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S 22 lnformationer

Följ ande informationer lämnas

1 . Medborgarenkäten (kommunikationschef tillväxtkontoret Jan-Olov
Bäcklund).

2. Öppna jämfürelser Trygghet och säkerhet (säkerhetssamordnare
räddningstjänsten Tommy Lindvall).

3. $ 37 Rapport skydd och säkerhet2015 (säkerhetssamordnare
räddningstj änsten Tommy Lindvall).

4. $ 28 Fastställande av skogsbruksplanen (teknisk chef tekniska
ftrvaltningen Robert Näslund).

5. Kommunchefens rapport (kommunchef Mats Berg).
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Kommunstyrelsen

s23 Motion från Bo Englund (V) om serv¡cen av
hemtjänstens bilar
K520151702

Komm u nstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad då socialnämnden redan
arbetar i enlighet med motionen.

Beskrivning av ärendet
Bo Englund (V) har 2015-11-10 lämnat in en motion om servicen av
hemtjänstens bilar. Personalen i hemtjänsten får använda en stor del av sin
tid till att serva och iordningställa tjänstebilarna. I motionen ftireslås att
kommunen ser över möjligheterna att ha några som sköter kommunens bilar,
eller att socialfürvaltningen ser till att det finns tillgång till varma bilar.

Socialnämnden skriver 2016-02-02 $ 10 att motionens skrivning " ...att
mycket tid går till tankning, (gas) serva bilarna, däckbyte mm." måste bygga
på ett missfürstånd. Service och däckb¡e görs av tekniska fürvaltningens
personal. Efter överenskommelse hämtar tekniska hemtjänstens bil ftir till
exempel däckbyte och lämnar en ersättningsbil. När däckbytet är klart
lämnar tekniska tillbaka bilen.

Problemen med att iordningsställa hemtjänstens kalla och isiga bilar vintertid
är väl kända, problemet har bland annat behandlats i socialförvaltningens
skyddskommitté. Möjligheterna att lösa problemet har ftjrsvårats då
hemtjänstgruppema har varit lokaliserade på olika platser med olika
förutsättningar.

Socialnämnden står i begrepp att omorganisera hemtjänsten. Fem
hemtjänstgrupper blir tre och dessa samlokaliseras i före detta
Sandenskolans lokaler. Även hälso- och sjukvårdsenheten lokaliseras dit.
Den nya organisationen och de nya lokalema ger samordningsfordelar, vilket
ger forutsättningar för en långsiktigt hållbar lösning av problemen som kan
uppstå vintertid. Socialftirvaltningen utreder ft)r närvarande hur en sådan

lösning kan se ut.

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
som besvarad då socialnämnden redan arbetar i enlighet med motionen.

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s24 God kän nande av Borgmästaravtal
KS 2016/l l0

Kommunstyrelsens förslag
1. Bodens kommun undertecknar det av Europeiska kommissionen

lanserade "Bor$mästaravtalet".

2. Förslag till projektdirektiv godkänns.

3. Borgmästaravtalet utgör en del av underlaget ftir att uppdatera en del av
de lokala miljömålen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret skriver i tj änsteskrivelse 20 I 6 -02-12 att EU 2007
antog "En energipolitik for Europa" där man åtar sig att minska sina CO2-
utsläpp med 20 0/o senast 2020 genom att öka energieffektiviteten med20 o/o

och genom att se till att fürnybara energikällor står för 20 Yo av energimixen.
Som ett led i detta arbete initierade man något som kallas Borgmästaravtalet.

Avtalspartnemas syfte med sitt åtagande är att uppfylla och överskrida EU's
måI. I oktober 2015 lanserades en ny omgång av Borgmästaral.talet, som tar
sikte på 2030 och innefattar både utsläppsminskning och klimatanpassning. I
korthet är det foljande åtaganden som gäller om man skriver under:

1. Minska koldioxidutsläppen med minst 40 % till2030

2. Öka resiliensen mot klimatftirändringar (klimatanpassa)

3. Skicka in en SECAP (energi/klimatstrategi) inom två år efter
underskriften.

4. Strategin ska innehålla anpassningsåtgärder.

I Norrbotten har Arjeplog, Luleå, Jokkmokk, Kiruna, Piteå, Övertorneå och
Alvsbyn skrivit på avtalet. Totalt i Europa har ca 6 200 kommuner/regioner
skrivit på.

Samhällsbyggnadskontoret skriver vidare att Bodens energiplan måste
fümyas och lämpligen inordnas i arbetet med Borgmästaraltalet och den
plan (SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plan) som ska
upprättas inom ramen för detta.

I Miljö- och byggnämndens styrkort i strategisk plan ft)r 2016-2018
prioriteras fem av de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Tre av dessa har en
tydlig koppling till Borgmästaravtalet; begränsad klimatpåverkan, frisk luft
samt god bebyggd miljö.

I strategisk plan 2016-2018 har kommunledningsförvaltningen dessutom fått
i uppdrag atttafram ft)rslag till uppdaterade lokala miljömål och en plan för

M ß/-.
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Kommunstyrelsen

att nå dessa. Utredningen ska presenteras senast 15 april 2016. Arbetet med
Borgmästaravtalet är i sig en viktig del av detta uppdrag. Nyttan ligger dels i
en fürbättrad miljö och dels i form av ett ökat, och mer synkroniserat, lokalt
miljöarbete som bidrar till en hållbar utveckling.

I samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut lyder den tredje punkten:

3. Uppdraget atttafram uppdaterade lokala miljömål skjuts på framtiden i
awaktan pä att utfallet av arbetet med Borgmästaravtalet kan analyseras.

I övrigt enligt beredningens fürslag.

Beredningens ft)rslag:

1. Bodens kommun undertecknar det av Europeiska kommissionen
lanserade "B orgmäst ar avtalet" .

2. Förslag till projektdirektiv godkänns.

3. Borgmästaravtalet utgör en del av underlaget ft)r att uppdatera en del av
de lokala miljömålen.

Arbetsutskottet lämnade ärendet utan yttrande.

Yrkanden och beslutsgång
Inge Andersson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens
ftirslag.

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

För beslut
Kommunfullmäktige

Signatur

ffi k/-
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s25 Begäran av igångsättning och medel för exploater¡ng
Brännan
KS 2010/544

Komm unstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige medger igångsättning av exploateringen så snart

som detaljplanen har vunnit laga kraft.

2. Kommunfullmäktige anvisar l1 miljoner kronor under 2016 samt l1
milj oner kronor under 2017 till ks-kommunledningsft)rvaltningens
investeringsram för exploateringen av området.

3. Kommunfullmäktige anvisar 6 miljoner kronor under 2016 samt 4

miljoner kronor under 2017 till ks-tekniska fürvaltningens
investeringsram für utftirandet av VA-anläggningar inom området

4. Kommunfullmäktige utökar ks-tekniska förvaltningens driftram med
100 000 kronor 2016. Följande års kostnadsökningar beaktas i arbetet
med strategisk plan 2017-2019.

5. Kommunfullmäktige utökar ks-kommunledningsförvaltningens driftram
med 200 000 kronor 2016. Följande års kostnadsökningar beaktas i
arbetet med strategisk plan 2017-2019.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2015-06-15 $ 94 detaljplan for kvarteret
Brännan, Sävastön. Detaljplanen skapar ftirutsättningar för exploatering av
71 kommunala småhustomter. Planen är för nåirvarande foremål för
överklagande.

Under förutsättning av att detaljplanen vinner laga kraft är avsikten att så

snart som möjligt därefter påbörja försäljning av villatomterna och
exploatering av området i form av kommunala gator, vatten och avlopp (VA)
med mera.

Inga medel für investeringen finns budgeterade. Den totala kostnaden ftir
exploatering av Brännan, förutom VA, beräknas till ca22 miljoner kronor.
Kostnaden ftir utbyggnad av VA bedöms till totalt ca 10 miljoner kr.

Kapitalkostnader vad gäller tomtrelaterade kostnader, inklusive till exempel
gator, iordningställande av naturmark etcetera, avses i huvudsak kunna
finansieras av framtida tomtförsäljningar. Vad gäller VA sker finansieringen
genom anläggningsavgifter.

Eftersom detaljplanen inte har vunnit laga kraft är det osäkert när
exploateringen kan påbörj as.

/ Expedierat 4 û'/-
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Genomfürandet av exploateringen innebär att kommunen som huvudman,
genom tekniska ñrvaltningen, åtar sig ett driftsansvar ftir gator och annan
allmän platsmark. Kostnaden ftjr detta beräknas till 100 000 kronor 2016,
220 000 kronor 2017 samt 400 000 kronor från 2018.

För kommunledningsftirvaltning beräknas driftkostnaden (viss
fastighetsskatt, kapitalkostnad och skötsel av tomtmark) och ökade
administrativa kostnader kopplade till exploateringen uppgå till 200 000
kronor 2016 samt 450 000 kronor ären20l7-2019.

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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S 26 Rapport om Boendeutredning utifrån demografiska
förändringar
KS 201sl69

Kommu nstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att påbörja planering

och programarbete för nyproduktion av ett vård- och omsorgsboende,
valav den fürsta etappen med cirka 90 platser ska vara i drift är 2020.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att påbörja
programarbete och planering ftjr att omgående påbörja nyproduktion av
minst två nya gruppbostäder.

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utifrån rapportens
handlingsplan studera fortsatt utbyggnadsbehov av vård- och
omsorgsboenden.

Beskrivning av ärendet
Rapporten har sammanställts på uppdrag av kommunstyrelsen i syfte att
utreda behovet av bostäder ftir äldre och slutredovisa ett ftirslag till
handlingsplan, für att lösa behovet av boendeformer för äldre och personer
med funktionsnedsättning.

Rapporten baseras dels på en utredning av bostadssituationen für
socialnämndens verksamheter och dels på en inventering av den fysiska
tillgängligheten till flerbostadshus i Boden. Utredningsarbetet har
fortlöpande avstämts i en projektgrupp med flera kommunala förvaltningar

Utifrån en beskrivning av demografiutvecklingen, dagens bostadssituation
ftir äldre och för personer med funktionsnedsättning samt tillgängligheten i
det ordinarie bostadsbeståndet har utredningen gjort en behovsanalys fram
till år 2030 av bostadsbehovet. Utifrån överväganden av olika alternativ
utmynnar rapporten i ftirslag till tre handlingsplaner: Bostäder für äldre,
Bostäder für personer med funktionsnedsättning och Åtgarder ft)r ökad
tillgänglighet i ordinarie bostadsbestånd.

För beslut
Kommunfullmäktige

Sida
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S 27 Extra investering projekt Kusön/Kusån
KS 2016/84

Komm unstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige tilldelar 2,5 miljoner kronor under 2016 för projektet
spillvattenanslutning KusörVKusån.

Beskrivning av ärendet
Under 2015 fattades beslutet att inrätta ett verksamhetsområde ftir spillvatten
ftir knappt 200 fastigheter på Kusön och i Kusån. Enligt Länsstyrelsens
beslut skulle fastigheternavara anslutna inom tre år. I sak godtog kommunen
beslutet, dock överklagades tidsramen där fastigheterna enligt kommunen
istället skulle vara anslutna inom sex år. Inget beslut är fattat gällande
tidsramen.

Gjorda förstudier visar på en investering på cirka 60 miljoner kronor ftir att
kunna ansluta fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp. Beräkningarna
är exklusive kostnader som måste vidtas utanftir området såsom renovering
av befintligt ledningsnät samt reningsverk.

Som ett ftjrsta steg i projektet måste under 2016 genomföras ett antal
åtgärder för att starta upp projektet.

Fas 1: Utredning och systemhandling gäller för 2016-2017

o Framtagande av underlag ft)r beslut gällande verksamhetsområde
(kommunfullmáktige).

o Dialog med fastighetsägare.

o Inmätning av område och befintligt ledningsnät för att upprätta
höjdmodell.

. Upprättande av systemhandling som utgör underlag för projektering
och åtgärder i befintligt va-system (Fas 2-3).

o Framtagande av underlag ftir beslut om projektorganisation, principer
för finansiering och anslutningsavgift .

För beslut
Kommunfullmäktige

S¡da

10(33)

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur

M P,L



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-03-07

S¡da

1 1(33)

Kommunstyrelsen

s28 Faststäl lande av skogsbruksplanen
KS 20t6176

Kommunstyrelsens förslag
L Kommunfullmäktige fastställer Bodens kommuns skogsbruksplan,

upprättad 2013 och uppdaterad 2016.

2. Kommunfullmäktige fastställer definitionen på tätortsnära skog så som är
beskrivet nedan i ärendet.

3. Tekniska fürvaltningen får i uppdrag aff tafram ett ftirslag till ett
skötselprogram für den tätortsnära skogen i kommunen och komplettera
skogsbruksplanen med denna. Förslaget ska fastställas av
kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Skogsbruksplanen togs fram 2013 och behandlar kommunens totala
skogsinnehav. Skogsbruksplanen löper över tiden 2013 - 2024 och ska
uppdateras årligen. Planen är uppdaterad ftir 2015.

Planen behandlar inte på överskådligt sätt skog i tätort eller nära tätort som
utöver ekonomiska värden har sociala, kulturella, pedagogiska eller
biologiska värden. Det finns ett stort behov av att identifiera dessa
skogsområden och för dessa ta fram ett eget skötselprogram. Detta ftir att
långsiktigt bevara och förvalta kommuninnevånarnas tillgång till dem, men
även för att skapa en ekologiskt hållbar tätortsnära skog.

Ingen ytuppdelning har tidigare funnits mellan tätortsnära skog och
produktionsskog. Kostnader och intäkter har därmed inte heller varit mrijliga
att redovisa separat. Utan en tydlig definition på produktionsskog respektive
tätortsnära skog är det inte möjligt med en kvalitativ ekonomisk uppföljning
med inkomster och kostnader gällande skogsskötseln.

Följande beskrivning foreslås fortsatt gälla när kommunen talar om sådana
skogsområden;

Tätortsnära skog - Trridbevuxen mark med ett naturligt friltskikt som helt
eller till str)rue delen ligger inom eller högst en kilometer utanför en tritort
(rriknat från tdtortsgrdnsen) Det kan handla om ett störce skogsområde eller
en mindre skogsdunge. Den tdtortsnrira skogen kqn ha värden av olika slag,
exempelvis sociala, biologiska, kulturella eller pedagogiska. Det kan också
vara skog som inte har några vrirden men som med en viss form av skötsel
kan fa höga vdrden. Den tritortsncira skogen kan delas in i furø kategorier;

Hus nc)ra, Kvarter s s ko g, Stads del, Fritids - och r ekre ation.
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Parkenheten füreslår att under 2016 ta fram ett komplement till
skogsbruksplanen i form av ett skötselprogram für tätortsnära skog. Detta
gör det möjligt att långvarigt planera skötselinsatser och attpä ett tydligt sätt

ekonomiskt redovisa kostnader och inkomster für tätortsnära- respektive
produktionsskog.

Under $ 22 Informationer informerade teknisk chef tekniska förvaltningen
Robert Näslund om ärendet.

Tekniska utskottets ft)rslag punkt 3 var:

3. Tekniska forvaltningen får i uppdrag att ta fram ett skötselprogram für
den tätortsnära skogen i kommunen och komplettera skogsbruksplanen
med denna.

Inge Andersson (S) yrkar att punkt 3 ändras till:

3. Tekniska förvaltningen får i uppdrag atttafram ett ftirslag till ett
skötselprogram für den tätortsnära skogen i kommunen och komplettera
skogsbruksplanen med denna. Förslaget ska fastställas av
kommunstyrelsen.

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

För beslut
Kommunfullmäktige

/ Expedierat
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Kommunstyrelsen

s2e Aterremiss - mot¡on om att göra skogsskötseln till en
resultatenhet
KS 2015i285

Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige avslår Egon Palos (M) motion om att göra

skogsskötseln till en egen resultatenhet.

2. Tekniska ftirvaltningen får i uppdrag att ta fram interna rutiner ftir
särredovisning av skogsverksamhetema.

Beskrivning av ärendet
Egon Palo har i motion inlämnad 2015-05-19 begärt att den kommunala
skogsskötseln ska bli en resultatenhet liknande hanteringen ftir vatten och
avlopp.

Kommunfullmäktige återremitterade 201 5 -1 0- I 9 5 I 42 ärendet med motivet:
"Förvaltningens svar är inte tillräckligt med hänsyn till motionens innehåll.
Kostnaden ftir drift av den stadsnära och den produktiva skogen är inte
tillräckligt redovisad eller inte alls redovisad. Skogsbruksplanen redovisar
planerade intäkter och kostnader som ej heller redovisats. "
Redan idag finns möjligheter i ekonomisystemet att på sex nivåer skilja ut
kostnader mellan produktionsskog och tätortsnära skog. Idag särredovisas
produktionsskog och tätortsnära skog med hjälp av aktivitet i
ekonomisystemet. Då det idag inte finns definierat och beskrivet vad av
kommunens skogsinnehav som är tätortsnära respektive produktionsskog blir
redovisningen godtycklig. Det behöver tas fram interna rutiner ftir hur
särredovisning av ovanstående ska ske.

Att skapa en resultatenhet gör inte i sig redovisningen enklare. En
resultatenhet har ingen fastställd budget och får sina inkomster från utfört
arbete med fastställda a'-priser. Detta är lämpligt för verksamheter med
maskintimmar och manskapstimmar, exempelvis transportenheten.
Skogsverksamheten verkar idag huvudsakligen som beställare av
entreprenörer.

Tekniska ftirvaltningen delar motionens uppfattning att avkastning fran
skogen ska återinvesteras i skogsverksamheten.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

s30 Redovisning av uppdrag. lnventering av behovet ¡

respektive nämnds styrelse samt fördelning av bidrag
KS 2016/50

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela det tillfÌilliga stödet enligt
nedanstående matris. 2016 anslås 33,0 miljoner kronor, inklusive det
överskott om cirka 8,7 miljoner kronor som socialnämnden redovisat
avseende verksamheten för ensamkommande fl yktingbarn 20 I 5.

Detaljftrdelning ftir 2017 och 2018 görs inft)r respektive verksamhetsar

Beskrivning av ärendet

Övergripande inriktningsprinciper Bodens kommun

Kommunstyrelsen füreslår kommunfullmäktige besluta att medlen ska
användas under åtren20l6-2018 dels till ökade kostnader für
fl yktingmottagandet dels till integrationsproj ekt/satsningar. Syftet med
projekten/satsningama är att långsiktigt florbättra integrationsarbetet, men
även att minska kostnadstrycket på offentlig sektor. Föreslagna satsningar
ska inte innebära nägra ökade driftkostnader efter 2018-12-31.

Fördelningsprinciper av det tillfälliga bidraget

Kommunstyrelsen floreslår följande inriktning i fördelningen av de 65,3 mkr
som kommunen erhållit plus det överskott om cirka 8,7 mkr som
socialnämnden redovis at för 20 I 5 :

33,0 mkr ftirdelas per år under perioden 2016, därefter fördelas 41,0

mkr åren 2017-2018

Medlen fördelas ut årsvis och fastställs av Kommunstyrelsen inftir
respektive verksamhetsår

a

o

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunstyrelsen

Fördelning av resurserna

Utbildningsnämnden
Socialnämnden

15,0
SUMMA

74,0

Kultur, fritids- och ungdomsnämnden

Överftirmyndarnämnden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildning

Sociala investeringsproj ekt

TOTALT:

6,7

3,0

0,8

4,6

2,9

33,0(41,0)

Motivering

Utbildningsnrimnden: Satsar pä att stärka verksamheten vid Blomdalen, ftir
att ytterligare stärka upp kartläggningsarbetet vad gäller våra nyanlända
bam- och ungdomars kunskaps- och utbildningsnivå. Vidare kommer extra
resurser att riktas mot kommunens skolor.

Socialntimnden: För att klara det ökade trycket på individ- och
familjeomsorgen behöver socialnämnden anställa fler socialsekreterare.

Kultur-, fritids- och ungdomsncimnden: Ser behov av att stärka upp med
språkkunnig personal på Ungdomens hus, och att förstärka det trådlösa nätet, vilket
kostnadsberäknas till cirka 1.3 mkr
Vidare ser man behovet av all starta simskola for nyanlända, 0,5 mkr, språkcafé och
studierum på biblioteket, cirka 1,5 mkr samt multikulturellt inslag på
Eyvindmässan.

Ov e rft rmyndar ntimnden : Kommer att fü rstärka upp
överfürmyndarexpeditionen med en årsarbetare, i syfte att klara att möta det
ökade antalet ensamkommande flyktingbarn, både utredningsmässigt och
vad gäller rekrytering av nya ställföreträdare.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildning: Satsningar kommer att ske på
Lokfürarutbildning 5-7 elever 2017, specialpedagog SFI, språk inom
vård/omsorg, yrkes-sfi, instegsjobb (tacka kostnaden utöver statliga stöd),
feriearbeten ftir EKB samt boskola för nyanlända. Utöver det kommer 2,9 att
anslås für sociala investeringsprojekt.

Bakgrund

Regeringen har 2015-12-17 beslutat om ett tillfrilligt stöd till kommuner och
landsting med anledning av den uppkomna flyktingsituationen. Det tillftilliga
stödet utbetalas 2075, men avses även täcka kostnader som kan uppstå under
20t6.

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Kommunstyrelsen

Anslaget som uppgår till 9,8 miljarder fördelas med 1,47 miljarder till
landstingen och 8,33 miljarder till kommunema. Fördelningen har utgått från
befolkningen den 31 december 2014 samt asylsökande per den I november
2015 samt nyanlända under 2014 samt januari-september 2015. För Bodens
del innebär beslutet ett tillskott pâ 65,3 mkr. Medlen har utbetalats till
kommunen under december 2015.

Beredningens fürslag: Kommunstyrelsen beslutar att ftlrdela det tillfÌilliga
stödet enligt nedanstående matris. 2016 ansläs 33,0 miljoner kronor.
Detaljftirdelning ftir 2017 och 2018 görs inft)r respektive verksamhetsår.

Arbetsutskottet lämnade ärendet utan yttrande.

Yrkanden och beslutsgång
Inge Andersson (S) yrkar att beslutet ska vara "Kommunstyrelsen beslutar
att fordela det tillfÌilliga stödet enligt nedanstående matris. 2016 anslås 33,0
miljoner kronor, inklusive det överskott om cirka 8,7 miljoner kronor som
socialnämnden redovisat avseende verksamheten för ensamkommande
flyktingbarn 2015. Detaljftirdelning för 2017 och 2018 görs inför respektive
verksamhetsår.".

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

För kännedom
Utbildningsnåimnden
Socialnämnden
Kultur- fritids- och ungdomsnämnden
Överñrmyndarnämnden
Arbetsmarknadsft)rvaltningen
Kommunledningsförvaltningen/ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Kommunstyrelsen

s31 Verksam hets berättelse 201 5.
Komm u n led n i ngsförvaltn i ngen
KS2016194

Beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer kommunledningsft)rvaltningens

verksamhetsberättelse och investeringsredovisning ftir 20 1 5.

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

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen har upprättat verksamhetsberättelse samt
investeringsredovisning för 20 I 5. Verksamhetsberättelsen innehåller
måluppfyllelse, en redogörelse över året som gått, ekonomisk analys samt en
framtidsbedömning. Av investeringsredovisningen framgår 20 I 5 års
investeringar samt vilka investeringar som slutredovisas.

Måluppfyllelsen visar att samtliga mål inom ekonomi och
medarbetarperspektivet är uppfyllda. Inom samhällsutvecklings-, och
verksamhetsperspektivet är målen delvis uppfyllda.

Två av uppdragen är fÌirdigställda under aret medan tre pågår. Resten av
uppdragen är borttagna i strategisk plan 2016-2018 på grund av att dessa

ersätts av andra projekt. De uppdrag som är ftirdigställda är ansökan om
strukturfondsmedel samt inrättandet av ett inte grationsråd.

Driftredovisningen visar ett överskott mot budget på totalt 8,5 miljoner
kronor. De större avvikelserna framgår i verksamhetsberättelsen.

Investeringsredovisningen visar att årets nettoinvesteringar uppgår till 60,3
miljoner kronor, varav 37,8 miljoner kronor avser köpet av medborgar huset
(Oxeln). Årets investeringar ger ett underskott mot budget på 38,1 miljoner
kronor. Det beror helt och hållet på köpet av medborgarhuset (Oxeln) som
inte var finansierat. Övriga avvikelser framgår av investeringsredovisningen.

Uppftilj ningen av internkontrollplanen visar att alla kontrollmoment
genomfürts under aret ftirutom kontrollen av direktupphandlingar. Kontroll
av direktupphandlingar kommer genomföras våren 2016. Resultatet av
uppföljningarna visar pä att det finns behov av att vidta vissa åtgärder, bland
annat kommer en ny avtalsdatabas att upphandlas för att ñrbättra kvalitén.

För kännedom Kommunledningsförvaltningen
För genomförande Kommunledningsftirvaltningen/ekonomikontoret
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Kommunstyrelsen

s32 Verksamhetsberättelse 2015. Räddnings- och
bereds kapsförvaltn i n gen
KS2016194

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer räddnings- och beredskapsftirvaltningens
verksamhetsberättelse ftir 20 1 5.

Beskrivning av ärendet
Räddnings- och beredskapsfürvaltningen har upprättat verksamhetsberättelse
ftir 2015. Verksamhetsberättelsen innehåller måluppfyllelse, en redogörelse
över året som gått, ekonomisk analys samt en framtidsbedömning.

Driftredovisningen visar ett överskott med budget på totalt 36 100 kronor.
Investeringsredovisningen visar att årets nettoinvesteringar uppgår till2,773
miljoner kronor, en avvikelse mot budget med 527 000 kronor som ska
fl¡tas över till 2016 års investeringsbudget. 227 000 kronor av dessa beror
pã att investeringen på fordonet inte är fÌirdigställt och 300 000 kronor av
dessa beror på att övningsftiltet inte är påbörjat.

För kännedom
Kommunstyrelsen/Räddnings- och beredskapsforvaltningen
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Kommunstyrelsen

s33 Verksam hets berättelse 201 5.
Arbetsm a rknadsfö rva ltn i n ge n
KS2016194

Beslut
1. Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

2. Kommunstyrelsen fastställer ftirslag till över- och underskottsfond.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknadsfü rvaltningen nettokostnader uppgår till 27,1 milj oner
kronor, vilket innebär att verksamheten redovisar ett mindre överskott om
60 000 kronor.

Uppftiljning av internkontroll kan inte genomfüras eftersom
internkontrollplan inte upprättats für 2015.

Årets överskott füreslås få disponeras für att genomftira arbetsmiljöåtgärder i
lokalerna på ftire detta Sandenskolan.

Arbetsmarknadsftirvaltningen füreslår därftir att den andra beslutspunkten
ska vara:

2. Kommunfullmäktige ftireslås besluta att2015 års överskott fär nyttjas ftir
arbetsmilj öåtgärder i lokaler.

Eftersom över- och underskottsfonden går upp som ett gemensamt ärende till
kommunfullmäktige sammanställt av kommunledningsfürvaltningens
ekonomikontor ändras punkt två till att kommunstyrelsen fastställer förslag
till över- och underskottsfond.

För kännedom
Arbetsmarknadsförvaltningen
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Kommunstyrelsen

s34 Ändring av kommunstyrelsens delegationsordn¡ng
gällande finansiering av projektverksamhet
KS 20141530

Beslut
Kommunstyrelsen ändrar punkt 9.1 och 9.2 i sin delegationsordning om
medfinansiering till ffilj ande :

9.1 Finansiering av projektverksamhet upp till och med 100 000 kronor,
delegat tillväxtchef / arbetsmarknadschef.

9.2 Finansiering av projektverksamhet mellan 100 001 och 400 000 kronor,
delegat näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning innehåller i 9 kapitlet vissa
delegationer om näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Enligt 9.1 beslutar
tillväxtchef / arbetsmarknadschef om medfinansiering upp till 10

prisbasbelopp. Medfinansiering över 10 prisbasbelopp beslutas enligt 9.2 av
näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet.

Delegationema i 9.1 och 9.2 föreslås ändras dels på grund av att begreppet
medfinansiering inte täcker in alla former av finansiering av projekt som kan
bli aktuella, dels ft)r att beloppsgränserna anses ñr höga.

För finansieringar över 400 000 kronor finns ingen delegation, vilket betyder
att beslut i sådana ärenden fattas av kommunstyrelsen efter beredning av
näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet.

För kännedom
Kommunstyrelsen/ti I lväxtkontoret
Arbetsmarknadsförvaltningen
Kommunstyrelsen/näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunstyrelsen

S 35 Försäljning av fastigheten Sävast23:216
KS20161126

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att

ñrsälja fastigheten Sävast 23:216 till högstbjudande.

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschefen att underteckna
ftjr beslutet nödvändiga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Sävast 23:216 (Manskensvägen 7) är belägen inom
bostadsområdet Maran på Sävastön. Fastigheten har av Björknäsgymnasiets
byggprogram bebyggts med ett enplanshus. Byggnationen är nu ftirdigställd
och ftirsäljning av fastigheten kommer ske via fastighetsmäklare. I februari-
mars 2016 kommer objektet att annonseras ut ftir försäljning till öppna
marknaden, och slutpriset sätts efter budgivning. Utgångspriset avses bli
minst 2 995 000 kronor.

För genomfïirande
S amhäll sbyg gnadskontoret
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Kommunstyrelsen

s36 Antagande av riktlinjer för projektmedel till
integrationsprojekt
KS 2016/104

Beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinjer ftjr projektmedel till integrationsprojekt.

Beskrivning av ärendet
Projektmedel för integrationsprojekt i Bodens kommun riktas till projekt ftlr
nyanlända med uppehållstillstand. De ska syfta till att främja integrationen i
kommunen.

Ansökan om projektmedel är tänkt att utlyses två gånger per år. Första
utlysningen avslutas sista mars och den andra sista oktober. Annonsering
gällande utlysningen planeras genomföras vecka 8 samt vecka 10.

Det är sannolikt att vissa projektansökningar handlar om projekt som
planeras genomfüras under sommaren varför den ansökande organisationen
bör kunna delges ett beslut under april/maj.

I annonsen kommer hänvisning att göras till riktlinjer ft)r projektmedel till
integrationsprojekt varfür dessa bör vara politiskt behandlade innan
annonsering.

För kännedom
Arbetsmarknadsftirvaltningen
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Kommunstyrelsen

s37 Rapport skydd och säkerhet 2015
KS 20151733

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Beskrivning av ärendet
Räddnings- och beredskapsftirvaltningen har upprättat Rapport skydd och
säkerhet 2015. Rapporten är sammanställd av säkerhetssamordnaren.

Rapporten är upprättad i enlighet med den säkerhetspolicy
kommuntullmäktige tog 2010-11-01 $ 91.

Rapporten innehåller utvärdering av det olycksftirebyggande
handlingsprogrammet som är upprättat enligt Lag(2003:778) om skydd mot
olyckor. I rapporten ingår även skaderapportering, ftirebyggande åtgärder
mot skador samt krisberedskap.

I bilaga till rapporten finns gällande måluppfyllelse enligt Lag (2006:544)
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser
i fredstid och höjd beredskap.

För kännedom
Kommunstyrelsen/räddnings- och beredskapsftirvaltningen
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Kommunstyrelsen

S 38 Verksamhetsberättelse 2015. Tekniska förvaltningen
KS2016194

Beslut
L Kommunstyrelsen godkänner tekniska forvaltningens verksamhetsberättelse

med investeringsredovisning och uppföljning av internkontrollplan for 2015

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

Beskrivning av ärendet
Tekniska fürvaltningen överlämnar verksamhetsberättelse ftjr 2015 enligt ftiljande.

MåI
Måluppfu llelsen redovisas.

Driftredovisning
Totala verksamhetsområdet redovisar ett underskott med -1 564 tkr i lorhållande till
driftbudgeten. Underskottet beror i huvudsak på medtaget underskott från tidigare
år inom affürsverksamheterna, och då främst VA-verksamheten.

I nvesteri ngsredovisn i n g
Investeringsbudgetens överskott vid årsskiftetvar 16 I17,6 tkr. Överskottet består
av de investeringar som inte har kunnat påbörjas eller inte har ftirdigställts.

För kännedom
Kommunstyrelsen/tekni ska förvaltningen
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Kommunstyrelsen

S 39 Medborgarförslag om bark och belysn¡ng i Lillskogen
KS 20t4l4tr

Beslut
1. Kommunstyrelsen avslår medborgarftirslaget att barka och belysa

motionsslingan i skogen på grund av höga kostnader.

2. Tekniska ftirvaltningen får i uppdrag att ftirbättra spårets behntliga
underlag.

Reservationer
Bosse Strömbäck (V) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
2014-10-T3 inkom ett medborgarftirslag från Kurt Fingal. Förslaget handlar
om att motionsspåret i Lillskogen ska förses med belysning och bark. Spåret
används flitigt av skolelever, men även av andra.
Arbetsutskottets ftirslag 2015-03-16 $ 15 var att kommunstyrelsen avslår
medborgarftirslaget med hänvisning till att kommunen redan har barkade
elljusslingor nära Bodens stadskärna.
Kommunstyrelsen remitterade 2015-03-30 $ 61 ärendet till tekniska
förvaltningen.
Kurt Fingal lämnade 2015-04-08 en kommentar till tillväxtnämndens
yttrande. Tekniska ñrvaltningen har beräknat kostnaderna till:

o Utjämning och barkning: 60 000 kronor investering samt 5000
kronor drift ko stnad/år.

. Belysning med stolpe: 160 000 kronor investering samt 10 000
kronor driftkostnad/år.

Utöver kostnadema innebär schakt och trafik med tunga maskiner vid
anläggning av belysningsstolpar väsentlig skada på trädens rotsystem och är
därftjr inte lämpligt. Träden utgör den huvudsakliga upplevelsekvalitén i
Lillskogen och bör så långt som möjligt skyddas. Alternativet till stolpar är
trädhängd belysning, som skulle innebära högre kostnader än stolpbelysning.

Yrkanden och beslutsgång
Bosse Strömbäck (V) yrkar bifall till medborgarftirslaget. Ingemar Karlsson
(S) yrkar bifall till tekniska utskottets ftirslag.

Ordfüranden ställer tekniska utskottets förslag med bifall av Ingemar
Karlsson (S) och Bosse Strömbäcks (V) yrkande mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag.

För kännedom Kurt Fingal
För genomfü rande Kommunstyrelsen/tekniska ft)rvaltningen

Utdragsbestyrkånde / Expedierat
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Kommunstyrelsen

s40 Medborgarförslag om upprättande av skötselplan för
tätortsnära skog
KS 2015/307

Beslut
1. Kommunstyrelsen bifaller medborgarftirslaget om att upprätta

skötselplan für tätortsnära skog.

2. Tekniska ftrvaltningen får i uppdrag att komplettera skogsbruksplanen
med skötselprogram ftjr tätortsnära skog.

Beskrivning av ärendet
I ett medborgarfürslag från Jan- Ola Moberg 2015-05-22 föreslån han att en
skötselplan upprättas för stadsnära sko gsmilj öer.

Tekniska förvaltningen instämmer med det inkomna medborgarförslaget. Ett
skötselprogram für stadsnära skogsmiljöer, eller tätortsnära skog som
tekniska förvaltningen benämner det, saknas idag. Den skogsbruksplan som
finns omfattar alla skogsfastigheter och skiljer inte på ett tydligt sätt
tätortsnära skog från produktionsskog. Tätortsnära skog har viktiga
rekreationsvärden och det är viktigt att vårda artsammansättning,
underhållsinsatser och avverkningar på ett sätt som behåller eller ökar dessa
värden. Arbete pågår med att ta fram en förvaltningsövergripande definition
for vad som i Bodens kommun ska anses vara tätortsnära skog och att
digitalt ft)ra in de ytor som faller under den kategorin i de digitala
driftskartorna. Därefter bör skötselprogram uppsättas för långvarig hållbar
förvaltning av ytorna

För kännedom
Jan-Ola Moberg

För genomftirande
Kommunstyrel sen/tekni ska förvaltningen

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Kommunstyrelsen

s41 Medborgarförslag om att sätta upp fler hundlatriner på
Torpgärdan
KS 2015/658

Beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarftirslaget om att utöka antalet
hundlatriner på Torpgärdan.

Beskrivning av ärendet
Anna Sahlin har 2015-10-23 lämnat in ett medborgarftirslag om att utöka
antalet hundlatriner i hela området, framftirallt i början och slutet av
cykelvägen mellan Södra och Norra Svartbyn. Där finns ingen hundlatrin i
dagsläget.

Tekniska forvaltningen menar att det idag inte finns något ekonomiskt
utrymme für att utöka antalet hundlatriner. I det berörda området finns det
idag fem stycken hundlatriner.

För kännedom
Anna Sahlin
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s42 Medborgarförslag om postlådors placering och
snöröjning
KS 2015/605

Beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska förvaltningen att ftilja upp

befintligt avtal om snöröjning och lika ftirdelning av snön så att
snökarmar blir så likvärdigt flordelade som möjligtpä gatan.

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska förvaltningen att samverka med
Posten, Tidningstjänst AB och VA-avdelningen om postlådors,
soptunnors och tidningslådors placering. Information om postlådors
placering ska ges till medborgare under barmarksperioden innan nästa
vintersäsong.

Beskrivning av ärendet

Medborgarförslag om snöröjning och fl¡tning av postlådorhar 2015-10-07
inkommit från Göte Andersson. Frågeställningarna är komplexa då det är ett
antallagar och ftirfattningar som inte ger en entydig bild av exempelvis
rätten att flytta postlådor. För att kunna tillgodose önskemålen och
framfürallt lösa ut de önskemål som inkommit har ett personligt möte skett
där vi tillsammans med ftirslagsställaren har diskuterat frågorna. Vid mötet
framkom att fürslagsställaren är positiv till "grön rutt", vilket innebär att
postlådor och soptunnor enbart placeras på en sida av gatan ftjr att undvika
onödiga transporter. Problematiken är att mer snö riskerar att ftirdelas på ena
sidan av gatan. Att köra omkull postlådor som är mindre lämpligt placerade
är inte ett juridiskt gångbart altemativ. Utöver postlådor så påverkar även
tidningslådor och soptunnors placering snöröjningen. Samtidigt som snön
ska fördelas så lika som möjligt på respektive sida av gatan så finns olika
geografiska förutsättningar. Exempelvis så är det olika avstånd från
asfaltkant till grönyta, diken finns i vissa fall i direkt anslutning till asfalt och
inte minst är det en arbetsmiljöfråga för brevbärare och tidningsbud.

Tillsammans med förslagsställaren kom vi fram till ett antal åtgärder som
kan underlätta problembilden.

Ansvarig för snöröjning kommer att ftlja upp fördelning av snön noggrant,
samverkan med övriga berörda parter ska ske. Information om detta kommer
att ges till medborgare under barmarksperioden i år.

För kännedom Göte Andersson
För genomfürande Kommunstyrelsen/tekniska ftirvaltningen

Signatur
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Kommunstyrelsen

S 43 Medborgarförslag om förbättringar v¡d övergångsställe
KS 201sl693

Beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarftirslaget om förbättrad belysning på
övergångstället vid Ica Supermarket och hastighetsdämpande åtgärder efter
Svartbyvägen.

Beskrivning av ärendet
Ewa Iggström har 2015-11-05 lämnat in forslag om att man bör ftirbättra
belysningen och streckmarkeringarna vid övergångstället vid lca
Supermarket samt påpekat att hastigheten längs Svartbyvägen är långt över
den tillåtna 30 km/timmen.

Beslutsunderlag

Svartbyvägen har en skyltad hastighet på 30 kilometer i timmen och ingår i
30- området för Erikslund och Fagernäs. Trafikmängden ligger på cirka 2000
fordon per årsmedlesdygnstrafik på västra sidan och cirka 600 fordon i
årsmedlesdygnstrafik på östra sidan. På sträckan mellan Moråsleden och Ica
Supermarket ligger två övergångställen med cirka 30 meter emellan.
Övergångsstället närmast Moråsleden har intensivbelysning samt refug i
mitten för ökad synlighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.
Övergångsstället närmare Ica Supermarket har inte samma
intensivbelysning, belysningsstolparna är placerade cirka 15-18 meter från
övergångstället och är inte trafiksäkrat med refug.

Enligt de trafikmätningar som är gjorda efter Svartbyvägen ligger
medelhastigheten på mellan 25 km/tim- 38 km/tim. Enligt
Trafikförordningen 3 kapitlet l4$ kan man läsa: Ett fordons hastighet skall
anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hastigheter får aldrig vara högre än

att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av
den framftirvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka
och framför varje hinder som går att fürutse. I 61$ är det reglerat att vid
obevakat övergångställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut
ellerjust ska gå ut på övergångstället.

Det är polismyndigheten som kontrollerar att reglerna följs.

Vid genomgång av olycksstatistik 10 år bakåt i tiden finns inga registrerade
olyckor på Svartbyvägen som orsakats på övergångställe eller på grund av
hög hastighet.

Farthinder är Bodens kommun restriktiva med då de orsakar vibrationer och
buller i närliggande hus. På Svartbyvägen trafikerar lokaltrafiken med linje
4, med farthinder blir arbetsmiljön betydligt sämre für busschaufförema då
de slår hårt i bussen.

W ßJI.
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Bodens kommun kommer att göra en översyn av alla övergångsställen i
kommunen med början är 2016. Efter inftirandet år 2000 om väjningsplikt
ftir fordon vid övergångsställe har det visat sig att olyckorna har ökat. Ett
övergångsställe är mest till ftir framkomligheten men de ökar inte säkerheten
utan bidrar mer till en falsk trygghet.

Målning av övergångstället närmast Moråsleden kommer att utftlras under år
2016, övergångstället närmast Ica Supermarket ingår i kommunens översyn
och eventuella åtg:irder tas när den är fürdig.

För kännedom
Ewa Iggström

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunstyrelsen

s44 Medborgarförslag om trafiksituationen vid korsningen
Drottn i n g gata n-Sveavägen
K520151726

Beslut
1. Kommunstyrelsen avslår medborgarft)rslaget om trafiksignaler eller

cirkulationsplats i aktuell korsning.

2. Medborgarforslaget beaktas i tekniska förvaltningens arbete med
upprättande av trafi kstrategi.

Beskrivning av ärendet
Frederic Olsson, Bodens Soldathem füreslår 2015-II-19 att kommunen
utrustar aktuell korsning med trafiksignaler alternatir,t anlägger en
cirkulationsplats samt fürstärker belysningen. Han har själv varit med om
obehagliga situationer - särskilt vid rusningstid på morgon och kvällnär det
är hög trafikbelastning på Sveavägen, korsningen Sveavägen -
Drottninggatan inklusive anslutning till parkering vid A9 samtidigt som
oskyddade trafikanter med eller utan cykel passerar Sveavägen. Han ser en
risk för att trafiksituationen ska ftirvärras när Försvarsmaktens verksamhet
utökas med fler rekr¡er.

Gatuavdelningens synpunkter, nuläge

Aktuell korsning består av en trevägskorsning, anslutande infart till
Artilleriregementet - A9 (inkl parkering för besökare och anställda) och två
markerade övergångsställen varav ett över Sveavägen söder om korsningen
med Drottninggatan och det andra över Drottninggatan. Övergångsstället på
Sveavägen är inte utformat så det säkerställer att fordonstrafik passerar i
lägre hastighet. Övergångsstället på Kungsg atan âr däremot placerat så nära
Sveavägen att det ger en mer naturlig hastighetssäkring. Fordonsmängderna
är dessutom dubbelt så höga på Sveavägen som Drottninggatan. Gång- och
cykeltrafik längs Sveavägen är på västra sidan separerad från körfrilt för
bilar. På den östra sidan finns en kantstensbunden gångbana.

Sveavägen kan upplevas bred och därmed inbjuda till högre hastigheter än
vad som är lämpligl. Övergångsställen över en sådan väg bör därftir vara
hastighetssäkrade. Enbart vägmärke eller signalreglering är inte en tillräcklig
hastighetssäkring utan kompletterar och ftirstärker dessa.

Enligt olycksstatistik i STRADA har tre olyckor inträffat i närheten av
aktuell korsning under den senaste tioårsperioden (en med måttlig skada och
två med lindriga skador som följd). Trafiksituationen i korsningen är relativt
komplicerad och det är troligt att, som ft)rslagsställaren uppger, det uppstått
olyckskonflikter och till och med inträffat lättare skador som inte redovisas i
någon olycksstatistik. Trafikmängden på Sveavägen mellan Drottninggatan

/ Expedierat Signatur ,VU
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och Sergeantsgatan uppmättes 2005 till 4 737 (per årsvardagsdygn). På
Drottninggatan var trafikmängden 2 I 00.

Det är mycket tveksamt om det finns utrymme i befintligt vägområde för att
anlagga en cirkulationsplats i aktuell korsning.

Tillsammans med Trafikverket Region Nord genomfürde kommunen en
inventering av passager 2011. 2012 genomfördes en hastighetsanalys. Någon
åtgärdsplan har ännu inte påbörjats.

Sammanfattning och förslag

Varken trafikmängder eller olyckor motiverar anläggande av
cirkulationsplats i aktuell korsning. Det kan däremot vara mer lämpligt med
hastighetsdämpande åtgärder efter Sveavägen, exempelvis med refug som
både smalnar av körfültet och innebär en sidoftirflyttning für passerande
fordon.

Arbetsutskottets fürslag till beslut var:

1. Kommunstyrelsen avslår medborgarft)rslaget om trafiksignaler eller
cirkulationsplats i aktuell korsning.

2. Tekniska ftirvaltningen far uppdrag att utreda och bygga en säkrare
gångpassage över Sveavägen i korsningen med Drottninggatan.

3. Tekniska ftirvaltningen får uppdrag atttafram riktlinjer och åtgärdsplan
flor övergångsställen och gång- och cykelpassager.

Yrkanden och beslutsgång
Inge Andersson (S) yrkar att punkt 2 och 3 ändras till: "Medborgarförslaget
beaktas i tekniska ft)rvaltningens arbete med upprättande av trafikstrategi.".

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

För kännedom
Frederic Olsson

Gör genomftirande
Kommunstyrel sen/tekni ska ftjrvaltningen

natur
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Kommunstyrelsen

s45 Markanvisningsavtal kvarteret Enen
v*s vo\L / 3q\,

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner bifogat villkorat markanvisningsavtal med

556326-4216 Nåiden Bygg AB. Avtalet syftar till att reglera villkoren ft)r
exploatering av kv Enen

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordfürande samt
samhäll sbyg gnadschefen att underteckna avtalet.

3. Paragrafenjusteras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslöt hösten 2015 att anta Centrumvisionen som ett
underlag ftir framtida utveckling av bostäder i Bodens centrala stadsdelar.
Visionen ger idéer om hur ñrtatning av staden skulle kunna komma till
uttryck och är ett underlag ftir fortsatt arbete med upprättande av
detaljplaner.

Utgångspunkten für Centrumvisionen är att kommunen ska växa till 30 000
invånare till år 2025. Det av KF antagna Bostadsförsörjningsprogrammet
visar att ca 1400 nya bostäder behöver byggas i centralorten. Visionen består
av idéer om hur ett antal centralt belägna delområden kan bebyggas med
bostäder. Visionen visar hur ny bebyggelse och befintliga miljöer kan
utvecklas och öka attraktiviteten i Bodens centrala stadsdelar.

Ett av de kvarter som har utpekats i Centrumvisionen är kv Enen. I visionen
konstateras att kvarteret är lämpligt att utvecklas för bostadsändamåI. Kv.
Enen var under åren 1950 - 1980 bebyggd med en brandstation - norra
delen, ett flerbostadshus i östvästlig riktning i mitten av kvarteret samt en

busstation i kvarterets södra del. Bostadshuset är numera rivet och
brandstationen ombyggd med delvis ftirändrad exteriör. Kvarteret utgör i
dagsläget till största delen ett parkeringsområde och ligger intill
rekreationsområdet Kvarnängen. I norra delen av området finns Ungdomens
hus i den f.d. brandstationen. Bodens kommun har personalparkering i
kvarteret Enen. Här finns även parkering för boende i kvarteret Tallen.

Under en tid har kommunen fört diskussioner med Nåiden Bygg AB om en
exploatering av kvarteret Enen. Parterna har nu träffat ett villkorat artal om
markanvisning. Avtalet syftar till att reglera villkoren för en exploatering av
området. För att området skall vara möjligt att exploatera krävs en ändring
av befintliga detalj planer.

Nåiden ska bebygga området med bostäder i flerbostadshus med olika
upplåtelseformer. Området kommer att etappvis byggas ut och upplåtas till

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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exploatören. Parkeringsgarage kommer att byggas under hela kvarteret i
fürsta etappen. Köpeskillingen grundas på antalet kvm BTA

Markanvisningsavtalet gäller 12 mänader efter det att detaljplanen vunnit
laga kraft.

Markanvisning ftir kvarteret Enen är ett viktigt steg i ftirverkligandet av en
förtätning av Bodens stadskäma.

Mot redovisad bakgrund ftjreslår samhällsbyggnadskontoret att
kommunstyrelsen godkänner upprättat markanvisningsavtal med Nåiden
Bygg AB

För kännedom
Kommunledningsflorvaltningen/samhällsbyg gnad skontoret

M
Utdragsbestyrkande / Expedierat
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S 46 Delegationsbeslut och delgivningar

Beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av delegationsbeslut och
delgivningar under perio den 20 I 6 -0 | -28 - 20 | 6 -02 -25 till handlingarna.
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