kommunallagen, god redovisningssed i kommunal verksamhet samt
kommunens revisionsreglemente.

Granskningen har inriktats mot kommunstyrelsens och de övriga
nåimndernas styrning, uppftiljning och kontroll. Revisorerna har så långt som
möjligt bedömt åindamålsenlighet och effektivitet i verksamheten, samt
granskat räkenskaperna och den interna kontrollen. De har i sina
prioriteringar av granskningsinsatser utgått från en bedömning av
väsentlighet och risk och omsatt prioriteringarna i en revisionsplan ftir året.
Revisionsinsatserna har genomftirts i form av löpande granskning av
protokoll och material, dialoger med füreträdare ftir styrelse/nåimnder,
översiktlig granskning av styrelsens respektive nämndernas ansvarsutövande
och verksamhetsftireträdare samt ftirdj upade granskningsinsatser där
revisorerna så funnit erforderligt.

De bedömer sammantaget att styrelsen och nämnderna i Bodens kommun i
huvudsak har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligl och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt med tillräcklig intern kontroll.
Utbildningsnåimnden har ett behov av att utveckla styrning och kontroll över
ekonomin. Råikenskaperna åir inte rättvisande - årsredovisningen åir inte
upprättad enligt lagens krav och god redovisningssed avseende periodisering
av statsbidrag. Ä.rsredovisningens resultat är ftirenligt med de finansiella mål
fullmäktige beslutat om avseende god ekonomisk hushållning.
Årsredovisningens resultat Èir ftirenligt med de verksamhetsmässiga mål
fullmäktige beslutat om avseende god ekonomisk hushållning.

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelse och övriga nåimnder
samt de enskilda fürtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.

Vad gäller verksamheten i de kommunala füretagen framkommer det i
granskningsrapporten ftir Boden Event AB att lekmannarevisorn ser ett
behov av att bolaget utvecklar en tydligare styrning och planering, en
långsiktig strategi ftir sin verksamhet, samt utifran detta en tydligare

"rtw/ Expedierat
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Bodens kommun
Sammanträdes protokol I

Sammantrådesdatum
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Kommunfullmäktige

uppftiljning och kontroll. I övrigt anser revisorerna att bolagens
verksamheter har skötts på ett åindamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Kommunrevisionens vice ordfürande Leif Nordström (L) informer¿rr om
åirendet.

Yrkanden och beslutsgång
Kommunfullmäktiges presidium yrkar bifall till revisoremas ftirslag om att
kommunfullmäktige ska bevilja styrelsen och övriga nämnder samt de
enskilda ftirtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.

Olle Lindström (M), Bosse Strömbäck (V), Inge Andersson (S), Bernt
Drugge (SD) och Britt-Marie Loggert-Andrén (S) yrkar bifall till
revisorernas och presidiets ftirslag.

Ordftiranden finner att kommunfullmfütige beslutar enligt revisorernas och
presidiets ftirslag.

För kännedom
Kommunledningsftirvaltningen/ekonomikontoret
Samtliga nåimnder och styrelsen

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunfullmäktige

s26 Arsredovisning 2016
KS 2017138, Au $ 21, Ks $ 33

Beslut
Kommunfullmfütige fastställer årsredovisning ftir 20I 6.

Reservationer
Bernt Drugge (SD), Jeff Ahl (SD), Göran Åström (SD), Robert Lund (SD),
Susanne Ström (SD) och Arne Gustafsson (SD).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen ska med utgangspunkt från nämndernas uppftiljning av
sina internkontrollplaner utvåirdera kommunens samlade system ftir
internkontroll och i de fall ftrbättringar behövs besluta om sådana.

Nämndernas uppftiljning av genomfürt internkontrollarbete framgår av
årsredovisningen och uppftiljningar av internkontrollplaner. Uppftiljningen
av de kommungemensamma kontrollområdena visar bland annat vissa brister
vad gäller avtalstrohet och att det finns behov av att teckna fler ramavtal.

Kommunledningsftirvaltningen har upprättat fürslag till årsredovisning 2016.
Kommunkoncemens resultat ftir 2016 uppgår till107,3 mkr och kommunens
resultat till 63,5 mkr. Kommunens resultat enligt balanskrav, d v s efter
justering av vinster vid avyttring av tillgångar, uppgår 1i1149,5 mkr.
Avsättning är gjord till resultatutjåimningsreserv med32,5 mkr. Kommunen
redovisar därefter ett justerat resultat som uppgår till l7 mkr.

Samtliga nämnder/styrelser samt bolag/stiftelse har lämnat in
verksamhetsberättelser. Kommunledningsftirvaltningen har på uppdrag av
budgetberedningen sammanfattat dessa till årsredovisningen.

Kommunstyrelsen har, enligt KL 6 kap la $, till uppgift att i årliga beslut
pröva om den verksamhet som bedrivits i de hel- eller delägda kommunala
aktiebolagen varit överensståimmande med ägardirektiven ftir bolagen.

Beslut i kommunstyrelsen 2017-03-20 $ 33:

1. Kommunstyrelsen godkänner delgivningen av uppftiljningen av
internkontrollarbetet. Styrelsen uppmanar dock nämnderna att fortsätta
utveckla internkontrollarbetet.

2. Kommunstyrelsen fastställer att den verksamhet som bedrivits i de

aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger har varit ftirenlig med
det fastställda kommunala ändamålet och utfürts inom ramen ftir de

kommunala befo genheterna.

&
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Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Inge Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens fiirslag och avslag till
Bernt Drugges (SD) tilläggsyrkande nedan.

Olle Lindström (M), Bosse Strömbäck (V), Kenneth Backgård (NS),
CatarinaAsk (MP), Lili-Marie Lundström (C), Hendrik Andersson (L),
Anders Pettersson (KD), Béatrice Öman (S) och Britt-Marie Loggert Andrén
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens ft)rslag.

Bernt Drugge (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag med tillagget
att de 42 miljonema fran det tillfrilliga flyktingstödet ska intäktsftiras på
2016.

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag. Ordftiranden frågar sedan om Bernt Drugges
(SD) tilläggsyrkande ska bifallas eller avslås och finner att det ska avslås.

För kännedom
Samtliga nåimnder, bolag och stiftelsen
Kommunstyrel sen/ekonomikontoret

l'u



Bodens kommun

Nämnd/styrelse (tkr)

Ks-kommunledningsftirvaltning

Ks-tekn isk lorvaltning

Ks-räddnings- och

beredskapsftirvaltning

Ks-arbetsmarknadslorvaltn ing
Fastighetsnämnd

Utbildningsnämnd
Socialnämnd

Miljö- och byggnämnd

Kultur fritids o ungdomsnämnd

Överfürmyndarnämnd

Kommunrevision

Summa

Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdâtum

2017-04-03

Sidâ
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Kommunfullmäktige

s27 Over- och underskottsfond i bokslut 2016
KS 2017l135, Au $ 22, Ks $ 34

Beslut
I . Kommunfullmäktige utökar ks- arbetsmarknadsfü rvaltningens driftram

med 105 tkr 2017 ftjr full finansiering av lokfürarutbildningen samt
boskolan.

2. Kommunfullmäktige utökar ks- tekniska ftirvaltningens driftram med
623 tlic 2017 fiSr genomförande av odlingslotterna.

3. Kommunstyrelsen överlämnar frågan om kommunrevisionens
överskottsfond till fullmäktiges presidium.

4. Kommunfullmäktige fastställer ftiljande över- och underskottsfonder
samt nyttj ander/ombud geteringar eft er bokslut 20 I 6 :

Nyttjande
Öu-ron¿

Om-
budge-

av under-
skott

OU-fond
efter

nyttjande

-3 034

3 319

-835

-2 380

-6249 3 319

4 072

3 772

100

2298
0

-8 623

22269
27

-3 059

-34

87

20 909

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2012-05-21, $ 51, beslutat att nämnders/styrelsers
över- eller underskott mot budgeten ska tas med till kommande
verksamhetsår. Dessa samlas i nämndens egen över- och underskottsfond
som inte får överstiga+l- 4 %o av nämndens ram i strategisk plan ftir
kommande verksamhetsår.

k ,1 t*j[,/\ I'
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Förslag från
ekonomikontoret

I prövningen av om årets över- eller underskott ska tillftiras över- och
underskottsfonden eller inte kan hänsyn tas till om mål och prestationer är
uppfullda. Över- eller underskott inom ftiljande verksamheter ska inte
överfüras till över- och underskottsfonderna:

o Bostadsanpassningsbidrag

o Försörjningsstöd

o Kommunstyrelsens och kommunfullmåiktiges pott ftir oftirutsedda
utgifter

o EU-projekt

Ombudgetering av pågående driftprojekt kan ske fran ett verksamhetsår till
nästa. För afftirsdrivande verksamheter ska alltid hela underskottet füras över
till kommande år.

Av nedanstående tabell framgår de ftrslag till över- och
underskottshantering som nåimnder/styrelser har lämnat in samt
ekonomikontorets ftirslag:

Nämnd/styrelse (tkr) Summa Förslag från
nämnd/fürvalttning

Just Nytt- ÖU-

enl jande/ Fond

regel- över-

öu-nytt-

IB
öu-
fond

Aw
bok-

slut

2016 jande fond

o/o av

ram

Kommunrevision

Ks-kommunled-

ningsftirvaltning

Ksteknisk ftirvaltning

Ks-räddnings- och

beredskapsforvaltning

Ks-arbetsmarknads-

ftirvaltning

Fastighetsnämnd

Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Miljö- och byggnämnd

Kultur-, fritids- och

ungdomsnämnd

Överformyndamämnd

Summa

8l

4 424

t4

4 308

-8 87

-t 626 -3 034 4072

-3 576 -835 2

-2380

-8623

-2 tss -10 700 11 s69

-61 27

-3 059

-34

-7 426 -13 630 10 209

3 034

33t9 3772 -3 3t94312

-t23

60

0

-12n2
-12 s27

27

-3 077

99

-18 836

-3 860

223

6 649

2380

3 489

36 951

6l

18

-133

50 100

95

8732

452

100

6709

2 380

-8 623

24 424

88

-3 059

-34

31264

83s

2 380

3 772

100

2298

0

-8 623

22269

27

-3 0s9

-34

20822

87

4 072

4,0y0

3,90/o

3,5%

0,3%

4,00/o

0,00/o

-1,5%

3,20/o

4,0%

-3,9%

-0,8%

"''w ,\. /1 -
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Kommunfullmäktige

Kommunens revisorer har till ekonomikontoret framftirt att man vill att
överskottet pä 14 tkr ftir 2016 ska tillfiiras över- och underskottsfonden. För
att den inte ska överstiga maximala 4 Yo füreslär de att -8 tkr justeras bort.
Därefter uppgår fonden till 87 tkr.

I enlighet med regelverket ftireslår kommunstyrelsens
kommunledningsftirvaltning att | 626 tkr av det totala överskottet justeras
bort. Det avser kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges potter für
oftirutsedda utgifter samt EU-projekt. Dessutom füreslås att 3 034 tkr
överfürs fill2017 avseende fiiljande projekt som pågår och/eller har flyttats
fram i tid:

2017

Medborgarservice

Nytt ekonmisystem

Bio 4 metal

TMU
Summa

1 343

I 244

357

90

3 034

Efter ovanstående ftlrändringar minskar över- och underskottsfonden från
4 424 tkr till 4 072 tkr, vilket motsvarar 3,9 yo av nästa års ram.

I enlighet med regelverket füreslår kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning
att hela underskottet på 3 319 tkr ftir den affürsdrivande verksamheten,
avseende el, gas och avfall, tilläggsbudgeteras till2017 års driftbudget. Det
innebär att över och underskottsfonden minskas med årets underskott på den
skattefinansierade delen med -541. Därefter uppgår fonden till3 771 tkr,
vilket motsvarar 3,5 o/o av den ekonomiska ramen for 2017.

Kommunstyrelsens räddnings- och beredskapsftirvaltning ftireslår att årets
överskott pä223 tkr tillfors över- och underskottsfonden som därefter uppgår
till 100 tkr. Det motsvarar 0,3 o/o av 2017 års ram.

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsfürvaltning redovisade ett överskott på
totalt 6 649 tkr 2016. De vill använda 835 tkr av överskottet under 2017 för
att finansiera under 2016 päbörjade yrkesutbildningar. För att den utgående
fonden inte ska överstiga 4 % ftireslås att 3 576 tkr justeras bort så att fonden
därefter uppgår till2 298 tkr.

Eftersom statsbidraget avseende svenska ftir invandrare (sfi) ftir personer
med permanent uppehållstillstand på asylboende upphör från och med20l7
och en intäkt på 800 tkr finns budgeterad füreslår
arbetsmarknadsftirvaltningen ñlj ande tre alternativa lösningar som
kompensation ftjr den uteblivna intäkten på 733 tkr:

l. Överskott frän2016 överfürs till2017.

2. Tillskott via det tillfülliga flyktingstödet.

3. I nuläget tillftirs inga budgetmedel och ftirvaltningen får i uppdrag att se

över möjlighet till omfürdelning inom ram.

.N. ,4/ ÀI lih/".|
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Fastighetsnämnden füreslår att hela årets överskott på 2 380 tkr ska få
användas till att bekosta åtgärder ft)r att öka tillgängligheten i kommunens
lokaler. Detta enligt den tillgåinglighetsutredning som utfürts under 2016.
Därefter finns inget utgående saldo i över- och underskottsfonden.

Utbildningsnåimnden foreslar att årets överskott pä3 489 tkr tillftirs över-
och underskottsfonden. Fonden uppgår därefter till -8 623tkr, vilket
motsvarar -1,5 Yo.

Inftir 2016 uppgick socialnämndens över- och underskottsfond till -12 527
tkr. Nämnden füreslår att årets överskott pä36 951 tkr tillftjrs fonden samt
att2I55 tkr justeras bort i enlighet med regelverket. Det justerade beloppet
avser överskott inom ftirsörjningsstöd med 1 950 tkr samt bostadsanpassning
med 205 tkr. Därefter uppgår nämndens över- och underskottsfond till
22 269 tkr. Socialnämnden vill även få använda 10 700 tkr av sin över- och
underskottsfond under 2017 till den rambrist man har i sin verksamhetsplan
tor 2017. Rambristen härrör dels till utökningar av platser vid Midgårdarnas
korttidsboende och vid Å-centers äldreboende dels från öppnandet av
serviceboendet på Hemvägen. Efter ftireslaget nyttjande skulle
socialnämndens över- och underskottsfond uppgå till 11 569 tkr, vilket
motsvarar 1,7 o/o.

För att inte överstiga maximala4o/o ftireslar miljö- och byggnämnden att
hela årets överskott på 61 tkr justeras bort. Därefter uppgår fonden till27 tkr.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ftirslår att årets överskott på l8 tkr
tillftirs över- och underskottsfonden som d¿irefter uppgår till -3 059 tla. Det
motsvarar -3,9 Yo.

Överftirmyndarnämnden füreslår att årets underskott på -133 tkr tillftirs
över- och underskottsfonden som därefter uppgår till -34 tkr. Det motsvarar
-0,8 Yo.

Tillfälliga flyktingstödet

Inftir kommunstyrelsens beslut 2016-10-03 $ 145 om att ftjrdela medel ur det
ti I lfÌilli ga fl yktingstödet för 20 I7 aviserade kommunstyrel sens tekniska
ftirvaltning samt arbetsmarknadsftirvaltningen att de hade pågående projekt
dåir de ville flytta över medel till20l7 ftir projekt som ftirsenats. I awaktan
på slutliga belopp beslutade kommunstyrelsen att inte göra någon
omffirdelning ftrråin i början av 2017.I tekniska förvaltningens ftirslag till
över- och underskottsfond ft)reslås aft 623 tkr avseende inte nyttjade medel
ft)r projektet odlingslotter anvisas till2017 ftir att projektet ska kunna
slutftiras. I den tidigare ansökan ville kommunstyrelsens
arbetsmarknadsftirvaltning flytta över 650 tkr ftr lokftirarutbildningen och
600 tkr ftir Boskolan. Totalt vill de båda ñrvaltningama flytta över 1 873 tkr
till2017. Av det tillfülliga flyktingstödet på 65 321tkr återstår endast 1 145

tkr, det vill säga 728 tkr ftir lite.

L. /aj
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Förslag från ekonomikontoret

Ekonomikontoret fiireslår att kommunstyrelsen fastställer fürslagen till över-
och underskottsfond ftir kommunledningsftirvaltningen, räddnings- och
beredskapsftirvaltningen, tekniska ftirvaltningen samt
arbetsmarknadsftirvaltningen. Ekonomikontoret ñreslår också att inga
budgetmedel ftir närvarande tillft)rs kommunstyrelsens
arbetsmarknadsfü rvaltning då statsbidraget avseende svenska ftir invandrare
(sfi) upphör. Förvaltningen ffir i stället i uppdrag att ftilja intäktsutvecklingen
i övrigt och se över möjligheten till omftirdelning inom ram.

För genomftirande av lokftjrarutbildningen samt boskolan under 2017 ftjrslås
att kommunstyrelsen anvisar 1 145 tkr från det tillfÌilliga flyktingstödet till
kommunstyrelsens arbetsmarknadsftirvaltning Återstående 1 05 tkr ftireslås
tillftiras i form av en tillftillig ramutökningfor 2017. Eftersom hela tillfÌilliga
flyktingstödet nlttj ats ftireslår ekonomikontoret att kommunfullmäktige även
gör en tillfrillig utökning av kommunstyrelsens tekniska ftirvaltnings driftram
med 623 tkr 2017 fiir genomfürande av odlingslotter.

S lutli gen fü reslår ekonomikontoret att kommunfullmfüti ge faststäl ler
nämndernas över- och underskottsfonder i enlighet med inlämnade fürslag
med undantag ftir socialnämndens fürslag om att få nyttja 10 700 tkr av sin
över- och underskottsfond. Orsaken är att det finns en risk for att kommunen
inte ska nå en ekonomi i balans. Under ft)rutsättning att samtliga nämnder
håller sina ramar och med ovanstående fürslag samt senaste prognoser for
skatt och utjämning och pensioner beräknas resultatet, ftire inft)rande av
komponentavskrivning, bli cirka 13 miljoner kronor 2017.

Beslut i kommunstyrelsen 2017-03-20 $ 34:

l. Kommunstyrelsen fastställer ftirslag till över- och underskottsfond ftir
kommunledningsforvaltningen, räddnings- och beredskapsftirvaltningen,
tekniska forvaltningen samt arbetsmarknadsftirvaltningen.

2. Kommunstyrelsen tillför för nåirvarande inte några budgetmedel till ks-
arbetsmarknadsfürvaltningen med anledning av att statsbidraget
avseende svenska für invandrare (sfi) upphör. Förvaltningen får i
uppdrag att ftilja intäktsutvecklingen i övrigt och se över möjligheten till
omftirdelning inom ram.

3. Kommunstyrelsen anvisar 1 145 tkr ur det tillfÌilliga flyktingstödet till ks-
arbetsmarknadsftirvaltningen för genomftirande av lokfürarutbildning
samt boskola under 2017.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.
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Yrkanden och beslutsgång
Kommunfullmfütiges presidium yrkar att fu llmfütige fastställer
kommunrevisionens över- och underskottsfond efter bokslut 2016 till87 000
kronor enligt revisoremas ftirslag.

Ordftiranden finner att kommunfu llmåiktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ft)rslag och presidiets yrkande.

För kännedom
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret, tekniska ftirvaltningen, räddnings-, och
beredskapsftirvaltningen, arbetsmarknadsftirvaltningen
Samtliga nämnder
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s28 Ti lläggsbudget i nvesteringar 2017
KS20l7ll25, Au $ 23, Ks $ 35

Beslut
Kommunfu llmäkti ge faststäl ler lolj ande tilläggsbudget ftir investeringar
2017 med anledning av bokslut 2016:

Ks-kommunledningsft rvaltning

Ks-teknisk ftirvaltning (inkl aftirsdrivande verksamhet)

Ks-räddning och beredskapsforvaltning

Fastighetsnämnd

Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnd

Summa, tkr

Awikelse
bokslut

2016

6 604

30 602

250

33 772

l 580

5 027

I 134

78969

Beskrivning av ärendet
Anslag till investeringar som inte använts på grund av afT investeringen inte
fÌirdigställts eller påbörjats kan enligt kommunens riktlinjer vid behov ftiras
över till nästa år.

Av tabellen framgar inlämnade ftirslag till överft)ring av över- och
underskott från2016 samt vissa ändringar av 2017 års budget. Båda avser
pågående och nya investeringar:

Nämnd/styrelse (tkr)

Ks-kommunledningslorvaltning

Ks-tekniska ftirvaltning
varav skattefi nans ierat

varav afcirsdrivande

Ks-räddnings- o beredskapslorv

Ks-arbetsmarknad s 1o rva ltn i n g

Fastighetsnämnd

Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Kultur, fritids o ungdomsnämnd

Överftirmyndamämnd

Summa, tkr

Slut-
redovisat

2016

Awikelse
efter slut-
redovisat

2016

9 882

27 270
27 368

-97

9r5

-3 278

-J ))¿

35

-3 366

665

6 604

23 938
27 333

-3 269

2s0

3 092

0

3 422

340

90 449 909 76320

40 879

1 579

8 449

I 475

37 787

I 579

5 027

I 13s

33 772

l 580

5 027

1 134

Förslag

tilläggs-
budget från

2016

Ny total
budget

2017

6 604

30 602
27 333

3 269

250

78969

40 024

100 602

s7 333

43 269

I 200

560

118 712

13 080

9 027

2 634

200

28ó 099

Kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltnings budgetavvikelse ftir 20 1 6
uppgick till 9 882 tkr. De slutredovisar projekt med underskott ftir

t, /11*\/l
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-3 278 tkr. Underskotten gäller främst inköp av datorer och skrivare till
ftirvaltningarna samt markköp. Exploateringsområden inklusive Brännan är
inte fìirdigställda utan fortsätter 2017. Bytet av ekonomisystem åir framflyttat
till2017 och beräknas bli 2 000 tkr dyrare. Förvaltningen füreslår därftjr att
återstående överskott pä 6 604 kr tilläggsbudgeteras till2017 . Den totala
budgeten 2017 uppgån efter ftirslaget till 40 509 tkr ftir
kommunledningsft rvaltningen.

Kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning redovisar ett överskott på totalt
27 270 tkr. För skattefinansierad verksamhet är överskoftet2T 368 tkr, varav
de slutredovisar 35 tkr. Resterande skattefinansierat överskott pâ27 333 tkr
ftireslås tilläggsbudgeteras till2017. Det ska användas till framflyttade eller
pågående projekt såsom underfart travet-arenan, fordon, åtgärder i lekparker,
komplettering gatunät samt ombyggnad av gator och vägar. Affürsdrivande
verksamhet som är taxefinansierad redovisar ett underskott på -97 tl<r, varav
de slutredovisar underskott ftir -3 366 tkr. På övriga projekt redovisas
därmed ett överskottpä3 269 tkr. Med anledning av att verksamheten
taxefinansieras ftireslås att överskottet tilläggsbudgeteras till 2017 ftir
pågående projekt såsom Kusön/Kusån, Bråinnan VA och fiirbehandling av
råvatten. Efter tilläggsbudget uppgår ny budget 2017 for tekniska
ftirvaltningen till totalt 100 602tkr, varav afftirsdrivande 43 269 tllr.

Kommunstyrelsens räddnings- och beredskapsfürvaltning redovisar ett
överskott på 915 tkr, varav de slutredovisar 665 tkr. De ftireslår att
resterande överskott pà250 tkr som avser brandmaterial och -utrustning
tilläggsbudgeteras till2017. Efter tilläggsbudget uppgår ny budget 2017 lor
räddnings- och beredskapsftirvaltning till 1 200 tk.
Fastighetsnämndens budgetawikelse uppgick till 40 879 tkr, varav de

slutredovisar projekt for 3 092 tkr. Av resterande överskott pã37 787
ftireslår de att 33 772 tkr tilläggsbudgeteras till2017. Detta ska användas till
pågående och framflyttade projekt såsom ombyggnad av Sandenskolan,
Hedenskolan, Stureskolan och ftirvaltningsanläggning på Torpgärdan, nytt
äldreboende, handikapp- och lokalanpassningar med mera. Total budget
2017 uppgår enligt ftirslaget därmed till I 18 772 tkr.

Utbildningsnåimnden redovisar ett överskott på I 580 tkr och de ftireslar att
hela beloppet tilläggsbudgeteras till2017. De füreslår även att budgeten
utökas med 620 tl<r 2017. Den totala ökningen pä 2 200 tkr behövs till
tillgänglighets- och säkerhetsåtgåirder i Björknässkolan. Investeringsbudget
2017 uppgår efter tilläggsbudget till 13 080 tkr. Med tillskottet skulle den
uppgåtill 13 700 tkr.

Socialnämndens totala budgetawikelse ftjr 2016 blev 8 449 tkr. Av detta
slutredovisas projekt for 3 422 tkr, vilket bland annat avser ombyggnad av
kök i äldreboenden. Nämnden füreslår en tilläggsbudget av återstående
överskott pä 5 027 tkr. Detta ska användas till underhåll av lokaler i
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äldreboenden, inventarier samt arbetsmiljöåtgärder. Ny budget 2017 uppgär
därmed till9 027 tkr.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden redovisar ett överskott på I 475 tkr,
varav de slutredovisar ett överskott pä340 tkr. Ä.terstående överskott avser
pågående eller framflyttade investeringar såsom inventarier i fürsvarsmuseet
och ishallen. De ftireslår att överskottet ftir dessa tilläggsbudgeteras med
1 134 tl<r. Förslaget innebåir en total budget 2017 pä2 634 tl<r.

Ekonomikontoret füreslår att tilläggsbudget och ändringar av investeringar
2017 fastställs i enlighet med inlåimnade fürslag, förutom
utbildningsnämndens begäran om tillskott. Med ekonomikontorets fiirslag
uppgår budgeterad investeringsvolym 2017 till286 099 tkr.

Beslut i kommunstyrelsen 2017-03-20 $ 35

Kommunstyrelsen fastställer kommunledningsftirvaltningens, tekniska
ftirvaltningens samt räddnings- och beredskapsftirvaltningens ftirslag till
tilläggsbudget och ändring av investeringsbudgeten für 2017.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Inge Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens ft)rslag

Ordftranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens fü rslag.

För kännedom
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret, tekniska fürvaltningen, räddnings- och
beredskapsftirvaltningen
Fastighetsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden samt kultur-,
fritids- och ungdomsnåimnden
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s2e Stiftelsen Bodenbos revisionsberättelse med
årsredovisning 2016
KS20171169, Au $ 24, Ks $ 36

Beslut
Kommunfullmäktige bevilj ar styrelseledamötema i Stiftelsen Bodenbo
ansvarsfrihet für räkenskaps ånet 2016.

Anders Pettersson (KD) och Anders Sundström (NS) anmäler jäv och deltar
inte i handläggningen av ärendet.

Beskrivning av ärendet
Enligt Stiftelsen Bodenbos stadgar $ 20 ska kommunfullmtiktige ta ställning
till frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna har granskat årsredovisningen och
bokftiringen samt styrelsens ftirvaltning. Revisorerna bedömer att
styrelseledamöterna inte har handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseftjrordnandet eller arsredovisningslagen.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För kännedom
Stiftelsen Bodenbo
Kommunstyrel sen/ekonomikontoret
Kommunrevisionen
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s30 Aterrapportering av uppdrag. Antagande av
Kulturstrategi för Bodens kommun
KS 20161275, Au $ 25, Ks $ 37

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer upprättat ftirslag till kulturstrategi fü r
Bodens kommun.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 $ 92 att uppdra till kultur-,
fritids- och ungdomsnÈimnden att upprätta en kulturstrategi für Bodens
kommun. Planen skulle omfatta perioden 2016-2020 och beskriva hur
kulturlivet i kommunen kan växa och utvecklas.

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutade 2017-02-22 $ 8 att ftireslå
kommunfullmäktige att fastställa upprättat ftirslag till kulturstrategi für
Bodens kommun.

Under framtagande av planen har kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
beaktat utbildningsnåimndens synpunkter avseende deras ansvar für ftirskola,
grundskola och gymnasieskola.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkande och beslutsgång
Hendrik Andersson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens fürslag.

Ordftiranden finner att kommunfullmÈiktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden
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s31 Aterrapportering av uppdrag. Antagande av
Biblioteksplan för Bodens kommun
K520151277, Au $ 26, Ks $ 38

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer ftirslaget till biblioteksplan für Bodens
kommun.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 $ 91 att uppdra till kultur-,
fritids- och ungdomsnämnden att tillsammans med utbildningsnämnden
arbeta fram ett ftirslag till biblioteksplan für Bodens kommun.

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutade 2017-02-22 $ 7 att ftireslå
kommunfullmäktige att fastställa fürslaget till biblioteksplan fiir Bodens
kommun.

Under framtagande av planen har kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
beaktat utbildningsnämndens synpunkter avseende deras ansvar für
skolbibliotek inom grundskola och gymnasieskola.

Alla kommuner ska enligt lag ha en gällande biblioteksplan für sin
biblioteksverksamhet. Biblioteksplanen är ett styrdokument ftir strategisk
och långsiktig utveckling av den samlade biblioteksverksamheten inom
Bodens kommun.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För kännedom
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
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s32 Medborgarförslag. Subventionera priserna på badhuset
för föräldralediga
KS 2016/669, Au $ 28, Ks $ 40

Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarftirslaget.

Beskrivning av ärendet
Jessika Vinka har2016-11-15 låimnat in ett medborgarftirslag om att infüra
subventionerade priser på NordPoolen ftir füräldralediga. Det är en trevlig
aktivitet att som ftirälder göra tillsammans med sin bebis och andra
ftiräldralediga. Eftersom man bara kan bada korta stunder med en bebis vill
ftirslagsställaren att ftiräldralediga bara ska behöva betala halva priset.

Förslaget skickades 2016-12-02 på remiss till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden som 2017-02-22 $ 12 fiireslår kommunfullmåiktige att
avslå medborgarfürslaget med håinvisning till att priserna på NordPoolen
redan idag är subventionerad med cirka 50 procent i grunden. På detta finns
idag ett antal olika rabatterade alternativ som alla kan anvåinda samt
kampanjer under året ftir att ytterligare främja möjligheten ftir kunderna att
välja den prisnivå som passar bäst utifrån hur mycket de badar.

Att kontrollera om kunden är ftiräldraledig eller inte åir svårt. Ett regelverk
måste i sådana fall tas fram, vilket skulle innebära en administrativ
arbetsuppgift som inte finns idag. Nämnden känner inte till något intyg som
skulle kunna vidimera att kunden är ftiräldraledig.

Komm u nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För kännedom
Jessika Vinka
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
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s33 Begäran om tilläggsbudgetering till investeringsbudget
2017 avseende skatepark
KS 20161463, Au $ 29, Ks $ 41

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja extra investeringsmedel om

750 000 kronor for 2017 ftir inköp av en mobil skatepark.

2. Kommunfullmziktige beslutar att bevilja utökad driftbudgetram till
kultur-, fritids- och ungdomsnämnden om 85 000 kronor från och med
20 1 8 ftir kapitaltj änstkostnaderna fü r skateparken.

Reservationer
Bernt Drugge (SD), Jeff Ahl (SD), Göran Åström (SD), Robert Lund (SD),
Susanne Ström (SD) och Arne Gustafsson (SD).

Beskrivning av ärendet
Efter att Sofie Storbjörk lämnat in ett medborgarfürslag om att anlägga en
skatepark beslutade kommunfullmäktige 2016-12-19 $ 149 att ge kultur-,
fritids- och ungdomsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att
inftirskaffa en mobil skatepark samt utreda vilka f,rnansieringsmöjligheter
som finns.

Området som åir aktuellt ftir anläggande av skatepark ligger på fastigheten
Apeln 7 i anslutning till befintlig multiarena och skateboardramp. Samråd
har skett med markägaren Bodenbo.

Under kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningens utredningsarbete har det
framkommit att det mest fürdelaktiga hnansieringsalternativet är att
investera och köpa utrustningen. Förvaltningens bedömning är att ftir 750
000 kronor kan kommunen infürskaffa en mobil skatepark som omfattar
bland annat ramper, rails och olika hinder av olika svarighetsgrader.
Investeringen kommer att innebära kapitaltjanstkostnader ft)r kultur-, fritids-
och ungdomsnämnden uppgående till cirka 85 000 kronor, vilket inte ryms
inom nuvarande budgetram utan neddragningar på andra verksamheter.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ftireslår 2017-02-22 $ 1l att
kommunfullmäktige beviljar 750 000 kronor i extra investeringsmedel 2017
ftir inköp av en mobil skatepark. Nämnden ftireslår även att
driftbudgetramen ökas med 85 000 kronor från och med 2018 ftir
skateparkens kapitaltj änstkostnader.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut
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Yrkande och beslutsgång
Hendrik Andersson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens fÌirslag. Robert
Lund (SD) yrkar på återremiss med motiveringen att fast plats ftir skatepark
ska utredas.

Ordftiranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att åirendet ska
avgöras idag.

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

X'ör genomfärande
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden

För kännedom
Sophie Storbjörk
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s34 Omfördelning av ramar på grund av införande av
komponentavskrivning
KS 2017l136, Au $ 30, Ks $ 42

Beslut
1. Kommunfullmäktige ger fastighetsnämnden ett överskottsmål for 2017

genom en tillfrillig minskning av driftramen på 20 427 tkr med anledning
av inftirandet av komponentredovisning.

2. Kommunfullmriktige utökar fastighetsnämndens investeringsram med
l0 000 tkr ftir 2017. Därefter räknar fastighetsnämnden in detta i sina
arliga budgetftirslag.

3 . Kommunfullmziktige ftjrändrar nämnder/styrelser driftramar från och
med 2018 enligt nedanstående tabell med anledning av att internhyrorna:

a. såinks med 20 427 tkr från och med 2018

b. successivt ökar med 2 500 tkr 2018 och ¡terligare 2 500 tkr
årligen ftir aren 2019-2021på grund av att 10 000 tkr av planerat
underhåll flyttas från drift till investeringar.

Nämnd/styrelse Sänkt
internhyra
Fr o m 2018

Höjd internhyra
Per år

2018-2021
82

128

73

120
1 251

146

700
2 s00

4. Kommunfullmäktige minskar tekniska ftirvaltningens driftram med
5 200 tkr avseende minskade avskrivningar från och med 2017.

Beskrivning av ärendet
Enligt gällande rekommendationer ska kommunen tillämpa
komponentavskrivning. Ekonomikontoret skriver 2017 -02-17 att kontoret
under 2016 i samråd med fastighetsförvaltningen och tekniska ftirvaltningen
har arbetat fram ett ftirslag till inftirande i Bodens kommun. Arbetet har skett
med stöd av ftireträdare från kommunalekonomiska ftireningen, KEF. Från
och med 2017 inftjrs komponentavskrivning inom fastigheter, gator och
vagar samt parker. Inftirandet medftir ekonomiska effekter på både drift- och
investeringsbudgeten. Resultatet kommer att stärkas samtidigt som utflödet
av likvida medel kommer attvaraofürändrat.

-502
-s63

-394
-846

-13 320
-l 007

-3 795

-20 427
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Fastigheter

Efter att befintliga fastigheter delats in i komponenter med nya
avskrivningstider sjunker driftkostnaderna på grund av lägre
kapitalkostnader. För fastighetsnämnden innebär det ett ökat driftutrynìme
på 10 427 tkr. Dessutom kommer del av kostnaderna ft)r planerat underhåll
att flyttas från drift- till investeringsredovisning vilket frigör ytterligare
10 000 tkr i driftutrymme. Det totala driftutrymmet blir därmed 20 427 tkr.

För att fastighetsnämnden ska ha utrymme ftir de ökade
underhållskostnaderna som kommer att belasta investeringsbudgeten ftireslås
att investeringsramen utökas med l0 000 tkr for 2017 och därefter räknar
fastighetsnämnden in detta i sina årliga budgetft)rslag. Det ökade
driftutrymmet på totalt 20 427 tkr gör det möjligt att sÈinka internhyrorna till
nämnder/styrelser och därmed erhålls motsvarande resultatftirbättring.
Internhyran sänks dels där kapitalkostnadema minskar och dels i relation till
hyrd ¡a. För att inte ändra ftirutsättningama fiir nämnderna/styrelserna
ftirslås att internhyrorna sänks med 20 427 tkr ftjrst fran och med 2018 enligt
nedanstående ftirdelning.

Nämn lse tkr
Ks- kommu nledni ngsförvaltni ng
Ks- teknisk förvaltni ng

Ks- räddni ngs- och be redskasförvaltni ng
Ks- arbetsmarknadsförvaltni ng

Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Kultur fritid ungdomsnämnd
Summa

Istället ftir att sänka internhyrorna2}lT ftireslås att fastighetsnämnden fär ett
överskottsmål genom en tillfrillig minskning av driftramen under 2017 med
20 427 tkr. Hela beloppet innebär en resultatftirbättring ftlr kommunen.

I takt med att fastighetsnämnden aktiverar investeringar ftir tidigare planerat
underhåll kommer kapitalkostnaderna successivt att öka där underhållet
genomftirs. Det innebär successivt ökade intemhyror. Föreslås därftir att
medel ftirdelas tillbaka till nämnder/styrelser med2 500 tkr 2018 och
därefter ytterligare 2 500 tkr årligen ftir åren 2019-2021, enligt nedanstående
ftirdelning.
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Nä lse

Ks- kommunledni ngsförvaltni ng

Ks- teknisk förvaltni ng
Ks- räddni ngs- och be redskasförvaltni ng
Ks- arbetsmarknadsförvaltni ng
Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Kultur fritid ungdomsnämnd
Summa

Ackumulerade belopp, tkr
20L8 20L9 2020 202L

82

L28
73

L20

L252
r47
700

2 5(x)

L64

255

L45

239
2 503

293

1_ 400

s(x)o

247

383

2t8
359

3 755

MO
2LOO

7 500

329

51_O

290

479

5 006

586

2 800

10(x)o

Gator och vägar samt parker

Efter att befintliga gator och vägar samt parker delats in i komponenter med
nya avskrivningstider sjunker driftkostnadema på kommunstyrelsens
tekniska frirvaltning med 6 200 tkr på grund av lägre kapitalkostnader. Av
dessa behålls I 000 tkr till framtida utrangeringskostnader av komponenter.
Tekniska ftirvaltningen har framftirt att de vill behålla hela det resterande
frigjorda utrymmet pä5 200 tkr ñr att kunna genomfüra akuta åtgärder samt
behålla en drift med god kvalitet.

Ekonomikontoret ftireslår att tekniska ftirvaltningens driftram minskas med
5 200 tkr, vilket innebåir en resultatftirbättring für kommunen. Eventuell
ftirdelning av dessa frigjorda medel far hanteras och prioriteras infür
ordinarie beredning av kommande strategisk plan.

Komm u nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ft)rslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomfürande
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret
Fastighetsnämnden

För kännedom
Kommunstyrelsen/kommunledningsftirvaltningen, tekniska fü rvaltningen,
räddnings- och beredskapsftirvaltningen, arbetsmarknadsfürvaltningen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
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s35 Ri ktli njer för ekonom istyrn i ng
KS20l2ll37, Al $ 31, Ks $ 43

Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer ftir ekonomistyming enligt

bifogat ftirslag.

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare fastställda riktlinjer ftir
ekonomistyrning avseende drift respektive materiella tillgångar.

3. Kommunfullmåiktige fastställer tillägget i Riktlinjer ftir internhyra
avseende lokalanpassning under 8 prisbasbelopp till ftiljd av
verksamhetsftirändring.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att kommunen har börjat tillämpa komponentavskrivning
enligt rekommendationer av Rådet ftir kommunal redovisning behöver
nuvarande riktlinjer ftjr ekonomistyrning uppdateras. För närvarande finns
riktlinjer inom ekonomistyrning avseende både drift och materiella
tillgångar, senast reviderade av kommunfullmäktige 2012-05-21 ç 51.

I nytt ftirslag till riktlinjer har drift och materiella tillgångar slagits ihop till
en gemensam riktlinje. Förutom tillägg och ändringar für
komponentavskrivningen har även vissa andra justeringar gjorts. Avsnittet
om demograh ftireslås utgå eftersom att inga ftirändringar gjorts av
nämndemas driftramar med anledning av demografimodellen från och med
strategisk plan20l4-2016. Avsnittet om uppftljning utgår eftersom det finns
beskrivet i riktlinjer ftr styrning och uppftiljning. Kravet på
igångsättningstillstånd från kommunstyrelsens arbetsutskott ftir investeringar
överstigande 5 mkr ftireslås utgå. Anledningen är dels att den ursprungliga
orsaken till kravet inte längre finns kvar, det vill säga bristande likviditet,
och dels att igångsättningstillståndet inte lägre används eftersom projekten
finns med som en del i beredningen av strategisk plan.

I syfte att langsiktigt inte öka ftirsäkringskostnaden kommer vattenskador i
fastigheter understigande fem prisbasbelopp inte att anmälas till
ftirsäkringsbolaget. Självriskkostnader für dessa skador, mellan två till fem
prisbasbelopp, fi)reslås att inte överfüras till över- och underskottsfonden.
Med anledning av ovanstående hantering kommer dessa självriskskador som
planerat inte att belasta riskfonden. Därft)r ftireslås att kommunstyrelsens
upphäver beslutet ftän2016-12-12, ç 217 punkt2, om att tillftira 148,8 tkr
till riskfonden årligen gällande kommunftjrsÈikring.

I övrigt har mindre justeringar gjorts av riktlinjema utifrån verklig hantering.

Förslaget har varit på remiss till ftirvaltningarna. Tekniska ftirvaltningen har
lämnat en synpunkt gällande att ackumulerade överskott i över- och

Utdragsbestyrkande / Exped

\ ¡tt



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-04-03

Sida

27(49\

Kommunfullmäktige

underskottsfonden som överstiger 4 Yo av driftbudgeten utgår. De anser att 4
Yo ar en ftir låg gräns ftir deras kostnadsintensiva verksamhet.
Ekonomikontoret anser att det inte finns någon anledning till en ftir stor fond
eftersom resultatprognosema ft)r kommande år inte medger så stort utrymme
attnyttja fonderna.

Med anledning av infürandet av komponentavskrivning av fastigheter
ftireslås att Riktlinjer ftir internhyra uppdateras med ftiljande text
"Lokalanpassning understigande 8 prisbasbelopp med anledning av
ftirändring i verksamheten ska betalas av verksamheten". Dessa kostnader
har även tidigare betalats av verksamheten, antingen som en direkt kostnad
men vanligtvis som kapitalkostnad till ftiljd av investering.

Beslut i kommunstyrelsen 2017-03-20 $ 43:

Kommunstyrelsen upphäver beslutet från2016-12-12, 5 217 punkt2, om att
tillftira medel till riskfonden.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmåiktiges
beslut.

För genomfürande
Kommunstyrel sen/ekonomikontoret

För kännedom
Samtliga nämnder och styrelsen
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s36 lnrättande av medborgarservice
KS 2015/66, Au $ 32, Ks $ 44

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

f . inrätta en medborgarservice under hösten 2017 som ska placeras inom
kommunledningsftirvaltningen under kommunledningskontoret.

2. medborgarservice bemannas med 9,0 årsarbetare varav 1,0 årsarbetare
proj ektledare/chef medborgarservice redan ¿ir tillsatt.

3. från och med 2018 omftirdela budget/ram fran nämnder och styrelser
med2 700 tkr till kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning enligt
nedanstående ftirdelning:

4. for 2017 omfürdela budget/ram från nämnder och styrelser med947 tL<r

till kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning enligt nedanstående
fttrdelning:

r
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Utbildningsnämnden -208 tkr

5. utöka fastighetsnämndens investeringsram2}lT med2 000 tkr ftir
anpassning av lokaler enligt ärendebeskrivning.

Beskrivning av ärendet
Under våren 2015 genomftirdes en ftirstudie, arbetet leddes av Per Olsson
chef IT-kontoret.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-14 $ 216 att ge kommunledningen i
uppdrag attinrätta en medborgarservice samt att rekrytera en
proj ektledare/chef medborgarservice.

I samband med inrättandet kommer även en översyn av stadshusets publika
ytor att genomftiras.

Medborgarservice u ppdrag

Medborgaren ska uppleva att det är enkelt och tillgängligt att ta kontakt med
kommunen, attvi bryr oss om våra medborgare på ett jämlikt och opartiskt
sätt. Vi vill öka känslan av infl¡ande ftir våra medborgare.

I medborgarservice får besökaren ett trevligt och serviceinriktat bemötande.
Här blir man snabbt och korrekt bemött.

Medborgarservice löser många ärenden med kort handläggningstid på en
gång eller hjälper medborgaren att få sitt ärende löst så fort som möjligt.

Medborgarservice ser till att den som söker kontakt med någon
funktion/person tas emot eller blir hänvisad till rätt stäIle.

Medborgarservice hjälper verksamhetema att frigöra tid till mer
komplicerade ärenden.

Medborgarservice ger oss kunskap om varftir medborgaren vill kontakta oss,
vilket ger oss möjlighet att ft)rbättra oss, det blir enklare fiir medborgaren att
ha med kommunen att göra.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden für medborgarservice beräknas från 2018 till 5 300 tkr. Detta
finansieras genom omftirdelning av budget/ram på totalt 2100 tkr till
kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning från övriga nämnder. 2 600
tkr finansieras inom kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning.

För 2017 omfürdelas 5ll2 av årsbeloppet ftir 2018, eftersom omfiiringen
gäller perioden augusti till december. I omftiringen for 2017 ingår ej

kostnaden ftir projektledaren eftersom befattningen redan är finansierad für
innevarande år. Om start av verksamheten inte fullt ut sker I augusti kan
beloppen justeras i samband med behandlingen av delårsrapporten per
augusti.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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KS Tekniska ftirvaltningen

KS Räddnings- och beredskapsftirv.

KSArbetsmarknadsftirvaltningen -l20tkr

Fastighetsnämnden

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden

Socialnämnden

Utbildningsnämnden

-590 tkr

-60 tkr

-440 tkr

-300 tkr

-595 tkr

-595 tkr
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Kostnaden für att bygga om nämndsalen och anpassa denna till
medborgarservicens verksamhet är 2 000 tkr. Driftskostnaden beräknas till
100 tkriår, vilket kommer att finansieras inom befintlig ram av hyresgästerna
i stadshuset.

Beredningens fürslag:

Kommunfullmfütige beslutar att

l. inrätta en medborgarservice under hösten 2017 som ska placeras inom
kommunledningsftlrvaltningen under kommunledningskontoret.

2. medborgarservice bemannas med 9,0 årsarbetare varav 1,0 årsarbetare
proj ektledare/chef medborgarservice redan ¿ir tillsatt.

3. fran och med 2018 omftirdela budget/ram från nämnder och styrelser
med 2 700 tkr till kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning enligt
nedanstående ftirdelning:

4. lor 2017 omftirdela budget/ram fran nämnder och styrelser med947 tllr
till kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning enligt nedanstående
ftirdelning:

KS Tekniska fürvaltningen

KS Räddnings- och beredskapsftirv.

KS Arbetsmarknadsftirvaltningen

Fastighetsnämnden

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Socialnämnden

-208 tkr

-21tkr

-42 tkr

-156 tkr

-104 tkr

-208 tkr
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Utbildningsnämnden -208 tkr

5. utöka fastighetsnämndens investeringsrarn2}IT med2 000 tkr fttr
anpassning av lokaler enligt ärendebeskrivning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-06 $ 32 att lämna
ärendet utan yttrande.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens fiirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkande och beslutsgång
Inge Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag. Ordftiranden
fi nner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens ftirslag.

För genomftirande
Kommunstyrel sen/kommunledningsftirvaltningen

För kåinnedom
Samtliga nämnder och styrelsen

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s37

a

Planering av publika ytor i stadshusets bottenplan
KS 20171184, Au $ 33, Ks $ 45

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att i samband med inrättandet av
medborgarservice bygga om och tillgänglighetsanpassa våra publika ytor i
stadshuset enligt nedan:
1. Ombyggnad och anpassning av gemensamma ytor på marþlanet, det vill

säga tidigare växelns utrymmen, café2:an, ny entré, varumottagning.

2. Ombyggnad av socialft)rvaltningens reception.

3. Utöka fastighetsnämndens investeringsram2}lT med 11 000 tkr ftir
anpassning av lokaler enligt ärendebeskrivning.

4. Ger kommunledningsftirvaltningen i uppdrag att utreda tryckeriets
placering.

Beskrivning av ärendet
Vid inrättandet av medborgarservice görs en översyn av vårapublika ytor i
stadshuset. Primärt für att möjliggöra en effektiv godshantering, öka
tillgängligheten och skapa en tydlig huvudentré. I samband med detta
anpassas socialfürvaltningens kundmottagning och Cafe 2:an. Det finns
också ett behov av atL anpassa den yta som tidigare disponerats av växeln.

Ekonomiska konsekvenser

Anpassning och ombyggnation av lokalema i Stadshuset beräknas till 11 000
tkr och kommer ske enligt ftiljande:

Etapp 1 - Ombyggnad av kommunikationsytor, Cafe2:an, tidigare
växelns lokaler, ny entré samt varumottagning till en kostnad av 9
000 tkr.

Etapp 2 - Anpassning av socialfiirvaltningens reception till en

kostnad av 2 000 tkr.

Driftskostnaden beräknas ftir etapp 1 till 458 tl<rlär samt ftir etapp 2 till 100

tl<rlär, det vill säga totalt 558 tkr. Finansiering sker inom befintliga ramar für
hyresgästerna i stadshuset.

Beredningens ft)rslag var:
Kommunfullmäktige beslutar att i samband med inrättandet av
medborgarservice bygga om och tillgänglighetsanpassa våra publika ytor i
stadshuset enligt nedan:
1. Ombyggnad och anpassning av gemensamma ¡or på marþlanet, det vill

säga tidigare växelns utrymmen, café2:an, ny entré, varumottagning.

/ Expedierat
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2. Ombyggnad av socialfürvaltningens reception.

3. Utöka fastighetsnämndens investeringsram20lT med 11 000 tkr fttr
anpassning av lokaler enligt Èirendebeskrivning.

4. Ger kommunledningsftirvaltningen i uppdrag att utreda tryckeriets
placering.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-06 $ 33 att låimna
ärendet utan yttrande.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmåiktiges
beslut.

Yrkande och beslutsgång
Inge Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag. Ordftiranden
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens ftirslag.

För genomfärande
Kommunstyrelsenlkommunledningsftirvaltningen

För kännedom
Socialnämnden
Fastighetsnämnden
Kommunstyrel ser/kommunikation

/ Expedierat *& 
ìl rlü
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s38 Aterrapportering av uppdrag. Uppföljning av arbetet
med den europeiska deklarationen för jämställdhet
(cEMR)
KS 2013129, Au $ 34, Ks $ 46

Beslut
I . Kommunfullmåiktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

2. Kommunfullmåiktige ger nåimndema i uppdrag att arbeta aktivt med de
ftirbättringsområden som identifi erats.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmåiktige beslutade 2013-05-27 $ 63 att underteckna europeiska
deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och måin (CEMR). En strategi
ftir likvärdig och jämställd medborgarservice fastställdes2014-06-16 $ 73 av
kommunfullmfütige.

Personalkontoret skriver 2017-02-21 att antagandet av deklarationen riktar
fokus på det externa jämställdhetsarbetet som handlar om verksamhet och
medborgarperspektiv. Medborgarperspektivet innebär att säkerställa
likvärdig verksamhet, service och bemötande, myndighetsutövning,
resursfürdelning och inflytande ftir kvinnor, män, flickor och pojkar.

Jåimställdhetsintegrering, som är den metod som anvåinds, handlar om
systematiskt ftirbättringsarbete. Det är en del i att utveckla och kvalitetssåikra
verksamheten.

En uppftiljning ska göras 2016 och 2020 av hur ftirvaltningarna arbetar med
att integrera det externa j ämställdhetsperspektivet i verksamheterna.
Uppftiljningen2}Ií fokuserar på de områden som alla fürvaltningar
gemensamt ska arbeta med, artikel 6-10 i deklarationen.

Jåimställdhetsarbetet ska mätas genom att använda kvalitetssäkringsverktyget
makEQuality. Resultatet blir ett betyg på en skala 1-10. Kommunens resultat
ftir 2016 är 2,2.

Slutsatser

Det finns många ftirbättringsområden i arbetet med jämställdhetsintegrering.
Alla ftirvaltningar har inte börjat arbetet. De som har börjat har kommit olika
långt i arbetet. Medvetenheten har ökat, men det saknas konkreta måI,
aktiviteter i verksamhetsplaner och det sker ingen uppftiljning i
årsredovisningen.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Förbättringsområden

Förvaltningarna måste fortsätta att arbeta aktivt och mer strukturerat med
rutiner, uppftiljningar, intern och extern kommunikation i text och bild,
könsuppdelad statistik samt jämställdhetsanalyser inftlr beslut.

De ftirvaltningar som inte påbörjat arbetet med jämställdhetsintegrering
måste komma igång. Utbildningsinsatser måste ske kontinuerligt.

Personalchefen ftireslår i tjänsteskrivelsen att rapporten läggs till
handlingarna och att nåimnderna får i uppdrag atl arbeta aktivt med de
ftirbättringsområden som identifi erats.

Kommunstyrelsens f<irslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Catarina Ask (MP) och Béatrice Öman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
ftirslag.

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För genomftirande
Samtliga nåimnder och styrelsen

För kännedom
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat "''w ù
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s3e Tillväxtprogram 2017 -2020 Bodens kommun
KS 2017l183, Au $ 35, Ks $ 47

Beslut
1. Kommunfullmaiktige fastställer Tillväxtprograrn20lT-2020 med ftiljande

tillägg.

Under rubriken Besöksnäring och Handel:

För att stärka handeln i centrum måste tillgeingligheten ftirbättras. Det
innebär att den beslutade Parkerings- och Trafikutredningen tar stor
hänsyn till trafik- och parkeringssituationen i centrum. Det har en
avgörande betydelse für handelns möjlighet att långsiktigt växa och
utvecklas.

Försvarsmakten ska läggas in som en ny rubrik Försvarets framtida
verksamhet under rubriken Framgångsfaktorer med texten:

I över 100 år har Bodens stad, numera Bodens kommun, växt i symbios
med Försvarsmakten i norra Sverige. Allt tyder på att Bodens garnison
kommer att tillftiras resurser både personellt och materiellt.
Försvarsmakten i Boden kommer att växa de närmaste åren och påverkar
det civila samhället positivt.

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge budgetberedningen i uppdrag att
arbeta in Tillväxtprogrammets målsättningar i Strategisk plan 2018-2020.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen skriver 20 17 -02-22 att kommunens
tillväxtprogram ska ge vägledning och stöd till alla politiker och tjänstemän
inom koncemen Bodens kommun. Tillväxtprogrammet utgör ett styrande
dokument für kommunens tillväxtarbete och ligger bland annat till grund ftir
beslut kring finansiering av EU-projekt samt beslut avseende
tillväxtfrämjande aktiviteter. Tillväxtprogrammet är även viktig del av det så

kallade "programkomplexet", det vill säga den matris av planer och program
som finns inom Bodens kommun (strategisk plan, översiktsplan med mera).
Vidare ger programmet styrning och vägledning till den verksamhetsplan
som tas fram für området näringslivsutveckling. Ansvarig für genomftirande
och uppftljning är kommunchefen och kommunledningskontoret. Det är
dock viktigt att påpeka att tillväxtprogrammet berör alla och ska genomftiras
i bred samverkan mellan många ftirvaltningar, kommunala bolag och inte
minst det lokala näringslivet.

Bodens kommuns tillväxtprogram matchar till vissa delar Norrbottens
regionala utvecklingsstrategi (RUS) och Norrbottens regionala
tillväxtprogram och kan därigenom även sägas vara en del i genomfürandet
av regionala program och strategier.

ragsbestyrkande / Expedierat
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Beredningens ftirslag var:

1 . Kommunfullmfütige fastställer Tillväxtpro grarn 2017 -2020.

2. Kommunfullmfütige beslutar att ge budgetberedningen i uppdrag att
arbeta in Tillväxtprogrammets målsättningar i Strategisk plan 2018-2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-06 $ 35 att lämna
ärendet utan yttrande.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Inge Andersson (S), Olle Lindström (M), Robert Lund (SD) och Hendrik
Andersson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Ordftiranden finner att kommunfullmfütige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag

För genomftirande
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret

För kännedom
Samtliga nämnder och styrelsen

Utdragsbestyrkande / Expedierat ffrú
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s40 Boden Gleantech Genter
KS 2015/348, Au $ 36, Ks $ 48

Beslut
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att:

l. Bygga upp en organisation i form av ett helägt kommunalt bolag ftir
avfalls- och deponiverksamheten i kommunen. Affürsplan, investerings-
och finansieringsplan ska tas fram ftir det nya bolaget. Bolaget ska vara i
drift senast 201 8-01 -01.

2. Bygga upp en organisation ftir innovation och utveckling inom avfalls-
och milj öteknikområdet.

3. Utveckla formema ftir etablering på det kommande verksamhetsområdet
på Brännkläppen.

4. Utforma nuvarande Bråinnkläppen plus det område som anges i
beslutsunderlaget till ett verksamhetsområde med tillhörande ytor ftir
forskning, utveckling och innovation.

5. Vidta erforderliga administrativa åtgärder für att starta ett nytt
kommunalt bolag. Utgångspunkt är det som anges i punkten 1 ovan.

Beskrivning av ärendet
Gällande ärendet Bråinnkläppens avfallsanläggning och deponi beslutade
Kommunfullmåiktige 2016-04-18 $ 39 att ge tre uppdrag till
kommunstyrelsen:

1. Lägga ett organisationsftirslag där avfalls,- deponiverksamheten
organiseras inom Bodens kommunkoncern. Förslaget ska innehålla
organisationsstruktur, verksamhetsområden och långsiktig affrirs- och
finansplan.

2. Bygga upp ett innovationscentrum vid Brännkläppen, motsvarande ett
MTC i enlighet med uppdraget från kommunstyrelsen 2015-06-15 ç 127,

Detta ska inarbetas i arbetet med att organisera avfalls,-
deponiverksamheten inom Bodens kommunkoncem.

3. I arbetet med Strategisk plan 2017-2019 bedöma den totala
investeringsvolymen ftir att bygga upp en fysisk testplats och
verksamhetsytor vid Brännkläppen. Möj ligheten till extern
projektfinansiering ska undersökas och redovisas. Tidplan ftir
genomftirandet och den årliga kostnaden ska redovisas.

Kommunledningsfiirvaltningen har 2017 -02-24 lämnat in en tj änsteskrivelse
inklusive en rapport med utgangspunkt från fyra delprojekt som hanterats i
projektet:
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1. Ta fram en afftirsplan ftir verksamheten och därmed beskriva hur
affrirsmodellen kan se ut ftir attklara en långsiktigt finansierad
verksamhet kopplad till aktuella tillstånd.

2. Utifran fastslagen affrirsplan ta fram en gestaltningsplan där markfrågan
visualiseras.

3. Utifrån fastslagen affrirsplan tafram ftirslag på en driftorganisation für
basverksamheten med tillhörande kalkyl.

4. Utifrån fastslagen afftirsplan ta fram fürslag på organisation ftir
forsknings- och utvecklingsverksamheten ftir att ftämja arbetet att skapa
en gemensam plattform für innovation.

Afftirsidén är att bolaget ska bedriva avfallshantering och skapa
ftirutsättningar ft)r andra ftiretag inom miljöteknik och återvinning att
utvecklas och etableras inom området.

Visionen är att Boden ska bli regionens innovationsarena inom
avfallshantering med avseende på resurseffektivitet, återvinning och hållbara
behandlingsmetoder.

Målen är att verksamheten ska starta Q3 2017, antalet fristående aktörer ska
öka från dagens fyra och att satta lönsamhetskrav ska uppnås.

Rekommendationen är att Bolaget ska drivas som ett kommunalt bolag med
avkastningskrav.

Beredningens fürslag var:

Kommunfullmåiktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att:

l. Bygga upp en organisation i form av ett helägt kommunalt bolag ftir
avfall s- och deponiverksamheten i kommunen. Afftirsplan, investerings-
och finansieringsplan ska tas fram ftir det nya bolaget. Bolaget ska vara i
drift senast 201 8-01-01.

2. Bygga upp en organisation ftlr innovation och utveckling inom avfalls-
och milj öteknikområdet.

3. Utveckla formerna ftir etablering på det kommande verksamhetsområdet
på Brännkläppen.

4. Utforma nuvarande Brlinnkläppen plus det område som anges i
beslutsunderlaget till ett verksamhetsområde med tillhörande ytor ft)r
forskning, utveckling och innovation.

5. Vidta erforderliga administrativa åtgärder fcir att starta ett nytt
kommunalt bolag. Utgångspunkt ar det som anges i punkten 1 ovan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-06 $ 36 att lämna
ärendet utan lttrande.

/ Expedierat ,1
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Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkande och beslutsgång
Kenneth Backgård (NS) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Ordfüranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens
ftirslag.

För genomftirande
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s4r Prövning av upphandling av äldreboende
K520161478, Au $ 37, Ks $ 49

Beslut
1. Kommunfullmfütige ger kommunstyrelsen i uppdrag att slutfüra

upphandlingen av nytt äldreboende på så sätt att den konkurrenspräglade
dialogen fortsätter med skarp anbudsintagning med inriktning om att anta
ett privat alternativ ftir drift av det nya äldreboendet gällande såväl
fastighet som vard och omsorg.

2. Kommunfullmtiktige ger socialnämnden och utbildningsnämnden i
uppdrag att omhåinderta föråindringar i respektive förvaltning som en
konsekvens av eventuell upphandling.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har genomftirt dialogfasen i upphandlingen konkurrenspräglad
dialog i syfte atttafram ett underlag gällande privata äldreboenden. I
skrivelse 20 I 6-03 -06 uppger ekonomikontoret/upphandlingsenheten
sammanfattningsvis att det finns en god konkurrens inom området. Hur
äldreboendet kommer att utformas och driftas beror på hur kommunen väljer
att kravställa i en eventuell upphandling. Gällande pris och bemanning finns
det inga större skillnader mellan de interna och de externa alternativen.
Bemanningen varierar dock stort emellan de olika externa anbuden, kvalitet
och inriktning samt innehåll och omfattning i vård och omsorgen är också
varierande. Det finns en tydlig koppling mellan bemanningsgrad och pris.

Kommunen har fätt se exempel på såväl högkvalitativa och mycket
professionella boenden som de som har mer begränsat med resurser och
innehåll. Dialogen visar att det är fullt mrijligt att upphandla ett äldreboende
i privat regi och upprätthålla en hög kvalitet till ett rimligt pris.

Efter genomftird dialog ser kommunen tre olika koncept som kan
upphandlas.

Upphandla helheten, både fastigheten och omsorgen

- Bukarna har hyreskontrakt med omsorgsbolaget

- Kommunen har ramavtal med omsorgsbolag

- Garanterad beläggningom9í Yo

- 15 års kontraktstid

Upphandla fastigheten samt drift av omsorg i ett hus

- Egen regi äldreomsorg i ett hus

o

o

/ Expedierat
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- Blockftirhyrning av egemegihuset - kommunen har hyreskontrakt
med brukarna

Upphandla enbart byggnation av fastighet

- All drift av fastighet och äldreboende i egen regi samt ägandet

- Kommunen har hyreskontrakt med brukarna

- Detta innebär att den konkurrenspräglade dialogen avbryts och ett
nytt upphandlingsflorfarande inleds.
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Beredningens fürslag var:

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att slutftira
upphandlingen av nytt äldreboende på så sätt att den konkurrenspräglade
dialogen fortsätter med skarp anbudsintagning med inriktning om att anta ett
privat alternativ ftir drift av det nya äldreboendet gällande såväl fastighet
som vård och omsorg.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-06 $ 37 att lämna
ärendet utan yttrande.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens fürslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut undantaget Inge Anderssons (S) tilläggsyrkande.

Yrkanden och beslutsgång
Inge Andersson (S) yrkar att ytterligare en beslutspunkt ska läggas till.

2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden och utbildningsnämnden i
uppdrag att omhänderta förändringar i respektive förvaltning som en
konsekvens av eventuell upphandling.

Han yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Robert Lund (SD) och Bo Englund (V) yrkar bifall till alternativ tre.

Lili-Marie Lundström (C) och Olle Lindström (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens ftirslag.

Bosse Strömbäck (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens ftirslag.

Ordftiranden konstaterar att det finns tre ftirslag. Kommunstyrelsens ftirslag,
avslag till kommunstyrelsens ftirslag och bifall till alternativ tre.

Ordftjranden ställer ftirslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens ftirslag.

Votering begärs och genomftirs. Ordftiranden ställer ftirslaget om avslag till
kommunstyrelsens ftirslag och ftirslaget om bifall till alternativ tre mot

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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varandra och finner att kommunfullmäktige antar ftlrslaget om bifall till
alternativ tre som motftirslag.

Voteringen genomftlrs med utfallet 39 röster für kommunstyrelsens ftirslag
och sex röster ftir bifall till alternativ tre. Fyra ledamöter avstår. Hur var och
en av ledamöterna röstat framgår av bilad närvaro- och omröstningslista.

OrdfÌiranden frågar om Inge Anderssons (S) tilläggsyrkande ska antas och
finner att kommunfullmfütige beslutar att anta det.

Ordftiranden finner att kommunfu llmåiktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag med Inge Anderssons (S) tilläggsyrkande.

För genomfärande
Kommunstyrel sen/ekonomikontoret
Socialnämnden
Utbildningsnämnden

tr fr'l
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s42 Utredning av förskolan
KS2017lt61, Au $ 38, Ks $ 50

Beslut
1. Alternativ nr 2 antas då detta alternativ är det enda som närmar sig

statens styrning, Skolverkets riktvärden och samtidigt uppfyller
kommunens ambitioner att minska barngruppernas storlek och öka
invånarantalet till 30 000.

2. Planområden beslutas enligt utredningen.

3. Närhet till ftirskola definieras med en radie av ca2km i centrum och
centrumnåira bostadsområden.

4. Proj ektorganisation utformas vid utbildningsftirvaltningen ftir
genomftirande.

5. Besluten ftiljs arligen upp och vid behov revideras i paritet med
samhällsbyggnadskontorets årliga prognoser.

6. Två avdelningar vid Tallbackens ftirskola öppnas fuom2017-08-01.

7. En avdelning vid Torpgtirdans fürskola öppnas from2017-08-01.

8. Förändringar i ft)rskolestrukturen som planers ske efter 2020-01-01 ska
underställas kommunfullmåiktige fiir beslut senast den 30 juni20l9.

Reservationer
Olle Lindström (M), Johan Sellin (M), Åke Carlsson (M), Maria von
Schantz (M), Göran Höglund (M), Göran Ahlman (M), Eberth Gustafson
(M), Egon Palo (M), Bo Hultin (M), Per-Ulf Sandström (M), Åke eltoft grA¡,

Helena Nordvall (M), Hans B Nilsson (M), Bosse Strömbäck (V), Inger
Westman Arvesen (V), Bo Englund (V), Inga-Lill Engström-Öhman (V),
Lili-Marie Lundström (C), Bernt Drugge (SD), Christer Fjellström (SD),
Göran Äström (SD), Robert Lund (SD), Susanne Ström (SD) och Arne
Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnålmnden beslutade 2015-09-24 $ 82 om en utredning av
fi)rskolan med fürslag till beslut. Nämnden har 2017-02-23 ç 7 beslutat att
l¿imna ftlrslag till beslut till kommunfullmåiktige.

Bodens kommun expanderar där vision 2025 innebär att kommunen har 30
000 invånare. En positiv utveckling ftir kommunen med ftirväntningar hos
både nuvarande och tillkommande medborgare ställer krav på en utvecklad
infrastruktur.
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Skola och ftirskolaär centrala begrepp für en framtidsorienterad kommun
där kvalitet och resultat ftir det växande sl¿iktet möjliggör ftir samhällets
fortsatta utveckling och stabilitet. Specifika och offensiva satsningar inom
detta område genererar framgång.

Denna utredning utgår från politiska direktiv givna av utbildningsnåimnden
2015 och tilläggsdirektiv fran 2016. Underlag ftir utredning Èir

samhällsbyggnadskontorets befolkningsprognos fran 20 1 6 som inkluderar
framtida befolkningsökning till 30 000 invånare fu 2025.

Utredningens syfte är att klarlägga ftirändringsbehov av antal ftirskolor och
avdelningar i Bodens kommun under planperiod en 201 6 -2025. Inriktningen
enligt direktiv ska vara förskolor med minst Sra avdelningar i kommunen
ftirutom vid namngivna byar. Förbättrad närhet till ftirskola ftir medborgama
eftersträvas.

Utredningen är genomftird enligt politiska direktiv med ett alternativ 1 och
ett alternativ 2. Alternativen skiljer sig åt på en punkt, altemativ I innebÈir 17

platser/avdelning på årsbasis och alternativ 2 innebär l5 platser/avdelning på
årsbasis. I övrigt har i utredningen, underlag, beräkningssätt och
utgangspunkter varit desamma.

Utredningen berör och füreslår ftirbättringar inom i huvudsak ftiljande
områden:

. Uppfylla kommunens ambitioner och prognoser som innebär att det blir
ca250 barn fler i ftirskoleålder de närmsta 10 åren

o Förbättra barnens lärmiljöer med moderna, pedagogiska och långsiktigt
hållbara lokaler

o Ge medborgaren närhet till ftirskola i centrum och centrumnåira
bostadsområden, ambitionen rir tillgang till ftirskola ftir de allra flesta
inom 2 km radie

o Skolverkets nya riktmärken om barngruppers storlek och Bodens
politiska ambition med minskat arfial platser i ftjrskola

o Skolverkets råd om barngruppers sammansättning som ger god kvalitet
och goda utvecklingsmöjligheter ftir barnen

o Utmaningar i personalftirsörjning de närmsta 10 åren

Ekonomiska beräkningar och konsekvenser vad gäller investeringar och drift
fÌir perioden finns angivna i utredningen.

Beredningens ftirslag var:

Kommunfullmäkti ge be slutar att

l. Alternativ nr 2 antas då detta alternativ är det enda som nåirmar sig
statens styrning, Skolverkets riktvärden och samtidigt uppfyller
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kommunens ambitioner att minska barngruppernas storlek och öka
invånarantalet till 30 000

2. Planområden beslutas enligt utredningen

3. Närhet till ftirskola definieras med en radie av ca2km i centrum och
centrumnära bostadsområden

4. Projektorganisation utformas vid utbildningsftirvaltningen für
genomftirande

5. Besluten floljs arligen upp och vid behov revideras i paritet med
samhällsbyggnadskontorets årliga prognoser

6. Två avdelningar vid Tallbackens fürskola öppnas from2017-08-01

7. En avdelning vid Torpgärdans fürskola öppnas from2017-08-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-06 $ 38 att lämna
ärendet utan yttrande.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Britt-Marie Loggert-Andrén (S), Anders Pettersson (KD) och Inge
Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Robert Lund (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens ftirslag.

Bemt Drugge (SD), Bosse Str<imback (V), Olle Lindström (M) och Lili-
Marie Lundström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag men med
ändringen att Perbackens ftirskola ska vara kvar, bibehållas och utvecklas
istället ftir att awecklas.

Ordftiranden konstaterar att det finns tre ftirslag. Kommunstyrelsens ftirslag,
avslag till kommunstyrelsens ftirslag och bifall till kommunstyrelsens ftirslag
men med ändringen att Perbackens ftirskola ska vara kvar, bibehållas och
utvecklas istället für att awecklas.

Ordftiranden ställer kommunstyrelsens ftirslag och Robert Lunds (SD)
avslagsyrkande mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens ftirslag.

Ordftiranden frågar om kommunfullmáktige ska besluta enligt Olle
Lindströms (M) med fleras tilläggsyrkande eller om det ska avslås och finner
att kommunfullmåiktige beslutar att avslå det.

För genomfärande Utbildningsnåimnden
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s43 Ann-Christin Pretty (S) med avsägelse av uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige
KS20t7lt92

Beslut
Kommunfullmåiktige godkänner Ann-Christin Pretty (S) avsägelse av
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Ann-Christin Pretty (S) har 2017-03-13lämnat in en avsägelse fran sitt
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

För kännedom
Ann-Christin Pretty (S)
Kommunstyrelsenlkanslikontoret och personalkontoret
Länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat
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S 44 Nya motioner

Kommunfullmåiktige beslutar att låimna ftiljande motioner till
kommunstyrelsen fü r beredning.

Motion fran Rigmor Åström (M) Inftrande av verksamma riktlinjer och rutiner ftir
att bekämpa bamäktenskap (20 I 7 I 195).

2 Motion från Susanne Ström (SD) Angående vintemrtschkana på Kvarnåingen
(2017t219).

Motion från Susanne Ström (SD) Angående fyrverkerier i Bodens kommun
(2017t220).

1

a
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S 45 Nya medborgarförslag

Ploga gångvägarna inne i bostadsområdena (20171156).
Inlämnat av: Karl Uno Granbom
Beslut: KommunfullmÈiktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Bygg en hundrastgârd (20171189).
Inlämnat av: Mattias Vinberg
Beslut: Kommunfullmåiktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Förbättra vid utskrivning från sjukhus (20171223).
Inlåimnat av: Maria Gustafsson
Beslut: Kommunfullmáktige överlåter till socialnämnden att besluta i åirendet.

För kännedom
Respektive fü rslagsställare

X'ör genomftirande
Kommunstyrelsen
Socialnåimnden

1

2

J

/ Exped¡erat

$\ /1,1^Jv\ I


