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S 70 lnformationer

Följ ande information låimnas :

o $ 86 Upphandling:2017 - Snöröjning i ytterområden (upphandlingschef
Theresa Hägglund).

o $ 87 Upphandling:2017 - Städentreprenad (upphandlingschef Theresa
Hägglund).

o Personalchefens rapport (personalchefMaria Lundgren).
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Medborgarförslag. Bygg ett utegym v¡d Mårängsskolan
i Sävast
K520t61604

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarftirslaget ska prövas i samband
med framtagandet av den ftirdjupade översiktsplanen. Dåirmed anses
medborgarftirslaget be svarat.

Beskrivning av ärendet
Benny Winberg har 2016-10-21 lämnat in ett medborgarftirslag om att ett
utegym ska byggas vid Måråingsskolan i Sävast. V/inberg har över
telefon2Ol6-1 1-18 ftirklarat att han menar att gymmet inte ska byggas på
själva skolgården utan bredvid- kanske på kyrkans parkering. Detta vore bra
både ftir eleverna och ftir dem som bor i närheten.

Medborgarfürslaget skickades 2016-12-02 på remiss till plankommittén som
svarar via kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden 2017-04-19 $ 32 ftireslår att
kommunfullmåiktige bifaller medborgarftirslaget och att det tas med i det
fortsatta utvecklingsarbetet med att anlägga en allaktivitetspark i
Sävastområdet.

För beslut
Kommunfullmäktige
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S 72 Medborgarförslag. Upprätta ställplats för husbilar
KS 2016/610

Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarfürslaget ska prövas i samband
med framtagandet av den ftrdjupade översiktsplanen och Trafik- och
parkeringsstrategin. Därmed anses medborgarfürslaget besvarat.

Beskrivning av ärendet
Siv Bertilsson har 2016-10-24lËimnat in ett medborgarfürslag om att en
ställplats ftir husbilar ska upprättas. Det bör finnas tillgang till toalett och
dusch, möjlighet att koppla in el, tömma latrin och slaskvatten samt fylla på
rent vatten. En fin plats för detta skulle vara gräsytan mellan campingen och
Bodträsket intill Gammelängsvägen. Kostnad für vistelsen bör vara cirka 150
kronor per natt och det ska vara tillåtet att stanna i maximalt tre dygn. Detta
skulle gynna restauranger, caféer och butiker, men även Björknäsbadet och
Nordpoolen.

Medborgarftirslaget skickades 2016-12-02 på remiss till plankommittén som
svarar via kultur-, fritids- och ungdomsnämnden 2017-04-19 $ 31 ftireslår att
kommunfullmåiktige avslår medborgarftirslaget eftersom Bodens kommun
inte har möjlighet aff utveckla campingområdet i riktningen
Gammelbyvägskälet. Miljölagarna tillåter inte den utbyggnaden då det
ljudbuller som alstras vid mellersta och västra skjutbanorna överskrider
gällande gränsvärden ftir buller som Naturvårdsverket tagit fram (NFS
201 5:1 5).

I Bodens kommun finns redan nu en stadsnära camping, Bodens Camping &
bad, Sandidan och Westemfarmen som alla erbjuder ställplats ftir husbilar.

För beslut
Kommunfullmäktige

d- ,f



Sida

Bodens kommun
Sammanträdes protokoll
Sammanträdesdatum

2017-05-29

6(26)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Taxor vid Bodens r¡dhus
KS2016112I

Arbetsutskottets förslag
1. Kommunfullmdktige fastställer ftireslagna taxor för Bodens ridhus.

2. Kommunfullmáktige beslutar att taxorna gäller från och med I augusti
2017 och att taxorna ses över årligen samt revideras vid behov.

Beskrivning av ärendet
Bodens Ridklubb sköter sedan 2016-10-01 driften av Bodens Ridhus. I
uppdraget ingår bland annat att bedriva ridskola, ridning für personer med
funktionsvariationer och att svara ftir uthyrning av anläggningen ftir träning
och tåivling till ft)reningar, skolor och allmänhet.

Ridhusrådet, som består av representanter från ftireningar i ridhuset, har
lämnat in ftirslag på taxor:

Prislista Bodens ridhus
Helgpris halvdag (max 5h) I ridhus
Helgpris heldag, 1 ridhus
Helgpris heldag, 2 ridhus
Helgpris, hel helg, 1 ridhus
Helgpris, hel helg, 2 ridhus
Vardag 0700-1600
Fasta tider
TillfÌilliga tider
Teorilokal hel dag
Teorilokal halv dag (max 5h)
Tävling hel helg
Tävling en helgdag
Pris endast ftir utomhusbanor
Bränslanbanan

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

Anläggningskort(ftir ridning på särskilt avsedda tider.)
Förslag Taxor 2016, ej medlem

Helår 1500 k 2100 kr
Halvår 850 kr 1200 kr
Kvartal 500 kr Fanns ej
Helår, familj 2500 kr, max25 âr, 3500 kr

bor hemma

s73

Förslag
1500 kr
2500 kr
3500 kr
3500 kr
5500 kr
2000 kr
200 kr/h
300 kr/h
200 kr
125 kI
10 000 kr
5500 kr
100 kÏ/h
Gratis

Taxor 2016
1500 kr
2500 kr
3500 kr
Fanns ej

5500 kr
2000 kr
Fanns ej
350 kr/h
1000 kr
650 kr
Fanns ej
Fanns ej
Fanns ej
Fanns ej

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Dag

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

2100 kr

400 kr
100 kr

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden frireslår 2017-04-19 g 42 att
kommunfullm?iktige fastställer ftireslagna taxor frir Bodens Ridhus att gäLla
från och med I augusti 2018 och att taxorna ses över årligen samt revideras
vid behov.

För beslut
Kommunfullmäktige

Signatur
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Aterrapportering av uppdrag. Måltidskvalitet enligt
Måltidsmodellen
KS20t6t62

Arbets uts kottets fö rs la g

l. Kommunfullmäktige godkänner delrapporten.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till utbildningsnämnden att återkomma
med slutgiltig rapportering i juni 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmfütige beslutade 2017-02-15 $ 8 att anta Kostpolicy ftir
Bodens kommun. Policyn uppfyller Livsmedelsverkets arbetsmodell ftir
måltidskvalitet i offentlig verksamhet "Måltidsmodellen" och berör
fürskolans, skolans, fritidsverksamhetens, äldreomsorgens och hemtjänstens
måltider. Policyn ska klargöra rättigheter och ansvar kring måltids- och
kostfrågor i kommunen. Den tydliggör vilka krav och ftirväntningar som åir

realistiska att ställa på måltider och måltidssituationen och ska säkerställa en
jämn kvalitets- och servicenivå inom kommunen.

Uppdrag till utbildningsnämnden som kvarstår i Strategisk plan2017-2019
är att ftilja upp hur policyn har omhåindertagits och efterlevs. Uppdraget ska
redovisas senast april 2017 .

Utbildningsnämndens ordftirande skriver 2017-02-28 att arbete pägär ftir att
ta fram ett systematiskt arbetssätt som samtliga verksamheter ska arbeta
enligt. Ett årshjul ska utarbetas där det tydligt framgår när och hur
uppftiljning, analys, planering och åtgärder ska göras.

Kostavdelningen har haft en hög arbetsbelastning på grund av en
upphandlingsprocess av nytt kostavtal och har dåirftir inte i full omfattning
hunnit med att implementera ett systematiskt arbetssätt utifrån kostpolicyn.
Arbetet kommer att intensifieras under hösten 2017 sä att verksamheterna
under 2018 kommer att ha kvalitetsverktyg ftir arbetet med
"Måltidsmodellen". Arbetet med att ta fram åtgärder avseende pedagogiska
måltider hanteras i arbetet med den strategiska planen.

För beslut
Kommunfullmäktige
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S 75 Ändring av kommunala ordningsföreskrifter
KS 201U363

Arbets uts kottets förs la g

Kommunfullmriktige fastställer ftirslaget till ändring av kommunens lokala
ordningsftireskrifter.

Beskrivning av ärendet
En arbetsgrupp med representanter ftir kommunens olika ftirvaltningar och
polismyndigheten har gjort en översyn av Bodens kommuns lokala
ordningsftireskrifter och füreslår vissa ändringar.

Andringama innebär att två bestämmelser om camping och insamling av
pengar inftirs i Boden. Dessa ftjreskrifter finns som dåvarande Svenska
kommunftjrbundets cirkulåir med underlag till lokala ordningsftireskrifter.
Vidare utvidgas ftirbudet mot ftirtäring av alkohol till att gälla även på
skolgårdar och ytterligare tre mindre områden av Bodens tätort, samt att
ftirbudet utvidgas till att gälla alkoholdrycker överstigande2,25
volymprocent. Tidigare har ftirbudet endast gällt starköI, vin och sprit.

Slutligen ftireslås vissa justeringer när det gäller i vilka motionsspår som det
inte ¿ir tillåtet attrida och rasta hundar. Därutöver finns några ändringar av
rent redaktionell karaktär.

För beslut
Kommunfullmäktige

/ Expedierat Signatur
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S 76 Antagande av översiktsplan 2025 Bodens kommun
K520161292

Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande.

Beskrivning av ärendet
Förslag till översiktsplan har upprättats. Översiktsplanen åir kommunens
langsiktiga verktyg som visar viljeinriktningen ftir mark- och
vattenanvändningen. Översiktsplanen är vägledande ftir detaljplanering och
beslut i enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark och
vattenområden. Den används som bedömningsunderlagav såväl kommunen
som myndigheter och domstolar där sådana beslut ska prövas.

Planens innehåll

Översiktsplan2025 behandlar på en övergripande nivå mark- och
vattenanvändningen i hela kommunen. Planen utgår från en
utvecklingsstrategi med kärnområden, kommunikationssamband och primärt
utvecklingsområde. I översiktsplanen redovisas områden ftir bostäder,
verksamheter och infrastruktur. Kommunens utveckling relateras till
nationella och regionala måI, regionala samband och klimatftirändringar. I
planen beskrivs även hur allmänna intressen och riksintressen avses att
tillgodoses.

Genomförd process

Bodens kommun har i enlighet med plan- och bygglagen upprättat
Översiktsplan2025 Bodens kommun. Arbetet med ny översiktsplan inleddes
oktober 2015. Arbetet har bedrivits enligt beslutad processorganisation (KS
2015-10-05 $ 161). Detta har inneburit en arbetsgrupp med tjänstepersoner
från samhällsbyggnadskontoret och tekniska ftirvaltningen samt ett
ftirvaltningsöverskridande verksamhetsstöd. Styrgruppen har utgj orts av
ft)rvaltningschefer från tekniska ftirvaltningen, kultur- fritids- och
ungdomsfü rvaltningen, fasti ghetsft)rvaltningen,
kommunledningsftirvaltningen samt utbildningsfürvaltningen.

En enkätundersökning som riktade sig till medborgama har genomfrirts
under programskedet och har varit en av utgångspunkterna ftir
översiktsplanen. Vidare har utredningar utftirts och kommunala, regionala
samt nationella planer och program har beaktats.

Samråd ftir fiirslag till översiktsplan har genomfürts under perioden I juni
till 31 augusti 2016.Information om samrådet har kungjorts i
lokaltidningarna samt via kommunens hemsida och Bodenappen. Utskick
har även gjorts till bland annat byafüreningar. Samrådet har skett genom en
bred medborgardialog och ett antal samrådsaktiviteter som till exempel

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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allmänna möten på olika platser i kommunen, bemannade utställningar under
Skördefest och miljödagar samt i Enter galleria.

Utifran inkomna yttranden och synpunkter från samrådet har planftirslaget
bearbetats och utställning har genomfürts under perioden 23 februari till 30
april2017. Under utställningstiden har remissinstanser och allmänhet haft
möjlighet att låimna synpunkter på planftirslaget. Information om utställning
och planftirslaget har kungjorts i lokaltidningarna och på kommunens
anslagstavla i stadshuset samt via kommunens hemsida och Bodenappen.
Utställningsplatser har varit stadshuset, stadsbiblioteket, servicepunkterna i
Harads och Gunnarsbyn, skolan i Unbyn samt Bodens business Park. Efter
genomftird utställning har planftirslaget bearbetats och antagandehandlingen
har fürdigställts. Yttrandena med kommunens kommentar finns redovisade i
utlåtande efter utställningen.

Uppfoljning och aktualisering

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan
och den ska aktualitetsftirklaras varje mandatperiod, eller minst vart fiärde
år. I Översiktplan 2025 har en uppftiljningsmodell utarbetas som innebär att
översiktsplanens övergripande utveckl ingsstrate gi fti lj s upp årli gen.

Uppftljningen ligger vidare till grund ftlr aktualitetsprövningen som kommer
att ske under varje mandatperiod.

S amhällsbyg gnadskontoret ftireslår i tj änsteskrivel se 20 17 -0 5 - I 6 att
kommunfu llmäktige antar Översiktsplan 2025 Bodens kommun.

Beredningens ftirslag:

Kommunfullmäktige antar Översiktsplan 2025 Bodens kommun.

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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S 77 Antagande av Vindbruksplan, tematiskt tillägg till
Oversiktsplan 2025 Bodens kommun
K52016t292

Arbets uts kottets fö rs la g

Arbetsutskottet lämnar åirendet utan yttrande.

Beskrivning av ärendet
Förslag till Vindbruksplan, tematiskt tillägg till Översiktsplan2025 Bodens
kommun har upprättats. Översiktsplanen är kommunens långsiktiga verktyg
som visar viljeinriktningen für mark- och vattenanvändningen.
Översiktsplanen är vägledande ftir detaljplanering och beslut i enskilda
ärenden om byggande och annan användning av mark och vattenområden.
Den anvåinds som bedömningsunderlag av såväl kommunen som
myndigheter och domstolar där sådana beslut ska prövas. Till
översiktsplanen kan tematiska tillägg upprättas som behandlar ett specifikt
ämnesområde.

Planens innehåll

Tematisk tillägg ft)r vindbruk syftar till att redovisa rådande
planeringsftirutsättningar samt kommunens vilj einriktning für framtida
vindkraftutbyggnad.

Genomförd process

Bodens kommun har i enlighet med plan- och bygglagen upprättat
vindbruksplan temati skt tilläg g till översikt splan 202 5. Kommunfu llmákti ge

beslutade 2015-09-07 $ 116 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja
revidering och aktualisering av den då gällande vindbruksplanen som en del
i arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen.

Samrådshandling har arbetats fram och samråd genomftirts under perioden I
juni till 31 augusti 2016. Information om samrådet har kungjorts i
lokaltidningarna samt via kommunens hemsida och Bodenappen. Utskick
har även gjorts till bland annat byaftireningar. Samrådet har skett genom en
bred medborgardialog och ett antal samrådsaktiviteter som till exempel
allmänna möten på olika platser i kommunen, bemannade utställningar under
Skördefest och miljödagar samt i Enter galleria.

Utifrån inkomna yttranden och synpunkter från samrådet har planftirslaget
bearbetats och utställning har genomftirts under perioden 23 februaú till 30
april2}l7. Under utställningstiden har remissinstanser och allmänhet haft
möjlighet att lämna synpunkter på planftirslaget. Information om utställning
och planfürslaget har kungjorts i lokaltidningarna och på kommunens
anslagstavla i stadshuset samt via kommunens hemsida och Bodenappen.
Utställningsplatser har varit stadshuset, stadsbiblioteket, servicepunktema i

Utdragsbestyrkande / Expedierat S¡gnatur
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Harads och Gunnarsbyn, skolan i Unbyn samt Bodens business Park. Efter
genomford utställning har planftirslaget bearbetats och antagandehandlingen
har fÌirdigställts. Yttrandena med kommunens kommentar finns redovisade i
utlåtande efter utställning.

Uppföljning och aktualisering

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan
och den ska aktualitetsftirklaras varje mandatperiod, eller minst vart fiärde
år. I Översiktplan 2025har en uppfüljningsmodell utarbetas som innebär att
översiktsplanens övergripande utvecklingsstrategi ftilj s upp arligen.
Uppñljning ligger vidare till grund ftir aktualitetsprövningen som kommer
att ske under varje mandatperiod. I uppftiljningsmodellen ingår
Vindbruksplanen.

Samhällsbyggnadskontoret fü reslår i tj änsteskrivel se 20 | 7 -0 5 - I 6 att
kommunfullmåiktige antar Vindbruksplan, tematiskt tillägg till Översiktsplan
2025 Bodens kommun.

Beredningens fürslag:

Kommunfullmdktige antar Vindbruksplan, tematiskt tillägg till
Översiktsplan 2025 Bodens kommun.

För beslut
Kommunfullmäktige
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S 78 Antagande av Landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (LlS), tematiskt tillägg till översiktsplan 2025
Bodens kommun
K520161292

Arbets uts kottets fö rs la g

Arbetsutskottet lämnar åirendet utan yttrande.

Beskrivning av ärendet
Förslag till landsbygdsutveckling i strandnåira lägen (LIS), tematiskt tillägg
till Översiktsplan2}2l Bodens kommun (LIS-plan) har upprättats.
Översiktsplanen är kommunens långsiktiga verktyg som visar
vilj einriktningen fiir mark- och vattenanvåindningen. Översiktsplanen lir
vägledande ftir detaljplanering och beslut i enskilda åirenden om byggande
och annan användning av mark och vattenområden. Den anvåinds som
bedömningsunderlag av såväl kommunen som myndigheter och domstolar
där sådana beslut ska prövas. Till översiktsplanen kan tematiska tillägg
upprättas som behandlar ett specifikt ämnesområde.

Planens innehåll

Tematiskt tillägg ftir landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) redovisar
kommunens viljeinriktning avseende nyttjandet av strandnåira områden på
landsbygden. Planen syftar till att ge langsiktiga positiva effekter på
sysselsättning och bidra till bevarande och utveckling av service på
landsbygden.

Genomförd process

Bodens kommun har i enlighet med plan- och bygglagen upprättat
landsbygdsutveckling i strandnära lägen tematiskt tillägg till översiktsplan
2025. Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-05 $ 161 att arbetet som
påbörjades med LlS-planen 2009 ska fortskrida. Ny samrådshandling har
arbetats fram och samråd ftir ft)rslag till LIS-plan har genomftirts under
perioden 1 juni till 31 augusti 2016.Information om samrådet har kungjorts i
lokaltidningama samt via kommunens hemsida och Bodenappen. Utskick
har även gjorts till bland annat byaftireningar. Samrådet har skett genom en
bred medborgardialog och ett antal samrådsaktiviteter som till exempel
allmänna möten på olika platser i kommunen, bemannade utställningar under
Skördefest och miljödagar samt i Enter galleria.

Utifrån inkomna yttranden och synpunkter från samrådet har planftirslaget
bearbetats och utställning har genomfürts under perioden 23 februari till 30
april2017. Under utställningstiden har remissinstanser och allmänhet haft
möjlighet att låimna synpunkter på planftirslaget. Information om utställning
och planftirslaget har kungf orts i lokaltidningarna och på kommunens
anslagstavla i stadshuset samt via kommunens hemsida och Bodenappen.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Utställningsplatser har varit stadshuset, stadsbiblioteket, servicepunkterna i
Harads och Gunnarsbyn, skolan i Unbyn samt Bodens business Park. Efter
genomft)rd utställning har planfÌirslaget bearbetats och antagandehandlingen
har ftirdigställts. Yttrandena med kommunens kommentar finns redovisade i
utlåtande efter utställning.

Uppföljning och aktualisering

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan
och den ska aktualitetsfürklaras varje mandatperiod, eller minst vart fiärde
år. I Översiktplan 2025 har en uppftiljningsmodell utarbetas som innebär att
översiktsplanens övergripande utvecklingsstrategi ftilj s upp årligen.
Uppftiljningen ligger vidare till grund ftir aktualitetsprövningen som kommer
att ske under varje mandatperiod. I uppftiljningsmodellen ingår LlS-planen.

S amhällsbyggnadskontoret fü reslår i tj rinsteskrivel se 20 I 7 -0 5 -l 6 att
kommunfullmäktige antar landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS),
tematiskt tillägg till Översiktsplan2025 Bodens kommun.

Beredningens ftirslag:

Kommunfullmäktige antar Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS),
tematiskt tillägg till Översiktsplan2125 Bodens kommun.

För beslut
Kommunfullmtiktige
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överenskommelse mellan Region Norrbotten och
Norrbottens Kommuner om ansvarsfördelning kring
barn och ungdomar vid misstanke om neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning
KS 20171297

Arbets uts kottets fö rs la g

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande

Beskrivning av ärendet
Norrbottens kommuners styrelse rekommenderar sina medlemskommuner att
anta överenskommelsen NPF. Bakgrunden till överenskommelsen att det
sedan tidigare saknats en tydlig ansvarsftirdelning mellan organisationerna
ifråga om utredninga"r av bam med symptom liknande neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Överenskommelsen tydliggör ansvarsftirdelningen
ifråga om att upptäcka svårigheter hos ett barn, att ge anpassning och stöd,
att utreda och eventuellt diagnostisera svårigheterna samt ge behandling.

Utbildningsnämnden ftireslar 2017-05-24 $ 36:

1. Kommunfullmäktige antar överenskommelsen om ansvarsftirdelning
kring barn och ungdomar vid misstanke om neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning, NPF.

2. Överenskommelsen gäller fran och med2017-06-01.

Utbildningsnämndens protokoll justeras 2017 -06-07 .

För beslut
Kommunfullmfütige
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överenskommelse meltan Region Norrbotten och
Norrbottens Kommuner om ansvarsfördelning vid
vaccinationer inom det nationella
vacci nationsprog ram met för barn
K520171298

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ltimnar åirendet utan yttrande.

Beskrivning av ärendet
Norrbottens kommuners styrelse rekommenderar sina medlemskommuner att
anta överenskommelsen Vaccinationer.

Överenskommelsen gäller ftir barn från ftidelse, barn/elever i ftirskoleklass,
grundskola, grundsärskola, gymnasiesåirskola, gymnasiesärskola, sameskola
och specialskola, till bamet frller 18 år. Alla barn i Sverige har rätt till
vaccination enligt nationella vaccinationsprogrammet. Elevhälsan ansvarar
ftir vaccinationer, inklusive uppvaccinering vid behov, från årskurs 1 tills
barnet fyller 18 år.

Utbildningsnëimnden ftireslår 2017 -0 5 -24 $ 37 :

1. Kommunfullmäktige antar överenskommelsen om ansvarsfürdelning vid
vaccination inom det nationella vaccinationsprogrammet ftir bam.

2. Överenskommelsen gäller fran och med2017-06-01.

Utbildningsnämndens protokoll justeras 2017 -06-07

För beslut
Kommunfullmäktige
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S 8f Ungdomsmot¡on. Förenkla kommunens hemsida
KS2016/604

Sida
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Arbets uts kottets förs la g

Ungdomsmotionen ska beaktas i samband med den pågående översynen av
kommunens hemsida. Därmed anses ungdomsmotionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
William Samin har 2016-ll-17 lämnat in en ungdomsmotion om att ftirenkla
kommunens hemsida så att det blir läUare att hitta information.

Han ftireslår att hemsidan Ër tydliga flikar så att det blir lättare att navigera
och att informationen på hemsidan hålls uppdaterad. Detta skulle göra
hemsidan mer attraktiv för personer som inte åir vana med att anvåinda
teknik.

Ungdomsmotionen skickades 2017-02-03 på remiss till
kommunikationskontoret som 20 17 -04 -20 ftireslår att kommunfullmäktige
bifaller ftirslaget.

Hemsidan ses över under 2017 med fokus på navigeringen, sökfunktionen
och metataggningen av sidor.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S 82 Medborgarförslag. Skapa plats för aktiviteter vid
återvinningsstation
K520t61274

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunstyrelsen avslår medborgarfürslaget.

Beskrivning av ärendet
Tommy Enberg har 2016-04-26lîimnaÍ. in ett medborgarfürslag om att skapa
en plats ftjr aktiviteter på en betongbelagd yta som är belägen vid
återvinningsstationen bredvid Bodforsvägen. Vatten och belysning finns
redan på platsen. Han påpekar attytan, som den ser ut när ftirslaget skrivs,
utgör en olycksrisk. En upprustning till en plats ftjr aktiviteter skulle
uppskattas av de många barnfamiljer som bor i området.

Medborgarftirslaget skickades 2016-04-26 på remiss till kultur-, fritids- och
ungdomsnåimnden och 201 6-05 -l 6 till tekniska utskottet och 20 17 -03 -24 till
samhällsbyg gnadskontoret.

Tekniska ftirvaltningen svarar 2016-10-17 att de ätgardat armeringsjämen
som stack upp fran betongplattan då det var en olycksrisk.

Kultur-, fritids- och ungdomsfürvaltningen svarar 2017-03-23 att de inte har
nägra synpunkter på hur ytan används.

Samhällsbyggnadskontoret svarar 2017-05-05 att de ftirvaltar ytan och ställer
sig positiva till att teckna nyttjanderättsavtal med privata aktörer ftir
upplåtelse av ytan.

Ingen av remissinstanserna har några planer ftir ytan.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Medborgarförslag. Skapa förutsättningar för cricket i
Boden
KS 2016/630

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunstyrelsen bifaller medborgarftirslaget avseende tillgang till spelyta
sommartid. Under vintern bokas idrottshall via bokningssystem och
ftlrslagsställaren Ër bidrag till utrustning från annat håll.

Beskrivning av ärendet
Imran Khan har2016-10-30lämnat in ett medborgarftirslag om att Bodens
kommun ska hjälpa till att skapa fürutsättningar für cricket. Khan vill få
hjälp med utrustning, tillgång till cricketfÌilt sommartid och inomhusträning
vintertid.

Cricket åir en stor sport internationellt och är på frammarsch i Sverige. Det
finns ingen cricketftirening i Norrbotten, men ftirutsättningar finns ftir
norrlandsturneringar. Svenska cricketftirbundet öppnar upp ftir svenska
mästerskap och världsmästerskap.

Möjlighet att spela cricket skulle aktivera både kvinnor och män, ungdomar
och barn, svenskar och asylsökande. Kontakter kommer att knytas ffir att
överbrygga gränser mellan olika länder och kulturer.

Medborgarft)rslaget skickades 2016-12-02 på remiss till plankommittén som
via kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden 2017-04-19 $ 33 fÌireslår att
kommunstyrelsen bifaller medborgarftirslaget och uppmanar ftireningen att
kontakta samhällsbyg gnadskontoret ftir överenskommel se av lämpli g yta pä
Killingholmen.

Förutsättningar frir att utöva cricket finns på Killingholmen. En gammal
fotbollsplan som inte används i dagsläget bedöms kunna ställas i ordning
med relativt små medel.

Efter dialog med fürslagsställaren åir det tydligt att kultur-, fritids- och
ungdomsnåimndens bifall enbart gäller nyttjande av spel¡a sommartid.
Vintertid kan cricket spelas i någon av kommunens idrottshallar. Bokning av
hallar sker via kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningens bokningssystem.

Förslagsställaren kommer att få bidrag ftir utrustning via Engelska
ambassaden.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S 84 Medborgarförslag. Bygg aktivitetspark i Gunnarsbyn
KS 2015/631

Arbets uts kottets förs lag
Kommunstyrelsen avslar medborgarftirslaget om finansiering av en
aktivitetspark i Gunnarsbyn. Annan lösning diskuteras med Råek.

Beskrivning av ärendet
Sigurd Mattias Kruuka har 2015-10-14 låimnat ett medborgarftirslag om att
bygga en aktivitetspark i Gunnarsbyn. Parken ska innehålla en multiarena,
läktare och till exempel schackrutor, grillplats, bänkar och vindskydd.

En aktivitetspark skulle gynna både asylsökande och ungdomar i byn och
integrationen skulle ftirbättras.

Förslaget skickades 2015-10-15 på remiss till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden, 20 I 6- 03 -07 till arbetsmarknadsftirvaltningen, 20I 6-10-19
till tekniska ftirvaltningens parkavdelning och 2017 -l 1 -22 skickades
remissen även till kommunledningsftrvaltningen.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ft)reslår 2016-02-17 $ 8 att
medborgarftirslaget avslås då det inte ligger inom nämndens
verksamhetsområde.

Tekniska ftirvaltningens parkavdelning svarar 2016-II-14 att de är positiva
till ftirslaget fürutsatt att finansiering ftir anläggnings- och
underhållskostnader tillftirs projektet och påpekar att jåimställdhetsaspekten
bör beaktas. De uppskattar kostnaden för en prefabricerad multisportarena
till cirka 400 000 kronor. Monterings- och driftskostnader tillkommer.

Arbetsmarknadsfü rvaltningen svarar 20 I 6 -07 -0 5 att inte grationsmedel inte
kan användas till att genomftira ftirslaget då dessa medel riktas till projekt
ftir asylsökande samt nyanlända med uppehållstillstand framftirallt i syfte att
främj a kompetens- och språkutvecklande aktiviteter.

Kommunledningskontoret fü reslår 2017 -02-20 att kommunstyrelsen bifaller
medborgarftirslaget och avsätter 400 000 kronor till projektet. Det är en bra
investering ftir att utveckla landsbygden. Kontoret påpekar, liksom tekniska
ftirvaltningen, att det är viktigt att hänsyn tas till jämställdhetsaspekten.

I ytterligare en tjänsteskrivelse 2017-05-19 ftireslår
kommunledningskontoret att kommunstyrelsen avslår ftirslaget om
finansiering av en aktivitetspark i Gunnarsbyn och att annan lösning
diskuteras med Råne älvdals rådet i Gunnarsby fürsamling ekonomiska
ftirening (Råek). Kommunen har inte möjlighet att bygga och äga en
aktivitetspark i Gunnarsbyn. Diskussioner har ftirts med Råek som kommer
att ansöka om bygdemedel från Länsstyrelsen ftir att anordna en
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aktivitetspark. Råek tittar även på hur man kan lösa driften av en sådan
anläggning. Kommunen kan ställa mark till ftirfogande.

En privatperson, Maria Bergenstråhle, l?imnar 2017-05-17 in en synpunkt om
att en aktivitetspark bör byggas i Sörbyn istället für i Gunnarsbyn. Flera
satsningar på aktiviteter i Gunnarsbyn har redan giorts och hon menar att det
vore bra att sprida insatserna till fler byar.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S 85 Havremagas¡net med framställan om stöd till projekt
KS20t7l

Arbets uts kottets förs la g

Kommunstyrelsen beviljar Havremagasinet stöd om 185 000 kronor

Beskrivning av ärendet
Havremagasinet planerar att genomfüra ett projekt under hösten 2017.
Projektet har fätt arbetsnamnet Avstamp Boden. Visionen är afti dialog med
medborgarna, via ftireläsningar, seminarier och workshops samt med ett
vetenskapligt perspektiv på samhällsbyggnad konstnärligt kunna visualisera
idéer om en attraktiv kommun. Dialogträffar med fem grupper ska
genomftiras.

Havremagasinet ansöker om ett kommunalt stöd på 185 000 kronor.

Kommunledningsftirvaltningen bedömer i tj änsteskrivelse 2017 -05 -23 att
projektet ligger väl i linje med kommunens strävanden att i dialog med
medborgarnabygga det framtida Boden. Arbetsmodellen ger goda
ftirutsättningar atfnå målgrupper som kommunen annars har svårt att nå. De
olika inspelen kommer sedan att tillgängliggöras på ett konstnärligt sätt,
vilket kan skapa ytterligare underlag ftir diskussioner om kommunens
utveckling. Underlaget kommer att komplettera pågående arbete med den
ftirdj upade översiktplanen.

För Ëeslut
Kommunstyrelsen
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S 86 Upphandling: 2017 - Snöröjning ytterområden
KS 2017l158

Beslut
1. BDX Företagen AB (Org.nr: 556207-3329) antas gällande avtal ftir 2017-

Snöröj ning ytterområden.
2. Kommunchefen ges i uppdrag att teckna nödvändiga avtal omgående

efter tilldelningstidens slut, om ej någon överprövning skett i berörd
instans.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsñrvaltningen har i samråd med tekniska ftirvaltningen
infordrat anbud på rubricerat uppdrag für nästkommande avtalsperiod20IT-
10-01 - 2019-09-30. Kommunen har möjlighet att ftirlänga avtalet med 12

månader maximalt två gånger med i övrigt oftirtindrade villkor. Maximalt
kan avtalet därmed löpa till och med 2021-09-30. I de fall kommunen avser
att ftrlåinga avtalet ska skriftlig information om detta vara entreprenören
tillhanda senast sex månader ftire avtalstidens utgång. Avtalet upphör att
gälla utan ftiregående uppsägning vid avtalstidens slut.

Upphandlingen omfattar plogning, snöbortforsling och halkbekåimpning
inom Bodens kommuns ytterområden.

Kommunen ansvarar ftir beställning och utkallning vid varje plogtillftille.
Entreprenören ansvarar för att genomftira plogning, snöbortforsling,
halkbekämpning och extra snöröjningsinsatser.

Prövning av anbudsgivare och anbud har skett enligt nedan.

Kvalificeringskraven har varit på Ekonomisk ställning A.

Obligatoriska krav har bland annaf funnits om alkolås.

Utvärderingen har skett utifrån det ekonomisk mest ftirdelaktiga anbudet
med håinsyn tagen till kriteriet Pris.

Det pris som har utvärderats är ett totalpris ftir hela området utifrån ett
uppskattat antal utkallningar per år samt uppskattat antal avrop ftir
snöbortforsling samt extra snöröjningsinsatser.

Kommunen har initialt under arbetet med framtagande av
upphandlingsunderlaget haft en dialog med näringslivet. Kommunen bjöd in
alla de aktörer som är potentiella anbudslämnare och presenterade dels ett
utkast till underlag samt förde en diskussion kring de viktigaste områdena
såsom möjligheten till att höja miljökraven, ompaketera upphandlingen ft)r
att skapa en bättre affrir samt övrigt av intresse. Kommunen har även
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mottagit skriftliga synpunkter som de bemött innan utannonsering av
underlaget.

Tre anbud inkom från:

o BDX Företagen AB Org.nr:556207-3329,

o Swerock Cliffton Org.nr 556081-3031 och

o M Hansén Bil & Maskin i Norrbotten AB Org.nr 556606-3078

Utv?irdering har skett på deras inkomna totalpris.

Då BDX Företagen AB har lägst anbudspris ftireslår upphandlingsenheten
2017-05-29 att de tilldelas kontraktet.

För genomfìirande
Kommunstyrelsen/upphandlingsenheten
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S 87 Upphandling: 2018 - Städentreprenad
K520171202

Beslut
l. Nedanstående entreprenör antas gällande "2018 Städentreprenad" ISS

Facility Services AB

2. Fastighetschefen ges i uppdrag aft teckna nödvändiga avtal omgående
efter tilldelningstiden slut, om ej någon överprövning skett i berörd
instans.

3. Paragrafenjusteras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen har i samråd med fastighetsfÌirvaltningen
infordrat anbud på rubricerat uppdrag für nästkommande avtalsperiod 2018-
03-01 -2021-02-28 med möjlighet till ett ars ftirlängning under ftirutsättning
att beslutet ej överprövas. Två anbud inkom varvid båda bedömdes
kvalificerade och gick vidare till prövning och utvåirdering av bästa
ftirhållandet mellan pris och kvalitet.

Upphandlingen avser upphandling av städentreprenad für 37 st av
kommunens objekt enligt specifikation i upphandlingens
ftirfrågningsunderlag. Utvärderingen har skett enligt 16 kap 1 $ lp LOU. Det
anbud som har det bästa fiirhållandet mellan pris och kvalitet är det anbud
som innehar lägst jämftirelsetal sett till pris och ett antal kvalitativa kriterier.

Efter genomftird utvärdering erhöll ISS Facility Services AB ett
jåimlorelsetal om I0 102 963 k och Norrlands Miljövård AB erhöll ett
jåimftirelsetal om 10 913 934kr. Vinnande anbud ¿ir därmed ISS Facility
Services AB:s anbud.

Upphandlingsenheten ftireslår därftir 2017-05-29 att anbudet fran ISS
Facility Services AB:s anbud antas.

För genomfÌirande
Kommunstyrelsen/upphandl ingsenheten
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