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kommun

NIiRVARO. OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMAKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2016-11-21
Tid 14.00-16.52. paus 14.55-15.10

$ $ $ $ $ $

LEDAMOTER R:röstber
E:ersättare

Ja / Nej

$ 12s
Ja / Nej

$ 126

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

S Inge Andersson R J J

M Olle Lindström R N N

S Béatrice Öman R tom g 132

kl r6.40
J J

M Johan Sellin R N N

SD Bernt Drugge R N N

S Glenn Blom R J J

V Bosse Strömbäck

M Rigmor Äström R N N

S Sonia Har R J J

S Margit Hannu-Dyrander R J J

M Maria von Schantz R N N

SD Jeff Ahl

NS Kenneth Backgård R J J

S Lars Nilsson R J J

MP Catarina Ask R J J

M Daniel Rönnbäck R N N

S Anna-Karin Nylund R J J

V Inger Westman Arvesen R N Avstår

S Leif Pettersson R J J

M Göran Ahlman R N N

SD Göran Åström R N N

S Eivy Blomdahl R J J

M Linda Isaksson R tom $ 126

kl 16.15

N N

C Lili-Marie Lundström R N N

S Torbjörn Lidberg R J J

L Hendrik Andersson R J J

KD Anders Pettersson R J J

M Egon Palo R N N

S Britt-Marie Lo ggert-Andrén R J J

SD Robert Lund R N N

S Christer Carlsson R J J
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Bodens
kommun

NÄRVARO- OCH OMRöSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2016-ll-21
Tid 14.00-16.52, paus 14.55-15.10

$ $ $ $ $ $

LEDAMÖTER R:röstber
E:ersättare

Ja / Nej
e 125

Ja / Nej
e 126

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

M Bo Hultin R N N

NS Anders Sundström R J J

V Bo Englund R N Avstår

S Lena Goldkuhl

MP Gösta Eriksson R J J

M Henrik Wikström

S Kurt Pettersson R J J

M Äke Eltoft R N N

SD Susanne Ström R N N

S Veronica Svalenström

S Arne Pettersson R J J

M HelenaNordvall

S Inger Maffsson R J J

V Rasmus Joneland R N Avstår

M Hans B Nilsson R N N

S Lennart Synnergren

SD Arne Gustafsson

S Berit Ekervhén R J J
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Bodens
kommun

NARVARO- OCH OMROSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE
OMRÖSTNINGAR

I)atum 2016-ll-21
Tid 14.00-l 6.52. paus 14.55-l 5. 1 0

$ $ $ $ $ $

ERSATTARE R:röstber
E:ersäffare

Ja / Nej
ô 125

Ja / Nej
å 126

Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej

S Evelina Harr

S Urban Sundbom R J J

S Anna-Carin Aaro R J J

S Äsa Lindström R J J

S Robert Andersson

S Magdalena Ek

S Ann-Christin Pretty

S Johan Lund E, R from $

133 kl 16.40

S Christina Vesterlund E

S Urban Nyström E

M Göran Höglund R N N

M Henrik Lindqvist

M Ove Simonsson

M Knut Larsson R N N

M Eberth Gustafson E, R from ç
t27 kt 16.15

M Per-Ulf Sandström E

M Åke Carlsson E

SD Elvira Östvall

SD Christer Fjellström R N N

SD Sven-Göran Fellermark R N N

V Inga-Lill Engström-Öhman R N Avstår

V Gunnel Notelid E

NS Erika Sjöö E

NS Tina Kotkaniemi E

MP Agneta Granström

MP Mats Nordström X
C Eva Larsson E

C Jenny Engström

L Johanna Karlberg

L Lars Karlsson E

KD Annika Berglund E

KD Maria Selin

3 (3)
Ja / Nej
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Kommunfullmäktige

Ärendelista

$ 1 22 Revisorerna informerar.

$ l23Delgivningar

$ l24lnterpellation

$ 1 25Aterremiss. Delårsrapport augusti 2016.........

$ l26Aterremiss. Motion från Egon Palo (M) Hemtjänsten i Boden

$ 1 27 Medborgarförslag. Håll kom m unfullmäktigesammanträde på
Björknäsgymnasiet

$ l23Medborgarförslag. Bevara Snabelhuset i den kulturella verksamheten

$ l29Samverkansavtal mellan Kalix kommun och fyrkantens kommuner
Boden, Luleå, Piteå och Alvsbyn om genomförande av
gymnasieskolans Naturbruksprogram, inriktning Skog ........

$ l30Kommunala samverkansavtalet om gymnasieutbildning......................

S l3l Aterrapportering av uppdrag. Alternativa metoder för att samla in
synpunkter från brukare och anhöriga

$ l32Extrainvestering för kapacitetshöjning på befintligt ledningsnät med
anledning av expansion av bebyggelse i Sävast.....

$ 1 33Aktieöverlåtelseavtal avseende North Sweden Datacenter Locations
AB ............

$ l34Antagande av detaljplan för fastigheterna ENEN 1 , 2, BODEN 50:4
och del av BODEN 56:39 i Bodens centrum

$ 135Maria Karlsson (SD) med avsägelse av uppdraget som ledamot i

valnämnden samt val av ny ledamot och ny ersättare för återstående
del av mandatperioden

$ 136Val av ledamot i valnämnden för återstående del av mandatperioden .

$ 1 37Nya medborgarförs|ag .........
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Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

S 122 Revisorerna ¡nformerar

Följ ande information lämnas :

Information om Revisionsrapport Överftirmyndarverksamheten Bodens
kommun. Kommunrevisionens ordftirande Inger Lundström (M).
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3(35)

Utdragsbestyrkande i Expedierat Signatur
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Kommunfullmäktige

s 123 Delgivningar

Beslut
Kommunfullmfütige lägger redovisningen av delgivningarna under perioden
201 6-10-13 - 201 6-l I -17 till handlingarna.

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat
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Delgivning
Utskriftsdatum: 2016-1 1-17

ld

Datum

Ärendenummer

Utskriven av: lngelina Edström

l/U/K Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Diarieenhet

Riktning:

Datum:

Notering:

Kommunstyrelsen

Alla

201 6-1 0-1 3 - 2016-11 -17

Delges kf

2016.2316

2016-1 1-01

KS 2016/514

Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen
delårsrapport januari-augusti 201 6

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Delårsrapport augusti 201 6

lngelina Edström

Kanslikontoret

2016.2319

2016-1 1-01

KS 2016/596

Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningens
verksam hetsplan 2017 -201 9 och
i nternkontrol lplan 2017

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 201 7-201 9

lngelina Edström

Kanslikontoret

2016.2394

2016-11-07

KS 2016t452

Avsiktsförklaring för utveckling och Jeanette Nilsson

samverkan mellan Bodens och Luleå
kommun

Luleå Kommun Kanslikontoret

Avsiktsförklaring för utveckling och
samverkan tecknad mellan Bodens och Luleå
kommun

2016.2418

2016-1 1-09

KS 2016/596

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan
samt i nternkontrollplan 2017 -2019

Miljö- och byggnämnden MBN

Verksam hetsplan 2017 -201 9

lngelina Edström

Kanslikontoret

2016.2477

201 6-1 1 -1 5

KS 2014t411

U Förbättra markunderlag på motionsspår i lngelina Edström

Lillskogen enligt önskemål medborgarförslag.
Uppdrag slutfört

Tekniska förvaltningen Kanslikontoret

Medborgarförslag: Skogspartiet som inramas
av Stureskolan-Stu regatan-Kyrkgatan-
Torsgatan bör förses med ytskickt av bark och
belysning till 22.00.

& @r{ -fr¿--
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Kommunfullmäktige

s 124 lnterpellation
K520t6t647

I nterpel lation ti ll social näm ndens ordförande
Datum: 2016-11-08
Från: Robert Lund (SD)
Till: Socialnåimndens ordftirande Béatrice Öman (S)
Interpellation: "Den 7:e november läste jag en artikel i NSD angående krisen
på våra socialkontor i Norrbotten.

Den artikeln belyste den väldigt ansträngda situationen ftir våra
socialsekreterare och den begynnande oviljan att vilja jobba som
socialsekreterare inom offentlig sektor, något som säkerligen får många fler
rin mig att bli bekymrad. I artikeln uppgavs det att de senaste två åren har
antalet anmälningar om arbetssjukdomar inom yrket ökat med 123 procent.
Enligt en rapport fran Arbetsmiljöverket lider var fiärde socialsekreterare av
psykiska påfrestningar som sömnbesvär eller oro och ångest, vilket är ytterst
alarmerande. Vi har inte råd att ftirlora våra socialsekreterare.

Med hänvisning till ovanstående så skulle jag vilja ställa ftiljande frågor till
socialnämndens ordfürande :

Ar du medveten om dessa arbetsmiljöproblem?

Har vi i Boden ett ökat antal anmälningar om arbetssjukdomar bland våra
socialsekreterare?

Hur många ärenden i snitt har våra socialsekreterare?

Om vi har liknande bekymmer som belyses ovan hur tänker ordfürande ftir
socialnämnden agera?

För Sverigedemokraterna

Robert Lund"

Svar på interpellation från Sverigedemokraterna
Datum: 2016-11-18
Frågan besvaras av: Socialnämndens ordftirande Béatrice Öman (S)
Svar: " Robert Lund (SD) skriver en rad frågor utifran en artikel i NSD "om
krisen pävära socialkontor i Norrbotten". I artikeln belystes den ansträngda
situationen ftir socialsekreterare inom offentlig sektor samt att antalet
anmälningar om arbetssjukdomar ökat med 123 procent. Robert Lund
hänvisar också till en rapport från Arbetsmiljöverket som säger att var fiärde
socialsekreterare lider av psykiska påfrestningar som sömnbesvåir och
ångest.

Signatur

&o'/{Å,.-
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Frågor till socialnämndens ordförande

l. Ár du medveten om dessa arbetsmiljöproblem?

Om Robert Lund menar socialsekreterarnas ansträngda situation i Sverige, så

är svaret så klart ja. Då de övriga frågorna syftar till situationen på Bodens
kommun och dess anställda, besvaras de mer i detalj.

2. Hqr vi i Boden ökat antal anmälningar om arbetssjukdomar bland våra
socialselveterøre?

Boden har idag två sjukskrivna socialsekreterare av totalt 53. Ingen av
sjukskrivningarna kan ses som direkt arbetsrelaterad.

Arbetet som socialsekreterare är ett svårt arbete med hög grad av
myndighetsutövning och kontakter med måinniskor med komplexa sociala
problem. Att leva med sociala problem som t.ex. dålig ekonomi,
missbruksproblematik och komplicerade familjerelationer gör att
frustrationen ofta leder till ett svårt beteende hos klienter. Detta sammantaget
innebåir att yrket som sådant är komplicerat. Trots detta är det många som
väljer socionomutbildning och yrket som socialsekreterare eftersom det finns
många positiva delar med arbetet, där mötet med människor brukar
framhållas som viktigt.

3. Hur många rirenden i snitt har våra socialselcreterare?

Vad gäller ärendemängd så är detta ett trubbigt instrument für att mäta
arbetstyngd och eventuell stress. Ett enda ärende kan innehålla många svåra
delar med ibland mycket utagerande personer och dåirftir upplevas som
ohanterligt och stressande. Periodvis kan i princip hela arbetsdagar åtgå ftir
ett enda ärende med många händelser, kontakter och omfattande
dokumentation. Att ha ett stort antal ärenden med ffi och positiva kontakter
kan upplevas som lättare jämfrrt med ett enda ärende, som beskrivs initialt.
Som exempel från Team Individ har ftirsörjningsstödshandläggarna ca 50-60
ärenden och missbrukshandläggarîamellan 30-35 åirenden som man
ansvarar ftir.

Innehåll och problematik samt kontaktfrekvens kan se mycket olika ut.
Ärendeftirdelningen måste därftir diskuteras kontinuerligt inom teamen.
Dessutom varierar ärendemängden mellan de olika verksamhetsgrenarna och
över tid. Vissa delar av IFO har kortare utredningar med fler ärenden som
t.ex. inom ftirsörjningsstöd, medan barn- och ungdomsvård har lÈingre och
omfattande ärenden där hela familjen är involverad och där det också kan
röra sig om tvångsvård enligt LVU (lagen om vård av unga). Inom
missbruksvården gäller utredningarna enstaka personer med olika
problembild och även där ftirekommer tvångsingripande enligt LVM (lag om
missbrukare i vissa fall). Ärenden dåir det blir aktuellt med vård och insatser
mot den enskildes vilja innebär än mer påfrestning, men är en del av yrket
och uppdraget.

&2,' ,1/.L-
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4. Om vi har lilcnande beþmmer som belyses ovan hur tcinker ordþrande for
socialnrimnden agera?

Systematiskt arbetsmiljöarbete utgör en viktig del av det uppdrag som
kommunfullmäktige gett sina nämnder och styrelser och ingår i
socialnämndens kvalitetsledningssystem. Därftir några hållpunkter ftir hur
man jobbar med frågan i Boden:

o Utredningar visar att en framgångsfaktor ftir att orka i yrket âr nâra
tillgang till arbetsledning samt stöd och handledning i arbetet. I
Boden finns inom två av de fyra teamen, dåirav på Team Familj,
dubbelt ledarskap d.v.s. två chefer ftir att bland annat kunna stötta i
arbetet. Dessutom finns en intem handledare inom teamet, likväl som
tillgång till extern handledning i arbetet für samtliga
socialsekreterare.

o Det problem som Boden delar med övriga riket är bristande tillgång
på erfama socionomer främst i bam och ungdomsvården. Idag är
socionom ett av flera bristyrken i landet. Rekryteringsinsatser pågår
ständigt på olika sätt. Socialftirvaltningen erbjuder sedan sommaren
2016, betald vidareutbildning till socionom ftir tillsvidareanställd.

o Under 2015 genomftirdes en arbetsmiljöundersökning bland Individ-
och familjeomsorgens personal. Resultatet visade bl.a. på höga
värden - gott resultat beträffande trivsel, egen möjlighet att påverka
hur arbetet ska utftiras, utvecklingsmöjligheter i yrket, stöd från chef
och öppet klimat. Värdena var sämre vad gäller arbetsbelastning och
stress, vilket belystes i svaret pàfrägatvã.

o Förvaltningen har gedigna rutiner kring frågor om hot och
våld/sfüerhetstänkande. Under 2015 anmäldes ett ärende gällande hot
och våld till Arbetsmiljöverket och under 2016har fem anmälningar
ang. hot mot personal skett. Personlarm finns och lokalerna är
anpassade efter Arbetsmiljöverkets krav på säkerhet.

o I samverkan med länets övriga kommuner pågår sedan ett år tillbaka
en satsning via Norrbottens kommuner som benämns "LuMo" (Lust
och motivation i det sociala arbetet), ett program för att stärka den
professionella självkänslan, ftirmågan och kunskapsbasen hos nya
socialsekreterare. Arbetssättet innebär refl ekterande samtal,
erfarenhetsutbyten och kollegialt lärande. Målet är att öka lust och
motivation ftir de nya socialsekreterarna inom den sociala barn- och
ungdomsvården att stanna kvar i yrket.

Jag tackar ftir möjligheten att ñ belysa detta viktiga ämne, att få framhäva
våra utomordentligt duktiga socialsekreterare och att få redogöra hur
socialnämndens verksamhet bemöter utmaningen.

€cr' 4e------"
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Béatrice Öman

Socialnåimndens ordftirande, Bodens kommun"

Robert Lund (SD) tackar für svaret.

(Utdragsbestyrkande / Expedierat "'w gu: 4re-"
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S f 25 Aterremiss. Delårsrapport august¡ 2016
KS20t6/5t4

Beslut
l. Kommunfullmfütige fastställer ursprungligt ftrslag till delårsrapport ftir

augusti 2016. Då intentionen är att anvåinda det tillfìilliga flyktingstödet
under 2016-2018 enligt beslut i kommunfullm?iktige 2016-02-15 $ 13

bedöms att den ursprungliga hanteringen, enligt alternativ l, ger den
mest rättvisande redovisningen.

2. Kommunfullmäktige uppmanar nåimnder och styrelser med
prognostiserade underskott att genomftira nödvändiga åtgtirder ftir att
anpassa verksamheterna till budgeterad nivå.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen har upprättat ftirslag till delårsrapport per
augusti 2016. Delårsrapporten innehåller en uppftiljning av de tolv
utvecklingsområdena i Strategisk plan20l6-2018, en översikt över
utvecklingen av kommunens verksamheter samt väsentliga händelser under
perioden. Samtliga nämnder/styrelser och bolag/stiftelsen har lämnat
verksamhetsberättelser vilka hnns med i rapporten.

Delårsrapporten innehåller en redogörelse ftir periodens ekonomiska utfall
och en prognos ft)r helåret. Kommunens resultat ftir perioden januari -

augusti uppgår till 82,0 miljoner kronor (56,4 mkr exkl semesterlöneskuld),
vilket är 72,2 miljoner kronor (44,6 mkr) bättre åin budget für perioden. För
helåret prognostiseras ett positivt resultat ftir kommunen med 15,0 miljoner
kronor. Det är 0,3 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet på
14,7 miljoner kronor. Kommunen ftirväntas nå det lagstadgade balanskravet.

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

Investeringarna ftir perioden uppgår till67,4 miljoner kronor, vilket innebär
ett överskott j¿imfört med budget med 90,7 miljoner kronor. För helåret är
prognosen att investeringar motsvarande 188,2 miljoner kronor kommer att
genomfüras, vilket skulle innebära ett överskott jämftirt med

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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investeringsbudgeten med 48,9 miljoner kronor och att investeringar ftir
ytterligare 120,8 miljoner ska genomfüras under årets sista fyra månader.

På kommunfullmäktiges sammantrâde2016-10-17 under $ 103 Revisorerna
informerar informerade kommunrevisionens vice ordfröande Leif Nordström
(L) om granskningsrapporten med utlåtande över delårsrapporten. Rapporten
inkom 2016-10-07 och fanns inte med som underlag vid kommunstyrelsens
möte 2016-10-03.

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

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

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

Revisorerna skriver vidare att det efter dialog med kommunledningen
framgår att awikelsen från god redovisningssed görs medvetet i syfte att
ftirdela medlen långsiktigt utifrån de behov i verksamheterna som uppstår
med anledning av flyktingsituationen, men då redovisningen innehåller stora
periodiseringsfel rekommenderar revisorerna ändå att fullm¿iktige behandlar
delårsrapporten endast under fürutsättning att rättning skett så att
statsbidraget redovisas i enlighet med yttrandet från RKR. Om ingen rättning
skett inftir fullmåiktiges behandling av delårsrapporten ftjreslår de att
fullmäktige återremitterar rapporten till kommunstyrelsen ftir rättning.

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

I en skrivelse från ekonomikontoret 2016-10-14 undertecknad Inge
Andersson ftirtydligas att RKR i sitt yttrande angav att inkomsten (det
tillfÌilliga flyktingstödet) bör fürdelas fran och med december 2015 till och
med utgångenav 2016. Alternativet är en ftirdelning från den månad 2015
när kostnaderna für flyktingsituationen började öka i betydande omfattning
till och med 2016. Enligt Lag om kommunal redovisning zir RKR ett
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normgivande organ. Om avvikelse görs ska upplysning om detta och skälen
ftir awikelsen lämnas i en not.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-15 $ 13 att det tillfrilliga stödet ska
användas under ären20l6-2018. I bokslut 2015 intäktsfürdes därftir inte
någon del av det tillfÌilliga flyktingstödet och hela intåikten redovisades på
kommunens balansräkning som en fürutbetald skatteintäkt. I
årsredovisningens ft)rvaltningsberättelse lämnades samtidigt en upplysning
om att medlen skulle ftirdelas under kommande tre år.

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

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

I delårsrapporten efter augusti 2016 finns en upplysning i
ftirvaltningsberättelsens avsnitt om skatter, att kommunen i slutet av 2015
erhöll ett tillftilligt flyktingstöd på 65,3 miljoner kronor och att det beslutats
att medlen ska användas under kommande år. Det framgår också att23,8
miljoner kronor av detta stöd beräknas användas under 2016.

På kommunfu llmäkti ges sammantr äde 20 I 6 - l0- I 7 informerar ekonomichef
Lena Lundberg ytterligare om ärendet och svarar på uppkomna frågor.

Kommunstyrelsens ftirslag 2016-10 -03 $ 155:

1. Kommunfullmäktige fastställer delårsrapporten per augusti 2016.

2. Kommunfullmäktige uppmanar nämnder och styrelser med
prognostiserade underskott att genomftira nödvrindiga åtgärder ftir att
anpassa verksamheterna till budgeterad nivå.

Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-17 $ 113:

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet enligt revisorernas
ftirslag om rättning.

,Å.terremissen syftar till rättning med anledning av att revisorema
rekommenderat kommunfullmäktige att endast behandla delårsrapporten
under fürutsättning att det tillfülliga flyktingstödet i sin helhet intäktsft)rs
samt medräknas i årsprognosen ftir 2016.
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Ekonomikontoret redogör i tjänsteskrivelse 2016-10-24 ftir fem alternativ av
hur flyktingstödet kan redovisas och om det åir i överensstämmelse med lag
och normgivning samt effekter på resultatet.

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

Ko s tnadsr e dovi s ningen är i öv er e ns s t rimme I s e me d go d r e dov i s nings s e d
eftersom denna sker i den period kostnaden uppstår. Kommunen har
òver tid haft ett stort mottagande och erhåller darfr;r en stor ersättning.
Kostnaderna med anledning av mottagande bedöms i stor utstrdckning
dessutom uppstå under kommande år. Redovisningen av intrihen rir inte
i överensstcimmelse med yttrandet från RKR. Motiveringen i
årsredovisningen om sluilen till awikelsen blir då att kostnadernaför
projekt/satsningar matchas mot intcikterna och därigenom ger en mer
r cit tv i s ande r e s ul tatr e dovi s ning.

2. Flyktingstödet redovisas 2016
Hela intäkten ft)r flyktingstödet intäktsftirs 2016. Kostnaderna ftir
projektisatsningar redovisas det ar de uppstar. Detta innebär ett stort
positivt resultat ftir 2016. Om stödet används i enlighet med
kommunstyrelsens beslut fran oktober 2016 beräknas kommunens
resultat bli negativt lor 2017.

Redovisningen av intäkten cir i överensstämmelse med yttrandet från
RKR. Kostnadsredovisningen rir i överensstrimmelse med god
redovisningssed eftersom denna sker i den period kostnaden uppstår.
,1iven om redovisningenföljer god redovisningssed måste det negativa
resultatet regleras inom tre år i enlighet med det lagstadgade
balanskravet.

3. Flyktingstödet redovisas 2016 med avräkning i
balanskravsavstämning
Redovisning samt resultat i enlighet med punkt 2 ovan, det vill säga stort
positivt resultat 2016 samt negativt resultat 2017. Under fiirutsättning att
den del av överskottet ftir innevarande år som avser flyktingstödet
öronmåirks i årsredovisningen 20l6kan det finnas möjlighet att i
balanskravsutredningen2}IT åberopa synnerliga skäl ftir den del av det
negativa resultatet som avser kostnader ftir
integrationsprojekVsatsningar. Därmed skulle det inte finnas något
negativt resultat att återställa2}I7 ftir den del som avser dessa
projekt/satsningar.

Redovisningen av intrikten rir i överensstdmmelse med yttrandet från
RKR. Kostnadsredovisningen rir i överensstcimmelse med god
redovisningssed eftersom redovisning sker i den period kostnaden
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uppstår. tiven om/t;rarbetena till kommunallagen anger att
befogenheten att inte reglera ett negativt resultat ska anvdndas med
restrihivitet är det troligt att en oronmdrlcning samt åberopande av
synnerliga skal Ar mõjlig att genomföra. Detfahiskt redovisøde
resultatet 2017 kommer dockvara negativt.

4. Flyktingstödet redovisas 2016 kompletterat med en avsättning
Redovisning av intäkten i enlighet med punkt 2 ovan. Dåirefter redovisas
redan 2016 àven utgifter ftir framtida projekt/satsningar som en kostnad i
resultaträkningen samt som en avsättning på balansräkningen.

Möjligheten att boka upp kostnader som en avsättning regleras i RKR's
rekommendation 10.2. Av rekommendationen framgår bland annat att en
avsättning kräver att kommunen måste ha en ftirpliktelse mot en motpart
och att utgifter ftir framtida verksamhet aldrig fär redovisas som en
avsättning i balansr¿ikningen. Det ska också vara troligt att det krävs ett
utflöde av resurser ftir att reglera ftirpliktelsen. Med ftirpliktelse menas
ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund.

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

Redovisningen av intdhen skulle bli i òverensstämmelse med yttrandet
från RKR. Uppbolrningen av kostnader som avsdttning bedtims inte
överensstrimmq med RKR's rekommendation 10.2 eftersom de i huvudsak
avser framtida verksamhet. Det blir svårt att i årsredovisningen motivera
sluilenför awikelsen med anledning av att de beslutade
projekt/satsningarnaför 2017 i huvudsak dr interna projekt som till
största delen bedöms avse framtida verlcsamhet. Ddrigenomfinns i de
allraflestafall inte heller någon extern motparL

5. Flyktingstödet redovisas 2016 och projekt/satsningar avslutas
Under ftirutsättning att projekt/satsningar kan avslutas helt blir
redovisning samt resultat i enlighet med punkt 2. Möjligheten att i så fall
avsluta projekt/satsningar måste utredas separat für att klargöra hur redan
beslutade projekt/satsningar kommer att påverka kommunens resultat
och verksamhet kommande år.

Redovisningen av intrikten tir i överensstämmelse med yttrandet från
RKR. Kostnadsredovisningen dr i overensstdmmelse med god
redovisningssed eftersom redovisning sker i den period kostnaden
uppstår. Effehen på resultatet går inte att bedöma innan utredning dr
genomford.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer ursprungligt ftirslag till delårsrapport ftir
augusti 2016. Då intentionen är att använda det tillftilliga flyktingstödet
under 2016-2018 enligt beslut i kommuntullmäktige 2016-02-15 $ 13
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bedöms att den ursprungliga hanteringen, enligt alternativ l, ger den mest
rättvisande redovisningen.

Yrkanden och beslutsgång
Inge Andersson (S), Kenneth Backgård Q.{S) och Hendrik Andersson (L)
yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag med tillägg av ftiljande punkt som
ftill bort i arbetsutskottets protokoll.

2. Kommunfullmåiktige uppmanar nämnder och styrelser med
prognostiserade underskott att genomft)ra nödvåindiga åtgåirder ftir att
anpassa verksamheterna till budgeterad nivå.

Olle Lindström (M), Bernt Drugge (SD), Daniel Rönnbäck (M), Rasmus
Joneland (V) och Lili-Marie Lundström (C) yrkar enligt alternativ 3 som
innebär att flyktingstödet redovisas 2016 med avräkning i
balanskravsavstämning.

Ordfüranden ställer kommunstyrelsens ftrslag med tillägg av punkt 2 ovan
mot Olle Lindströms (M) med fleras yrkande och finner att fullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens ftirslag.

Votering begärs och genomfürs med utfallet 25 röster für kommunstyrelsens
ftirslag med tillägg av punkt 2 och 24 röster ftir Olle Lindströms (M) med
fleras yrkande. Hur var och en av ledamöterna röstat framgår av bilagd
närvaro- och omröstningslista.

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens fürslag med tillägg av punkt 2.

För genomfürande
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret

För kåinnedom
Samtliga nämnder, styrelser, bolag och stiftelsen
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S 126 Aterremiss. Motion från Egon Palo (M) Hemtjänsten i

Boden
KS 2016/109

Beslut
Kommunfullmfütige beslutar att avslå motionen då motionens ftirsta ftirslag
strider mot lagstiftningen och då socialnämnden redan arbetar i enlighet med
motionens andra ftirslag.

Beskrivning av ärendet
Egon Palo (M) har 2016-02-15lämnat in en motion om att
kommunfullmäktige ska ge socialnämnden i uppdraga|t arbeta fram en
modell med ett rambeslut i tid istället für att besluta om specifika
hemtjänstinsatser. Han loreslår även att kontaktpersonen i hemtjänsten Ër ett
ökat ansvar ftir att tillsammans med den enskilde ta fram och planera insatser
med större inflytande från den enskilde.

Motionen skickades på remiss till socialnämnden som 2016-04-12 ç 47
beslutade att ft)reslå kommunfullmfütige att avslå motionen då den strider
mot lagstiftningen och då socialnämnden redan arbetar i enlighet med
motionens andra ftirslag.

Socialnämnden skriver att socialfürvaltningens biståndsenhet under 2013 har
ftiråindrat beslutsformuleringarna gällande bistånd fü r personli g
omsorg/service enligt 4kap.1 $ Socialtjänstlagen (SoL), från beslut med
angiven tidsram till beslut som omfattar beviljade hjälp- och stödinsatser.
Anledningen till att beslutsformuleringarna ftirändrades har att göra med
rättsäkerheten für den enskilde och de krav som ställs på
myndighetsutövning och tydliga beslut enligt gällande lagstiftning; SoL och
ftirvaltningslagen (FL) samt Socialstyrelsens füreskrifter och allm?inna råd
SOSFS 2014:5 (tidigare SOSFS 2006:5).

I gällande lagstiftning och SOSFS 2014:5,14,15 $$ framgår att
dokumentation av ett beslut ska innehålla vilka insatser som har beviljats och
vilka som avslagits. När ett beslut går den enskilde emot har den enskilde
rätten att överklaga socialnämndens beslut till ñrvaltningsdomstol.
Rambeslut i tid uppf'ller inte lagstiftningens krav på tydliga beslut och det
är svårt ffir den enskilde att veta vilka hjälp- och stödinsatser som har blivit
beviljade.

Tydliga beslut hindrar dock inte att den enskilde tillsammans med
kontaktpersonen ges större infl¡ande att planera hur beviljade insatser ska
utfüras. I samband med den nya organisationen ftir hemtjänsten ska socialt
ansvariga samordnare ansvara ftir att upprätta och ftilja upp
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genomftirandeplaner med fokus på den enskildes individuella behov utifrån
beviljade insatser.

I motionen hänvisar Palo (M) till WHO:s klassifikation ftir att identifiera och
systematisera äldres behov (ABIC) som enligt socialnåimnden åir en metod
som har och kommer att implementeras i myndighetsutövningen i samverkan
med verksamheten ftir hemtjänst och såirskilt boende. En del av
myndighetsutövningenär att utreda den enskildes behov utifran fysiska,
psykiska, sociala och existentiella behov i enlighet med våirdegrunden i
socialtjåinstlagen och som biståndsenheten utgår ifran vid behovsbedömning.
ÄgtC ger utrymme für att utveckla och systematisera enskildas behov och
målsättning ftir beviljade insatser ytterligare. Socialnämnden menar att
ÄglC utvecklar behovsbedömningen i myndighetsutövningen men inte
medftir att socialnämnden kan frangå de krav som füljer med att säkerställa
rättsåikerheten ftir den enskilde.

Palo (M) framftir att ftirändring av myndighetsbeslut kan minska
hemtjänstpersonalens stress. Socialnåimnden kommenterar med att det är
olika lagstiftningar som reglerar dessa områden. Myndighetsbeslut utgår fran
lagstiftning som har beskrivits ovan och kundemas behov.
Hemtj tinstpersonalens arbetsmilj ö regleras av annan lagstiftning.
Socialnämnden skriver dock att ft)rslag på åtgärder ska ges ftir att underlätta
och ftirebygga svårigheter i processen.

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

Kommunstyrelsens ftirslag 201 6-05 -23 $ 7 I :

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

Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-30 $ 58:

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att
motionen ska utredas med yrkandet nedan som grund.

Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att arbeta fram en modell
med ett rambeslut i tid vid beslut om hemtjänstinsatser. Kontaktpersonen i
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hemtjänsten får ett ökat ansvar ftir att tillsammans med den enskilde ta fram
och planera insatser med större inflytande från den enskilde.

I socialnämndens protokoll 2016-09-27 $ 128 star åter igen att ftirslaget att
ge socialnämnden i uppdrag att arbeta fram en modell med rambeslut i tid
vid beslut om hemtjåinstinsatser strider mot gällande lagstiftning samt
socialstyrelsens ftireskrifter och allmåinna råd. De skriver vidare att
socialnämnden inte kan frangå gällande lagstiftning med anledning av att
kommunfullmäktige återremitterat motionen.

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

Vid beslut om hemtjåinstinsatser görs även en beräkning av tid som åtgår ftir
att utftira beviljade hemtjänstinsatser per vecka. Utftirare far dels ersättning
på basis av beräknad tid per vecka, dels ger det ett underlag für att planera
personalresurser i socialfürvaltningens planeringssystem. Tid per vecka
medftir att det finns utrymme ftir att i högre grad flexibelt planera tid utifrån
den enskildes behov som emellanåt varierar under dagen eller veckan.
Ansvar ftir att planera och ftirdela tid utifrån personal och budget åligger
enhetschefen.

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

I SoL regleras den enskildas infl¡ande vid planering av insatser.

Socialnämnden arbetar i enlighet med lagen och har fattat beslut om åtgärder
inom hemtjänsten. Socialnämndens åtgärdsplan für en god produktivitet och
effektiva processer är ett led i att såikerstâlla att infl¡ande ges till den
enskilde när insatser planeras i genomftirandet.

Socialnämnden ftireslår att kommunfullmdktige avslår motionen då
motionens ftirsta ftirslag strider mot lagstiftningen och då socialnåimnden
redan arbetar i enlighet med motionens andra ftirslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Egon Palo (M) och Olle Lindström (M) yrkar bifall till motionen.
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Béatrice Öman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftlrslag.

Ordft)randen ställer kommunstyrelsens ftirslag och Egon Palos (M) yrkande
med bifall av Olle Lindström (M) mot varandra och finner att
kommunfullmdktige beslutar enligt kommunstyrelsens ftirslag.

Votering begärs och genomftirs med utfallet 25 röster ftir kommunstyrelsens
ftirslag och 20 röster ftir Egon Palos (M) och Olle Lindströms (M) yrkande.
Fyra ledamöter avstod fran att rösta. Hur var och en av ledamöterna röstat
framgår av bilagd närvaro- och omröstningslista.

Ordftiranden finner att kommunfu llmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För kåinnedom
Egon Palo (M)
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s 127 Medborgarförslag. Håll
komm unfu I lmäktigesammanträde på
Björknäsgymnasiet
KS 2015/641

Beslut
Kommunfullmäktige uppdrar till fullm¿iktiges presidium att undersöka
möjligheten att ha ett sammanträde i Björknäsgymnasiets aula, Björksalen.

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

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

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

Tillväxtkontoret skriver 2015-11-09 att ett byte av sammanträdesplats inte
innebär något tekniskt hinder ftir nänadiosåindningen. För varje radiosåint
sammanträde betalar kommunen en ersättning på 6 500 kronor till
närradioftjreningen. Om sammanträdet genomftirs på ett annat ställe än i
kommunfullmäktigesalen tillhandahåller närradioföreningen den tekniska
utrustningen ftir sändningen och då utgår en ersättning på 11 000 kronor.

Utbildningsnämnden skriver 2016-09-22 $ 61 att ungdomsfullmäktige som
genomftirs i Bodens kommun en gång per år är ett bra sätt für elever i både
grund- och gymnasieskolan attvara delaktiga i de demokratiska processerna
i en kommun men också ftir att lära hur en kommun styrs.

I åimnet samhällsvetenskap ska alla elever lära sig om hur en kommun styrs.
Undervisningen i samhällskunskap kan med ftirdel innebära att man besöker
ett eller flera kommunala politiska sammanträden. Det är läraren som
planerar och genomft)r sin undervisning och som dåirmed avgör om och när
ett sammanträde ska besökas, oavsett var det rent $rsiskt genomft)rs.

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

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.
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Yrkanden och beslutsgång
Bo Englund (V) och Britt-Marie Loggert-Andrén (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens fiirslag.

Ordfüranden finner att kommunfullmåiktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Conny Sundkvist

För genomfärande
Fullmäktiges presidium

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s 128 Medborgarförslag. Bevara Snabelhuset i den kulturella
verksamheten
KS 20151657

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

Beskrivning av ärendet
Håkan Andersson har 2015-11-16 låimnat in ett medborgarfürslag om att
bevara Snabelhuset i den kulturella verksamheten eller eventuellt sälja huset
till någon som har dessa ambitioner. Medborgarftirslaget skickades 2015-ll-
16 på remiss till kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden och 2015-l l-30 till
fastighetsnämnden.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutade 2016-02-17 $ 12 att ftireslå
kommunfullmåiktige att avslå ftirslaget med hänvisning till att nåimnden inte
kan bära kostnadema ftir att subventionera hyran. De har sagt upp sitt
hyresavtal kopplat till Snabelhuset. Fastighetsnåimnden är hyresvärd och har
accepterat uppsägningen från och med 2016-05-31.

Fastighetsnämnden beslutade 2016-09-26 $ 21 att ftireslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarfürslaget. QUMF ftireningen har
inte visat något fortsatt intresse att fürvärva fastigheten.
Fastighetsftrvaltningen har ftirt ytterligare diskussioner med andra aktörer
som har ftir avsikt att driva verksamheten på liknande sätt.

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

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensst¿immer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Anders Pettersson (KD) och Rasmus Joneland (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens ftirslag.

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens fü rslag.

För kännedom Håkan Andersson
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s 12e Samverkansavtal mellan Kalix kommun och fyrkantens
kommuner Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn om
genomförande av gym nasieskolans
Naturbruksprogram, inriktning Skog
KS2016120t

Beslut
l. Kommunfullmäktige antar samverkansavtalet med Kalix kommun

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

ftirlängning.

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

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

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

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmåiktiges
beslut.

Yrkanden och bes¡utsgång
Britt-Marie Loggert-Andrén (S), Robert Lund (SD) och Bo Englund (V)
yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Utbildningsnämnden, kommunstyrelsen/ekonomikontoret, Kalix kommun

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur

e"



Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2016-11-21

Sida

23(35)

Kommunfullmäktige

S f 30 Kommunala samverkansavtalet om gymnas¡eutbildning
KS 2009/91

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar Kommunala samverkansavtalet om

Gymnasieutbildning für 4-kantens kommunala gymnasieskolor att gälla
fran och med 2017 -01 -01.

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

3. Detta avtal ersätter Samverkansavtal für gymnasieskolorna i Boden,
Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01 -2013-06-30, med
årlig ftirlåingning.

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

frra samverkanskommunerna.

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

senare än övriga samverkanskommuner. Det nuvarande avtalet utvåirderades
2013 i samband med utredningen kring ett eventuellt kommunalftlrbund.

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

Utbildningsnämnden beslutar 2016-09-22 $ 60 att ftireslå
kommunfullmäktige allanta samverkansavtalet och ge skolchefen i uppdrag
att vid behov omftirhandla och fastställa nya versioner av bilagorna. Avtalet
ersätter ett avtal fråtn2009.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmfütiges
beslut.
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Yrkande och beslutsgång
Britt-Marie Loggert-Andrén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftlrslag.

För kännedom
Utbildningsnämnden, kommunstyrelsen/ekonomikontoret, Kalix kommun

Utdragsbestyrkande / Expedierat (Øü'4/4^
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s r3r Aterrapportering av uppdrag. Alternat¡va metoder för
att samla in synpunkter från brukare och anhöriga
KS 20141453

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkåinna presentationen av fiirslag till
alternativa metoder att samla in synpunkter från brukare och anh<iriga istället
ftir interna kvalitetsundersökningar.

Beskrivning av ärendet
I strategiska planen 2015-2017 finns en uppñljningsplan upprättad ftir att
stärka uppftiljningar till kommunfullm?iktige, für socialnåimnden ska kvalitet
i hemtjänsten ffiljas upp med nuläge och utmaningar i verksamheten och
rapporteras till kommunfullmfütiges decembersammanträd e 201 5.

Socialnämnden beslutade 2015-09-22 ç 157 att ftireslå kommunfullmäktige
att rapporttillftillet senareläggs. Detta då nationell statistik inte finns
tillgänglig ftir att kunna ingå i rapporten ftir decembermötet. Kommunfull-
mäktige har beslutat att kvalitetsrapporten ska lämnas in senast till
fullmäktige l5 februari 2016.

Kommunfullmfütige beslutade 2016-02-15 $ 5:

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

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

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

Socialnämnden behandlade uppdraget som framkommer i punkt 2 på sitt
sammanträde 2016-06-21 $ 93.

Socialnämnden godkåinner den nya arbetsmodellen som socialftirvaltningen
tagit fram och awecklar nåimndens interna kvalitetsundersökningar inom
äldreomsorgen.

Socialftirvaltningen ftireslår att de intema kvalitetsundersökning ama i
äldreomsorgen avvecklas under 2016 eftersom de är snarlika den
Socialstyrelsen skickar ut årligen: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"
Om enkäten ska finnas kvar bör den utvecklas ftir att höja validiteten och
ftirbättra kvalitén och sedan skickas ut till brukarna 2017. Eftersom enkäten
inte når alla brukare vill socialftirvaltningen arbeta med att utveckla
brukarråden, vilket ska möjliggöra att fler brukares åsikter ffingas upp.

Utdragsbestyrkande / Expedierat S¡gnatur

@'4a-



S¡dâ

Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sâmmanträdesdatum

2016-11-21

26(35)

Kommunfullmäktige

En annan anledning att socialft)rvaltningen anser att de interna
kvalitetsundersökningarna ska awecklas är att svarsfrekvensen är läg. Enligt
Socialstyrelsen har undersökningar som skickas ut fran en kommun ett
systematiskt fel. Egna undersökningar har ofta ett bättre resultat än de
nationella, vilket kan bero päaft de som svarar på enkäten är i en typ av
beroendeställning till kommunen.

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

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För kännedom
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande / Expedierat "'""'W @'4a-_
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s r32 Extrainvestering för kapacitetshöjning på befintligt
ledningsnät med anledning av expansion av
bebyggelse i Sävast
KS 20161597

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

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

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

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

Under etapp ett kommer ledningsnätet mellan P2 och Svedjan bytas ut till en
större dimension och även till en korrekt tryckklass. Det kommer även att
byggas en pumpstation ftir att minska risken ftjr källaröversvÈimningar på
Armévägen. Planen ar att etapp ett genomftirs under ftirsta halvåtret2017
med början i januari.

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

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

natur
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Både spill- och dricksvattenledningarîa behöver bytas ut i nåirtid (inom en
två års period) och den uppskattade kostnaden ftir det är cirka 8 mkr.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

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

Ordfüranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För genomfärande
Kommunstyrelsen/tekniska ftirvaltningen

/ Expedierat
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s 133 Aktieöverlåtelseavtal avseende North Sweden
Datacenter Locations AB
KS 201U408

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner aktieöverlåtelseavtalet.

Beskrivning av ärendet
LuleåNäringsliv AB, Luleå kommun, Bodens kommun, Piteå kommun och
Norrbottens låins landsting önskar sälja sina respektive ägarandelar i North
Sweden Datacenter Locations AB (organisationsnummer 556884- 1 65 3) till
Vattenfall Vattenkraft AB och Skellefteå Kraft AB som önskar ftirvärva
ägarandelarna. Detta ska ske i ftirhållande till säljamas respektive
aktieinnehav innebärande att köparna ska fürvärva hälften av säljamas aktier
vardera.

Antalet aktier i bolaget uppgår till 100 stycken. Köpeskillingen uppgår till
10 000 kronor per aktie, det vill säga sammantaget en miljon kronor für
samtliga aktier. Köparna ska betala köpeskillingen med hälften vardera i
form av kontant betalning på tilltr¿idesdagen. Aktierna ska tillträdas den 2
januari 2017, eller senast den 1 februari2017.

Överlåtelse, köpeskil ling, tillträde, sälj amas garantier, sälj amas och
köparnas övriga åtaganden, villkor ftir tillträdet, övrigt och tvistelösning
regleras i avtalet.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmfütiges
beslut.

Yrkande och beslutsgång
Inge Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftlrslag.

Ordftiranden finner att kommunfullmfütige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För genomfürande
Kommunstyrel sen/ekonomikontoret
North Sweden Datacenter Locations AB

Utdragsbestyrkande i
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s r34 Antagande av detaljplan för fastigheterna ENEN 1,2,
BODEN 50:4 och del av BODEN 56:39 i Bodens centrum
KS 2016/198

Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Beskrivning av ärendet
S amhällsbyggnadskontoret har upprättat detaljplan ftir fastigheterna ENEN
1, 2, BODEN 50:4 samt del av BODEN 56:39 i Bodens centrum.

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

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

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

Under tiden ftir granskning inkom synpunkter från BRF Kungsbron,
Lundströms fastigheter, Handikappfüreningens samarbetsorgan samt från
nåirboende.

Till antagandet kvarstår följande synpunkter som inte har blivit
tillgodosedda:

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

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

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

o Synpunkt om füstningsliknande arkitektur

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstålmmer med kommunfullmäktiges
beslut.

ragsbestyrkande i Expedierat Signatur
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Yrkande och beslutsgång
Anders Pettersson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För genomftirande
Kommunstyrelsen/samhällsbyggnadskontoret
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s r35 Maria Karlsson (SD) med avsägelse av uppdraget som
ledamot i valnämnden samt val av ny ledamot och ny
ersättare för återstående del av mandatperioden
KS 2016/s80

Beslut
l. Kommunfullmäktige godkänner Maria Karlssons (SD) avsägelse av

uppdraget som ledamot i valnämnden.

2. Kommunfullmäktige väljer Arne Gustaßson (SD) som ny ledamot i
valnämnden für återstående del av mandatperioden.

3. Kommunfullmåiktige väljer Marita Kofiäll (SD) som ny ersättare i
valnämnden ftlr återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Maria Karlsson (SD) har 2016-11-08 lämnat in en avsägelse från sitt
uppdrag som ledamot i valnämnden.

Sverigedemokraterna har 2016-11-14 nominerat Arne Gustafsson (SD) som
ny ledamot i valnämnden och Marita Kofiäll (SD) till ny ersättare i
valnåimnden.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För kännedom
Maria Karlsson (SD)
Ame Gustafsson (SD)
Marita Kofiäll (SD)
Valnämnden
Kommunstyrelsen/kanslikontoret och personalkontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur (fu'-ftø-
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s 136 Val av ledamot i valnämnden för återstående del av
mandatperioden
KS 201sl802

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Maria Almqvist (S) som ny ledamot i
valnåimnden fÌir återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmåiktige beslutade 2015-12-21 $ 199 att bifalla Anita Karlssons
(S) avsägelse av uppdraget som ledamot i valnåimnden. Socialdemokratema
har 2016-11-10 nominerat Maria Almqvist (S) till ny ledamot i valnåimnden.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För kännedom
Maria Almqvist
Valnåimnden
Kommunstyrelser/kanslikontoret och personalkontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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S f 37 Nya medborgarförslag

Subventionera priserna på badhuset för ftjräldralediga (20161669)
Inlämnat av: Jessika Vinka
Beslut : Kommunfullmäkti ge be slutar i ärendet.

Gör Järnvägsgatan sfürare (201 61 659)
Inlåimnat av: Stefan Fredriksson
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Skriv in rätten att amma offentligt i kommunens ordningsftireskrifter (20161650)
Inlämnat av: Sandra Karlsson
Beslut : Kommunfu llmäktige beslutar i åirendet.

Sätt upp staket vid Rörviksgatans busshållplats (2016ßa2)
Inlämnat av: Jesper Norén
Beslut: Kommunfullmåiktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

F lytta övergångsställe närmare busshållplats (20 I 6 I 63 6)
Inlämnat av: Noah Nguyen
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet

Skapa ftjrutsättningar für cricket i Boden (20161630)
Inlämnat av: Imran Khan
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i åirendet.

Utöka Norrigårdens öppettid er (201 61 612)
Inlämnat av: Siv Bertilsson
Beslut: Kommunfullmåiktige överlåter till kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden att
besluta i ärendet.

Bygg en gång- och cykelbana längs Bodträsket (201616ll)
Inlåimnat av: Siv Bertilsson
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Upprätta ställplats ftir husbilar (20161610)
Inlämnat av: Siv Bertilsson
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar i ärendet.

10. Bygg ett utegym vid Mårängskolan i Sävast (20161604)
Inlämnat av: Benny Vinberg
Beslut : Kommunfullmdktige beslutar i ärendet.

1 1. Betala ut elevpengen senast den 8 i varje månad (20161587)
Inlåimnat av: Berit Ötrvatt med flera
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Kommunfullmäktige

Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till utbildningsnämnden att besluta i åirendet.

12. Höj dagpenningen ftir arbete med daglig verksamhet (2016/581)
Inlåimnat av: Alf Mörtsell
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till socialnämnden att besluta i ärendet

För kännedom
Respektive ftirslagsställare
Kommunstyrel sen/kanslikontoret
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