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NARVARO. OCH OMROSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMAKTIGE
OMRÖSTNINGAR

I)atum 2017-10-16
Tid 14.00-1 8.08, paus 14.51-15.13, 16.40-16.50

$ $ $ $ $ $

î-^&

LEDAMÖTER R:röstber
E--ersättare

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

S Inge Andersson R

M Olle Lindström R

S Béatrice Öman R

M Johan Sellin R

SD Bemt Drugge R

S Glenn Blom R

V Bosse Strömbäck R tom g 104

kl17.40

M Rigmor Åström R

S Sonia Harr R

S Margit Hannu-Dyrander R

M Maria von Schantz R

SD Jeff Ahl

NS Kenneth Backgård RtomgS8
kl 15.13

S Lars Nilsson R

MP Catarina Ask R

M Daniel Rönnbäck R

S Anna-Karin Nylund R

V Inger V/estman Arvesen R

S Leif Pettersson R

M Göran Ahlman R

SD Göran Ä.ström R

S Eir,y Blomdahl R

M Linda Isaksson

C Lili-Marie Lundström R

S Torbjörn Lidberg R

L Hendrik Andersson

KD Anders Pettersson R

M Egon Palo R

S Britt-Marie Loggert-Andrén R

SD Robert Lund

S Christer Carlsson
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NIiRVARO- OCH oMRöSTNINGSLISTA KOMMTJNFULLMAKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2017-10-16
Tid 14.00-18.08, paus 14.51-15.13, 16.40-16.50

$ $ $ $ $ $

LEDAMOTER R:röstber
E:ersättare

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

M Bo Hultin RtomggT
kl 16.40

NS Anders Sundström

V Bo Englund

S Lena Goldkuhl R

MP Gösta Eriksson R

M Henrik V/ikström

S Kurt Pettersson R

M Äke Eltoft R

SD Susanne Ström R

S Veronica Svalenström Rtomgg5
kl 16.33

S Arne Pettersson R

M Helena Nordvall R

S Inger Mattsson R

V Rasmus Joneland R

M Hans B Nilsson R

S Lennart Synnergren R

SD Arne Gustafsson R

S Berit Ekervhén R
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Ja / NejERSATTARE R:röstber

E:ersättare
Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej

S Evelina Harr R

S Urban Sundbom E, R from ç
96 kl 16.33

S Anna-Carin Aaro E

S Äsa Lindström E

S Robert Andersson

S Magdalena Ek

S Johan Lund E tom g 103

kl17.07

S Christina Vesterlund E

S Urban Nyström

S Eva V/estlund E

M Göran Höglund R

M Henrik Lindqvist

M Ove Simonsson

M Knut Larsson R

M Eberth Gustafson E, R from $

98 kl 16.40

M Per-Ulf Sandström E

M Äke Carlsson E

SD Elvira Östvall

SD Christer Fjellström R

SD Sven-Göran Fellermark R

V Inga-Lill Engström-Ohman R

V Gunnel Notelid EtomggT
kl 16.40

NS Erika Sjöö R

NS Tina Kotkaniemi E, R from g

89 kl 15.13

MP Agneta Granström

MP Mats Nordström E

C Eva Larsson E

C Jenny Engström

L Johanna Karlberg

L Lars Karlsson R

KD Annika Berglund

KD Maria Selin
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Kommunfullmäktige

Ärendelista
$ 85 Revisorerna informerar.

$ 86 Fråga

$ 87 Delgivningar

$ 88 Aterrapportering av uppdrag. Kvalitetsrapport Hälso- och sjukvård.......

$ 89 Aterrapportering av uppdrag. Uppföljning av Atgardsplan 2017-2019
för minskad arbetslöshet................

$ 90 Aterrapportering av uppdrag. Utredning av möjligheten till
villabebyggelse mellan Torpgärdsskolan och Svartbyträsket

S 91 Motion från Göran Ahlman (M) Namnbyte på Björknässkolan i Boden..

$ 92 Motion från Bernt Drugge (SD) lnrätta en "bolagsdag" i samband med
ett kommunfullmäktigesammanträde .........

$ 93 Motion från Susanne Ström (SD) Angående fyrverkerier i Bodens
kommun

$ 94 Motion från Bosse Strömbäck (V), lngerWestman-Arvesen (V), Bosse
Englund (V) och Rasmus Joneland (V) lnför en
tillgänglighetssamordnare..........

$ 95 Motion från Hendrik Andersson (L) Gällande badplats i Sävast

$ 96 Motion från Rigmor Aström (M) Förbättra särskoleelevers
förutsättningar att skapa sig en framtid inom arbetslivet ........

$ 97 Motion från ungdomsfullmäktige. lnförande av webbsända
kommunfullmäktige....

$ 98 Fastställande av avgift for förlorade och skadade färdbevis...

$ 99 Flytt av skolskjutsfrågor till kommunstyrelsen, tekniska förvaltningen
samt ändring av kommunstyrelsens reglemente

$ 1 00 Begäran om medel for uppstart av Fritidsbank (Sportotek) ...................

S 101 Tillägg till miljö- och byggnämndens reglemente gällande ansvarig
nämnd för lagen om elektroniska cigaretter...........

$ 102Köp av Haparanda kommuns aktier i Filmpool Nord AB

$ 1 03 Medfinansiering av anläggningssamordning, Olympia- Trångfors I p.....

$ l0aNyttjande av Centralskolan............

$ I 0SFastställande av kommunikationsstrategi ...........

$ l06Medborgarförslag. Andra plats för ytvattenintag . . ........

$ 1O7Vite för uteblivet nyttjande av bokad torgplats...

$ 108Delårsrapport augusti 2017 ........

$ 109Robert Lund (SD) med avsägelse av uppdraget som ersättare i

näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet samt val av ny ersättare för
återstående del av mandatperioden.........

$ 110Niclas Ståhl (M) med avsägelse av uppdraget som ledamot i

utbildningsnämnden samt val av ny ledamot och ersättare för
återstående del av mandatperioden.........
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$ l11Anders Stridsman (V) med avsägelse av uppdraget som ledamot i

kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

$ l l2Christer Carlsson (S) med avsägelse av uppdraget som nämndeman i

Luleå Tingsrätt samt val av ny nämndeman för återstående del av
mandatperioden

$ l l3Christer Carlsson (S) med avsägelse av uppdraget som ledamot i

kommunfullmäktige...

$ 1 14Nya medborgarförs|ag .........

$ 1 1 5Ny interpellation...............
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S 85 Revisorerna informerar

Följ ande information lämnas :

o Information om Revisionsrapport Styrning och kontroll Kultur-,
fritids- och ungdomsnämnden Bodens kommun. Kommunrevisionens
vice ordfürande Leif Nordström (L).

o Information om Revisionsrapport Granskning av delarsrapport20lT
Bodens kommun. Kommunrevisionens vice ordfürande Leif
Nordström (L).

o Information om Revisionsrapport Kontroll, Insyn och tillsyn av
privata utfürare Bodens kommun. Kommunrevisionens ordfürande
Inger Lundström (M).

Sida
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S 86 Fråga

Angående boende för nyanlända
K520t71599

Datum: 2017-10-03
Från: Susanne Ström (SD)
Till: Inge Andersson (S)
Fråga: "I Luleå är det många som har ifrågasatt deras system att var firirde
lägenhet går till nyanlända. Min fråga är om Boden har samma system?
Många bodensare undrar över detta.

Susanne Ström (SD)"

Svar på enkel fråga från Susanne Ström (SD)

Datum: 2017-10-ll
Frågan besvaras av: Kommunalråd Inge Andersson (S)
Svar: "I KF 2016-10-17 svarade jag på en likalydande fråga från ledamoten
Ström så mitt svar nu blir att hänvisa till det svar jag gav dä.

Inge Andersson (S)
Kommunstyrelsens ordftirande

Svar som lämnades på kommunfullmäktiges möte 2017-10-17 $ 104:
"Bosättningslagen (2016:38) har trätt i kraft. Den innebär att alla kommuner
blir skyldiga attta emot nyanlända som anvisas till dem ftir bosättning.
Bodens kommun kommer att anvisas totalt 28 personer under 2016. Syftet
med den nya lagen ar attfâ ett jämnare mottagande över landet samt
ftirbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på
arbetsmarknaden. Antalet har beräknats utifrån kommunens storlek,
arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanl¿inda och
ensamkommande barn och hur många asylsökande som redan vistas i
kommunen.

Bodens kommun har kravet på sig att erbjuda en anvisad person en
permanent bostad inom två månader. Detta kan göras antingen genom att
erbjuda lägenheter i eget fastighetsbestånd eller genom samarbete med andra
fastighetsägare.

Bodenbo åir Bodens kommun behjälplig i detta arbete genom att erbjuda
lämpliga lägenheter till anvisade personer inom ramen für bosättningslagen.
Om behov uppstår kan samarbetet komma att utökas till att omfatta även
andra hyresvärdar."

Susanne Ström (SD) tackar für svaret

Øt /4'
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S 87 Delgivningar

Beslut
Kommunfullmåiktige lägger redovisningen av delgivningarna under perioden
2017-06-15 -2017-10-12 samt övriga bilagda redovisningar till
handlingarna.

S¡da
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Kommunfullmäktige

s88 Aterrapportering av uppdrag. Kvalitetsrapport Hälso-
och sjukvård
KS20171526,au $ 90, ks $ 126

Beslut
Kommunfu llmdktige godkänner socialnämndens återrapportering av
Kvalitetsrapport Hälso- och sj ukvård.

Beskrivning av ärendet
I Bodens kommuns strategiska plan2017-2019 finns en uppñljningsplan
upprättad ftir att stärka uppftiljningar till kommunfullmäktige. Syftet är att
bidra till att verksamheterna arbetar med kvalitetsfürbättringar.
Uppftiljningama ska utgå fran de mål och inriktningar fullmäktige har
fastställt men även fran det som är reglerat i lagar och ftireskrifter.

I Uppftiljningsplan 2017 anges att socialnåimndens rapport ska bland annat
effektivitet, brukarnöjdhet samt kostnader belysas. Dåir det går ska även
jtimftirelse med andra kommuner redovisas. Uppföljningen ska avgränsas så
att den fårngar väsentligheter utan att ftir den skull bli allt für omfattande och
resurskrävande.

I kvalitetsrapporten redovisas bland annat socialnämndens kvalitetsmål für
verksamheten, awikelser, verksamhetsutveckling samt resultat av
internkontroll och tillsyn och granskningar utftirda av såväl Inspektionen ftir
vård och omsorg som av kommunrevisionen.

Socialnämnden beslutade20lT-08-29 $ I 13 attmed godkännande lämna
kvalitetsrapporten till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag.

Socialchef Catharina Liljeholm informerar om ärendet.

Komm u nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmÈiktiges
beslut.

För kännedom
Socialnåimnden

/ Expedierat ,";b 
ulu /4
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s8e Aterrapportering av uppdrag. Uppföljning av
Atgardsplan 2017 -2019 för minskad arbetslöshet
KS 20161453, nau $ 36, ks ç 127

Beslut
Kommunfullmfütige godkänner uppftiljningen av åtgärdsplanen ftir minskad
arbetslöshet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige godkrinde 2016-09-12 $ 93 redovisningen av
Åtgtirdsplan ftir minskad arbetslöshet. Samtidigt beslutade
kommunfullmäktige även att återrapportering av arbetet enligt planen ska
ske årligen till kommunstyrelsen fran och med20l7.

Planen omfattar åtgärder som ska genomfüras under perioden 2017-2019.

I Strategisk plan 2018-2020har arbetsmarknadsfürvaltningen fått i uppdrag
att i november 2017 återrapportera uppftiljningen av åtgärdsplanen für
minskad arbetslöshet.

Inlämnad återrapportering går d¿irftir ftir beslut både till kommunstyrelsen
och till kommunfullmäktige.

Beslutat åtgärdsprogram

Åtgärdsplanen omfattar nio insats- och utvecklingsområden:

1. Inrättande av Jobbcenter

Målet med insatsen är att skapa en väg in ftir alla kommunmedborgare i
behov av studier, sysselsättning och arbete.

Vid upprättande av åtgärdsplanen konstaterades att många kommuner med
positivt resultat valt att etablera jobbcenterijobbtorg där man samverkar med
en eller flera myndigheter for att vägleda arbetssökande mot studier och/eller
arbete. Efter erfarenhetsinhämtning fran andra kommuner inrättades ett
jobbcenter under våren 2017.

Befintlig personal inom ftirvaltningen som tidigare varit organiserade inom
ftirvaltningens olika delverksamheter: vuxenutbildning, integration samt
arbete och sysselsättning är sedan april underställda enhetschefen ftir
enheten Jobbcenter. Jobbcenter bemannas initialt av en enhetschef och sex
medarbetare varav en studievägledare och övriga
arbetsmarknadskonsulenter. Förhoppning finns att samverkanspartners på
sikt kommer finnas samlokaliserade i Jobbcenter, om inte heltid så del av
arbetstid. Inflyttning till nya lokaler i Enter Galleria sker under senare delen
av hösten.

2. Samordning arbetsmarknadsåtgärder inom kommunen

Utdragsbestyrkande

& ft,'l r--
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Målet med insatsen är att åstadkomma en kommungemensam bild av hur
arbetsmarknadsåtgtirder ska användas ftir att uppnå positiva effekter ftir
enskilda och samhällsekonomiska effekter für kommunen.

Organisation, ansvar och budget für arbetsmarknadsåtgärder åir fortsatt inte
samordnat ftir kommunen som helhet.

Arbetsmarknadsftirvaltningen har, utöver handläggarresurser, budget fü r att
finansiera del av lön ftjr personer som arbetar med någon typ av lönebidrag
via ar,tal om beredskapsanställning. Det handlar då om cirka en tredjedel av
de 70 - 90 personer som under ett år har en så kallad BEA-anställning inom
kommunen.

Övriga två tredjedelar av BEA- anställningar som görs sker inom ramen ft)r
respektive ftirvaltnings ordinarie budget. Savo och,Ä.tervinningen är
organiserade inom tekniska förvaltningen medan övriga arbetsplatser som
ger möjlighet ftir funktionsnedsatta och andra målgrupper som av något skäl
behöver en anpassad arbetsplats finns organiserade inom
arbetsmarknadsftirvaltningen.

Förbättringar sker dock successivt vad gäller att kommunen uppträder som
en aktör gentemot samverkanspartners som Arbetsftirmedlingen. Exempelvis
beslutade kommunstyrelsen 2017-05-15 $ 89 att
arbetsmarknadsförvaltningen ska svara fiir all samordning av extratjänster.
Det innebär att svara ftir all information inåt i den kommunala
organisationen, sköta administration och vara kommunens kontakt med
Arbetsftirmedlingen. Det sistnåimnda avlastar ftirvaltningarna och ftirenklar
ftir Arbetsftirmedlingens handläggare.

3. Riktade åteärder für sruppen unsa

Målet med insatsen är att hitta snabbare vägar till arbete ftir ungdomar.

Bodens kommun och Arbetsftirmedlingen har tecknat lokalt avtal om
samverkan ftir minskad arbetslöshet GÖK). Överenskommelsens fokus är
att utarbeta rutiner och metoder für att gemensamt kunna tillgodose de behov
som målgruppen 16-24 år har som varken arbetar, studerar eller som är
undersysselsatta.

Arbetet inom LÖK:en ska enligt åtgärdsplan kompletteras med riktade
insatser ftir långtidsarbetslösa unga für att motverka långsiktigt utanft)rskap
under 2017. Detta arbete har ännu inte påbörjats.

4. Satsnins oå enkla iobb - breddad kompetensfü rsöri nins

Målet med insatsenär att skapa arbete für personer med kort utbildning och
ge breddad bas fiir arbetsgivares kompetensftirsörjning

Med enkla jobb avses i regel enklare arbetsuppgifter som inte kräver s¿irskild
utbildning och som kan utföras även av den som har vissa begränsningar i
form av språkhinder, funktionsnedsättning eller lite arbetslivserfarenhet.

/ Expedierat
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Några kommuner och landsting som i likhet med Bodens kommun ser
svårigheter att rekrytera till bristyrken, exempelvis omvårdnadspersonal och
pedagogisk personal, har börjat se över möjligheten att identifiera enklare
arbetsuppgifter som ligger på utbildad och kvalificerad personal. Jobben
kallas "serviceassistent". Genom attlaggaöver enklare jobb på
serviceassistenter kan exempelvis undersköterskans/lärarens
specialistkompetens användas på bättre sätt och behovet av att rekrytera
utbildad personal minskas.

Enligt åtgåirdsplanen skulle en kartläggning av möjligheten att skapa enkla
jobb vara genomftird senast december 2016 och omfatta bedömning av
behov ftir perioden20lT-2019. Kartläggningen är inte genomftird.

Kommunstyrelsen har 2017-03-20 $ 61 fastställt kommunövergripande
riktlinjer ftir strategisk personal- och kompetensftirsörjning samt beslutat att
uppdra till nämndemaatt upprätta handlingsplaner fiir att möta framtida
rekryteringsbehov. Om och i vilken utsträckning planerna kommer att
omfatta enkla jobb är svårt att ftirutse.

5. Socialt arbetsintegrerade füretag

Målet med insatsen är att ge möjlighet till egenftirsörjning für personer som
av olika skäl står långt från arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsftirvaltningen har med stöd av Coompanion genomftirt en
etableringsanalys med syfte att ta fram vilka ftirutsättningar som finns ftir att
etablera arbetsintegrerande sociala ftiretag i Boden. Analysen genomft)rdes
som en workshop med deltagande från arbetsmarknadsfürvaltningen,
kommunledningskontoret, Arbetsftjrmedlingen, Företa gam4 banksektorn
och privat intressent.

Vissa svårigheter har hittills funnits vad gäller att hitta idébärare ftir att driva
ett arbetsintegrerat socialt ftiretag (ASF) och tillika köpare av de tjänster som
skulle kunna produceras inom ftiretaget. Köpare av tjänster kan vara
kommun, Arbetsfdrmedling eller Försäkringskassan.

Arbetet fortskrider vad gäller att skapa ftirutsättningar ftir etablering av ett
socialt arbetsintegrerat fü retag.

6. Entreprenörsprogram för nyanlända/utlandsftidda

Målet med insatsen är att ge möjlighet till egenftrsörjning genom eget
ftiretagande.

Starta ftiretaget är enkelt men utmaningen ligger i att få ft)retaget att bli
lönsamt och överleva. För en nyanländ person krävs större insatser då
mycket som är självklart für en person som är uppväxt i Sverige måste läras
in. Det handlar inte bara om juridik, skatter och avgifter utan också om
ftiretagskulturcr och allmänt om kultur och scdcr. Nätvcrksaktivitctcr och
mentorskap är även viktiga ft)rutsättningar.

S¡gnaturde / Expedierat
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Arbetsmarknadsftjrvaltningen har bevilj at Företagarna bidrag till ett
integrationsprojekt med inriktning mot eget friretagande. Deltagare i
projektet är både asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. En
grupp med 13 deltagare har genomftirt programmet under våren. En
deltagare har efter avslutat program startat füretag (foodtruck) och yterligare
fura deltagare planerar att starta fiiretag. En ny grupp startas upp under
september 2017.

Ökat antal lnom

Målet med insatsen åir öka antalet praktikplatser ftir studie- och
yrkesorientering, språkträning och ökad anställningsbarhet.

Strukturerat och långsiktigt arbete für att ha tillgång till praktikplatser inom
kommunen och det privata näringslivet saknas. När behov uppkommer
kontaktas önskad praktikplats. Både kommunala verksamheter och ft)retag är
allmänt positiva till att ta emot praktikanter, men vid ftirfrågan uppger de att
det f,rnns svårigheter att ta emot praktikanter med håinvisning till tidsbrist
eller att det handlar om att de vill ha garantier ftir att det är "rätt person" som
matchats mot praktikplatsen.

Arbetsmarknadsftirvaltningen kommer inom ramen für ESF-proj ektet Öppet
Torg att ingå avtal om praktikplatser med privata ftiretag. Utöver att
mottagande foretag fär ett mindre arvode ftjr handledning kommer även
olika aktiviteter genomfüras ftjr att minska tröskeln für att ta emot
praktikanter.

8. Utökad samverkan med och uppdragsutbildning utifrån lokala
nåiringslivets behov

Målet med insatsen är att öka samverkan med det lokala näringslivet ftir att
matcha arbetssökande mot lokala näringslivets kompetensfürsörjningsbehov.

Arbetsmarknadsftirvaltningen har påbörjat ett arbete for att ta fram en lokal
överenskommelse med Arbetsftirmedlingen om etablering für nyanlända.
Överenskommelsen ska baseras på den modell som Delegationen ftir unga
och nyanlända till arbete (DUA) har tagit fram.

Modellen som kan utvidgas till att omfatta fler målgrupper än nyanlända
innebär att så kallade jobbspår ska tas fram. Spåren ska säkra att
arbetsgivarnas kompetensbehov tillgodoses samtidigt som de für individen
ska innebära en effektiv väg till arbete. Anknytningen till en arbetsplats och
en tydlig medverkan från arbetsgivaren redan från början är viktig. Spåren
ska planeras och genomföras tillsammans med arbetsgivare, men vid behov
också med andra aktörer.

De lokala spåren ska ftilja en viss struktur och für varje kommun ska det
finnas minst tre lokala spår varav ett ska riktas till kortutbildade. Spåren ska
avse yrkesområden/branscher där det identifierats att det finns ett
kompetensftirsörj ningsbehov, det vill säga vara efterfrågestyrda.
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Overenskommelse om jobbspår ska vara klar senast december 2017.

9. Nv verksamhet inom Arbete & Sysselsättnins

Målet med insatsen ar att irträtta en särskild arbetsplats für personer med
missbruksproblematik som får biståndsbeslut om sysselsättning.

Under 2017 har riktlinjer upprättats i samverkan med socialftirvaltningens
individ- och familjomsorg ftir arbete med personer med
mi ssbruksproblematik. Riktlinj erna innebär bland annat att
socialfürvaltningen inte tar biståndsbeslut om sysselsättning eller
arbetsfrämjande åtgärd för personer som är i ett aktivt missbruk. Samsyn
finns hos ftirvaltningarna om att de nya riktlinjerna innebåir att det inte finns
behov av att starta upp en särskild arbetsplats ftir personer som är i ett aktil't
missbruk eller på väg ur sitt missbruk.

Arbetslösheten i kommunen

En överenskommelse med Arbetsftirmedlingen gällande samverkan ftir unga
till arbete bedöms ha bidragit till minskad arbetslöshet ftir gruppen unga 18-
24 är. Arbetslösheten i kommunen är dock fortsatt högre jämftirt med
Norrbotten och riket, både totalt sett och vad avser gruppen unga.

Ytterligare insatser krävs ftir att intensifiera arbetet. Inrättande av jobbspår
som ska vara klart till årsskiftet är av central betydelse für att långsiktigt
minska arbetslösheten inte bara für nyanlåinda utan även ftir andra grupper
som står långt fran arbetsmarknaden. Arbetslösheten i Boden (18-24 år) har
minskat från l9 % till 12,2 Yo på två år. Andelen öppet arbetslösa totalt under
samma period har minskat ftän9,7 %till7,9 yo.

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslut 2017-09-20 $ 36:

Nåiringslivs- och arbetsmarknadsutskottet beslutar att lägesrapporten
avseende åtgärdsplan für minskad arbetslöshet redovisas till
kommunfullmfütige i enlighet med fastställd plan ftir kvalitetsuppftiljningar.

Beslut i kommunstyrelsen 2017-10-02 $ I27:

Kommunstyrelsen godkänner den årliga återrapporteringen av arbetet enligt
åtgÈirdsplanen für minskad arbetslöshet och överlämnar ärendet till
kommunfullmäktige som kvalitetsrapport enligt uppdrag fran Strategisk plan
2018-2020.

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmåiktiges
beslut.

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

SignaturUtdragsbestyrkande / Expedierat
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Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Kommunstyrel sen/arbetsmarknadsftirvaltningen

Utdragsbestyrkande /
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se0 Aterrapportering av uppdrag. Utredning av möjligheten
till villabebyggelse mellan Torpgärdsskolan och
Svartbyträsket
KS 2015/165, au $ 91, ks $ 128

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av uppdraget att utreda
möjligheten till villabebyggelse mellan Torpgärdan och Svartbyträsket.

Beskrivning av ärendet
Hans B Nilsson (M) ftireslog i en motion 2015-04-01att kommunen utreder
möjligheten till en strandpromenad, elbelysning och villabebyggelse mellan
Torpgåirdan och Svartbyträsket.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 g 144 att frågan om
strandpromenad var besvarad i och med att den ingår i arbetet med
översiktplanen ftir centralorten samt vid utarbetande av
Grönstruktu{programmet. Kommunfullmäktige gav samtidigt
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till villabebyggelse
mellan Torpgärdan och Svartbyträsket.

Samhällsbyggnadskontoret konstaterar att det redan hnns genomftird
geoteknik ftlr det aktuella området och har med hjälp av konsultfirman BPL
gjort en sammanställning av redan framtaget materiel. BPL har lämna
rekommendationer für ev. villa- och radhusbebyggelse.

BPL anger i sina rekommendationer att aktuellt område är olåimpligt ftir
uppffirande av villor. Detta på grund av att komplexa schakter och vatten i
kombination med aktuella jordar skulle ge kostsamma och dåliga resultat.

Ä,F konsultfirman fick sedan i uppdrag att utftira bedömning av kostnader för
bebyggelse och aktualitet av utförd geotekniska undersökningar inom
området vid Svartbyträskets sydvästra strand. Enligt rapport daterad 2017-
08-10 framgår det att de utftirda undersökningarna och utvärderingarna är
väl avpassade och ger ett gott underlag ftir bedömning av områdets
lämplighet ftir bebyggelse med villor och bostadshus upp till2 våningar.

Å.F anger i rapporten att en exploatering av området inte är att
rekommendera. De rådande ftirutsättningama gör att det skulle bli kostsamt
och oavsett valda metoder kring grundläggning skulle olägenheter ständigt
ftirdunkla tillvaron och ge höga underhållskostnader für de boende och
kommunen. Att ge en realistisk kostnadsbedömning av åtgärder, utöver
normalläggning på fast grund är inte möjligt. Faktor 2-3 gënger normal
totalkostnad ftir villa och bostadsexploatering kan säkerligen påräknas enligt
Äp.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Med anledning av utredningen som visar att markftirhållandena inte är
gynnsamma für en bebyggelse mellan Torpgärdan och Svartbyträsket samt
då ett sådant projekt inte vore ekonomiskt ftirsvarbart ftireslår
samhällsbyggnadskontoret i tjänsteskrivelse 2017-09-07 att man inte gar
vidare med projektet och att återrapporteringen godkanns.

Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med arbetsutskottets fürslag.

Kom m u nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För kännedom
Hans B Nilsson (M)
Kommunstyrelsen/samhäll sbyggnadskontoret
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sel Motion från Göran Ahlman (M) Namnbyte på
Björknässkolan i Boden
KS 2016/108, au $ 92,ks $ 129

Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med motiveringen att en
arbetsgrupp ska tillsättas som ska diskutera hur vi ska arbeta med
varumärket Eyvind Johnson. Det ska även vara professionell medverkan av
varumärkesexperter.

Beskrivning av ärendet
Göran Ahlman har 2016-02-l2lämnat in en motion dåir han frireslar att
gymnasieskolan i Boden ska b¡a namn fran Björknäsgymnasiet till Eyvind
Johnson gymnasiet. Det nya namnet skulle hedra nobelpristagaren, höja
statusen på skolan och öka möjligheterna till samverkan med andra orter och
skolor.

Motionen skickades 2016-02-23 på remiss till utbildningsnåimnden och efter
politisk beredning 2017-02-27 även till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden.

Utbildningsnämnden fü re slår 20 I 6 - | I -24 ç 8 4 att kommunfu llmáktige avslår
motionen med motiveringen att Björknäsgymnasiet är ett väl inarbetet namn
med stor betydelse i skolans samverkan samt att skolan är lokaliserad på
Björknäsområdet. Nämnden ser inte att ett namnbyte skulle hedra
nobelpristagaren nämnvärt och påpekar att skolans status inte bara beror på
namnet utan även på faktorer som utbildningens kvalitet, elevernas resultat
och den trivsel som skolan står ftlr. Samverkan med andra skolor styrs av
behov och ett namnbye kan fìirsvåra vilken skola som samverkan avser. Ett
namnbyte skulle dessutom medfüra extra kostnader.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ftireslår 2017-06-14 $ 54 att motionen
ska anses besvarad enligt ftiljande yttrande: "Kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden anser att namnändringen passar väl in i den ambition som
finns att uppmärksamma att kommunen har en nobelpristagare i litteratur och
det uppdraget fürvaltningen fick från fullmäktige att årligen arrangera en
ftirfattar- och litteraturmässa, där Eyvind Johnson kommer attvara ett
återkommande tema. Kommunen har även uppkallat en park och ändrat
namnet fran Kungsbroparken till Eyvind Johnsonparken efter
nobelpristagaren.

Tillsammans kan dessa åtgärder ytterligare lyfta vår nobelpristagare, Bodens
kulturprofil och kommunens attraktivitet. Namnbytet skulle öka kunskapen
om ftirfattarens lokala anknytning till Boden."

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna ärendet utan yttrande.

Utdragsbestyrkande

,//ø /<



Bodens kommun
Sam ma nträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2017-10-16

Side

17(48)

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmfütige avslår motionen med motiveringen att
Björknäsgymnasiet lir ett väl inarbetat namn med stor betydelse i skolans
samverkan samt att skolan är lokaliserad på Björknäsområdet.

Yrkanden och beslutsgång
Lili-Marie Lundström (C), Göran Ahlman (M) och Egon Palo (M) yrkar
bifall till motionen.

Bosse Strömbäck (V) yrkar på återremiss med motiveringen att en
arbetsgrupp ska tillsättas som ska diskutera hur vi ska arbeta med
varumåirket Eyvind Johnson. Det ska även vara professionell medverkan av
varumärkesexperter.

Olle Lindström (M), Bernt Drugge (SD) och Daniel rönnbäck (M) yrkar
bifall till Bosse Strömbäcks (V) yrkande.

Ordft)randen frågar om åirendet ska avgöras idag eller senare och finner att
ärendet ska avgöras senare. Ärendet återremitteras med Bosse Strömbäcks
(V) motivering.

För genomfärande
Kommunstyrelsen/kommunikationskontoret

/ Exped¡erat
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se2 Motion från Bernt Drugge (SD) lnrätta en "bolagsdag" i
samband med ett kommunfullmäktigesammanträde
KS 2016i501, au $ 93, Ks $ 130

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att inftira en bolagsdag. Bolagsdagen ska

dock ske en gång under varje mandatperiod och omfatta Bodenbo,
Bodens Energi AB samt Bodens utveckling AB. Vid behov kan även fler
bolag delta.

2. Kommunfullmäktige anser dåirmed motionen behandlad.

Beskrivning av ärendet
Bernt Drugge (SD) har 2016-09-05Iämnat in en motion om att en årlig
bolagsdag ska inftiras i samband med ett lämpligt
kommunfullmäktigesammanträde. Förslaget innebär att ftjreträdare från
varje bolag/stiftelse ska ha en kort genomgång av respektive verksamhet och
framtidsplaner på cirka 20 minuter inklusive frågestund.

Enligt motionen är syftet med bolagsdagen att ge kommunmedborgarna
möjlighet att bli mer insatta i verksamheten samt ge dem kunskap om vilka
bolag som kommunen har ägarintresse i.

Motionen skickades 2016-10-17 på remiss till ekonomikontoret som i
tjänsteskrivelse 2017-08-22 påpekar att det rir viktigt att de ftirtroendevalda
känner till verksamheten i kommunens bolag/stiftelse och ftireslår att
kommunfullmäktige bifaller motionen vad gäller inftirande av en bolagsdag,
men den ska ske en gång per mandatperiod och omfatta Stiftelsen Bodenbo,
Bodens Energi AB samt Bodens utveckling AB. Vid behov kan även fler
bolag delta. Ekonomikontoret och kommunledningskontoret ftireslås få i
uppgift att planera bolagsdagen.

Ovanstående ftirslag innebär ingen ändring av den rapportering fran
bolag/stiftelse som finns sedan tidigare utan ska ses som ett komplement.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets fürslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkande
Bernt Drugge (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag. Ordftiranden
finner att kommunfullmäkti ge be slutar enli gt kommunstyrelsens ftirslag.

För genomftirande
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret och ekonomikontoret

/ Expedierat
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se3 Motion från Susanne Ström (SD) Angående fyrverkerier
i Bodens kommun
KS20171220,au $ 94, ks $ 131

Beslut
l. Kommunfullmfütige uppdrar till kommunledningsftirvaltningen att

tillsammans med kultur-, fritids- och ungdomsforvaltningen på ft)rsök
låta genomftjra ett nyårsfirande med ljus- och laserinslag och därefter
utvärdera detta inftir fastställande av sammanställda riktlinjer.

2. Kommunfullmäktige anser därmed motionen behandlad.

Beskrivning av ärendet
Susanne Ström (SD) har 2017-03-21lämnat in en motion där hon fijreslår att
kommunens fyrverkeri på nyårsafton tas bort och ersätts med något
lämpligare. Förslaget syftar till att skona djuren som mår dåligt av
fyrverkerierna samtidigt som pengar sparas och traditionen bevaras.

Motionen skickades 2017-04-13 på remiss till kommunledningskontoret som
i tj änsteskrivel se 20 | 7 -07 -20 ftireslår att kommunfullmåikti ge be svarar
motionen genom att uppdrar till kommunledningsft)rvaltningen att päftirsök
låta genomfüra ett nyårsfirande med ljus- och laserinslag och därefter
utvärderar detta.

Motionen ligger i linje med ett medborgarfürslag om att ftirbjuda smällare
och fyrverkerier i hela Boden. Kommunfullmåiktige beslutade 2015-11-23 $
167 att avslå medborgarförslaget, men att uppdra till
kommunledningsftirvaltningen att återkomma med ftirslag till riktlinjer ftir
kommunala furverkerier.

De lokala ordningsftireskrifterna anger ftiljande vad gäller fyrverkerier:

21 a $ I 3 kap 7 $ ordningslagen finns regler om att det i vissa fall krävs
tillstand från polismyndigheten ftir att använda pyrotekniska varor. Utöver
den tillstandsplikt som ftiljer av 3 kap 7 $ ordningslagen gäller att tillstand
alltid krävs fran polismyndigheten inom delar av centrala Boden, utom
påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå ftiljande dag fram
till klockan 03.00.

Förvaltningen har i beredningen av denna motion granskat alternativ till
fyrverkerier, tillexempel genomftirande av ljus- eller lasershower. Dessa
bedöms vara miljömässigt ftirdelaktiga och mindre skrämmande ftir husdjur.

Företagama bedömer att frågan inte har någon större påvekran på
näringslivet i Boden, men kan återkomma i ärendet beroende av framtida
utveckling.
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Fastighetsftirvaltningen och tekniska fü rvaltningen rekommenderar att
nyårsfyrverkeriet behålls då det av många är en uppskattadtradition. Kultur-,
fritids- och ungdomsftirvaltningen instämmer i att fyrverkeriet kan ersättas
med till exempel en laser-/ljusshow.

Kommunledningsftirvaltningen anser att miljö- och störningsskäl talar für att
söka alternativ till fyrverkerierna. Samtidigt är nyårsfyrverkerierna
uppskattade av många invånare och bör inte ersättas av något som upplevs
som en halvdan lösning. Då erfarenheterna av ljus och laser åir begränsade
ftirordas ett ftirsök innan ytterligare ställningstagande sker.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets fürslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ft)rslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomfÌirande
Kommunstyrel senlkommunledningsft)rvaltningen
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden
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se4 Motion från Bosse Strömbäck (V), lnger Westman-
Arvesen (V), Bosse Englund (V) och Rasmus Joneland
(V) lnför en tillgänglighetssamordnare
K520161713, au $ 95, ks $ 132

Beslut
Kommunfullmäktige avslar motionen med motiveringen att en
folkhälsostrateg har anställts på kommunledningsft)rvaltningen. I uppdraget
ingår att arbeta med tillgänglighet.

Beskrivning av ärendet
Bosse Strömbäck (V), Inger Westman-Arvesen (V), Bosse Englund (V) och
Rasmus Joneland (V) har 2016-12-08lämnat in en motion om att Bodens
kommun utifran gällande nationella mål ftir tillgänglighet ska tillsätta en
tillgänglighetssamordnare. Tillgänglighetssamordnaren ska ft)renkla ftir
personer med funktionsnedsättning att vara delaktiva i samhället.

Motionen skickades 2016-12-21 på remiss till kommunledningskontoret som
i tj änsteskrivelse 20 17 -08 -25 ftireslår att kommunfullmåiktige anser
motionen som besvarad i och med att en folkhälsostrateg anställts på
kommunledningsftirvaltningen. I uppdraget ingår att arbeta med
tillgänglighet på ett övergripande plan für Bodens kommun. I annonsen für
tjänsten låg fokus på kompetens inom tillgänglighetsfrågor. Tjänsten
utannonserades och var öppen ftir allmän sökning.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmtiktiges
beslut.

Yrkande och beslutsgång
CatarinaAsk (MP), Anders Pettersson (KD), Inge Andersson (S), yrkar
bifall till kommunstyrelsens ftlrslag.

Rasmus Joneland (V) och Bosse Strömbäck (V) yrkar bifall till motionen.

Ordftiranden ställer kommunstyrelsens ftirslag mot Rasmus Jonelands (V)
och Bosse Strömbäcks (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Bosse Strömbäck (V), Inger Westman-Arvesen (V), Bosse Englund (V) och
Rasmus Joneland (V)

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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S 95 Motion från Hendrik Andersson (L) Gällande badplats i

Sävast
KS 20121167, au $ 96, ks $ 133

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska beaktas under arbetet med

den ftirdjupade översiktsplanen.

2. Kommunfullmdktige anser därmed motionen behandlad.

Beskrivning av ärendet
Hendrik Andersson (L) har 2012-03-281ämnat in en motion om att
möjligheterna,/kostnaderna für att ordna en allmän badplats på Båtvägen i
Sävast ska utredas och att kommunen ska anordna en allmåin badplats där om
fürutsättningarna visar sig vara gynnsamma.

Andersson skriver att en naturlig badplats bildats nere vid älven, vid
Båtvägen. Här badar både barnfamiljer och ungdomar. Fritidsverksamheten
på Mårängskolan går också dit varma dagar och har uttryckt önskemål om att
frägan om en badplats väcks politiskt. Det lir av största vikt att satsa på
barnfamiljema für att locka nya medborgare till Sävast.

Motionen skickades på remiss till samhällsbyggnadskontoret som under
beredningen av ärendet20l7-09-11 meddelat att motionen kommer att
beaktas under arbetet med den ftirdjupade översiktsplanen.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För kännedom
Hendrik Andersson (L)

Utdragsbestyrkande / Expedierat

æ
r\



Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2017-10-16

Sida

23(48)

Kommunfullmäktige

se6 Motion från Rigmor Aström (M) Förbättra
särskoleelevers förutsättningar att skapa sig en framtid
inom arbetslivet
KS 2013/91, au $ 97, ks $ 134

Beslut
l. Kommunfullmäktige uppdrar till arbetsmarknadsförvaltningen att i

samarbete med gymnasiesärskolan trjälpa till med praktikplatser eller
annan typ av sysselsättning ftir berörda elever.

2. Kommunfullmäktige anser d?irmed motionen behandlad.

Beskrivning av ärendet
Rigmor Åström har 2013-02-18 lämnat in en motion om att ftirbättra
särskoleelevers fürutsättningar att skapa sig en framtid inom arbetslivet.
Åström skriver att fürvaltningarna i många andra kommuner tecknar olika
typer av avtal som syftar till att underlätta ftir elever från gymnasiesärskolan
attfäpraktikplatser eller annan typ av sysselsättning medan Bodens kommun
erduder mycket begränsade möjligheter ftir eleverna att skapa sig en framtid
inom någon kommunal ftirvaltning. Hon ftireslår dåirftir att personalkontoret
stärker samverkan med särskolan genom att teckna avtal som möjliggör ftir
fler elever från gymnasiesärskolan att knyta an till arbetslivet.

Motionen skickades på remiss till personalkontoret som i tjänsteskrivelse
2017-09-13 ftireslar kommunfullmäktige att uppdra till
arbetsmarknadsfürvaltningen att i samarbete med gymnasiesärskolan se över
möjligheten att hjälpa till med praktikplatser eller annan typ av
sysselsättning ftir berörda elever. Sedan motionen skrevs har inriktningen på
gymnasiesärskolan ftiråindrats och arbetsmarknadsftirvaltningen har uppstått.
Dialog har skett med rektom vid gymnasiesärskolan och ftirvaltningschefen
fü r arbetsmarknadsftjrvaltningen.

Arbetsutskottets ftirslag var:

l. Kommunfullmäktige uppdrar till arbetsmarknadsförvaltningen att i
samarbete med gymnasiesÊirskolan se över möjligheten att hjälpa till med
praktikplatser eller annan typ av sysselsättning fiir berörda elever.

2. Kommunfullmåiktige anser därmed motionen behandlad.

Komm u nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmåiktiges
beslut.

Utdragsbestyrkande i Expedierat ''#¿rø fu
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Yrkanden
Rigmor Äström (M), Inge Andersson (S) och Anders Pettersson (KD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Ordftiranden fi nner att kommunfullmåiktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För genomfärande
Kommunstyrel sen/arbetsmarknadsftirvaltningen
Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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se7 Motion från ungdomsfullmäktige. Införande av
webbsända kommu nfu I lmäktige
KS 2017195, au $ 98, ks $ 135

Beslut
1 . Kommunfullmäktige bifaller motionen fran ungdomsfullmåiktige.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunledningsftirvaltningen att
genomfü ra sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på
kommunens hemsida.

Beskrivning av ärendet
Björn Johansson har 2017-02-03lamnatin en ungdomsmotion om att
kommunfullmäktiges sammanträden ska slindas på webben. Motivet är att
främja folkets insyn i kommunens politiska styre.

Ungdomsmotionen skickades 2017 -02-21 på remiss till
kommunledningskontoret som i tj änsteskrivelse 20 17 -07 -12 fiireslår att
kommunfullmdktige bifaller motionen och uppdrar till
kommunledningsftirvaltningen att pröva lösningar ftir att i samverkan med
utbildningsftirvaltningen webbsända kommunfullmäktiges sammanträden.

Som ett led i beredningen har en ftirsökssändning genomfürts med hjälp av
elever fran Björknäsgymnasiet. Fråga om möjligheten att samverka löpande
har ställts till gymnasiets ledning. Från Björknäsgymnasiets ledning är
inställningen till fortsatt samverkan positiv. Det är möjligt att åtminstone
delvis bedriva webbsändningar inom ramen ftir UF-verksamhet. Dessa
sändningar kan då även distribueras via sociala medier och via BDTV:s
kabel-TV. En samverkan kan medfüra att intresset ftir Björknäsgymnasiet
ökar. Verksamheten kan även användas till att bygga vidare på genom till
exempel videobloggar, presentationer eller instruktionsfilmer. Det kan dock
under vissa tider på året finnas problem att genomfüra sändningar,
exempelvis budgetsammanträdet i juni.

Det finns inga lagkrav päatt streama möten, fürutom i fall då fullmäktige
beslutar att ledamot ska delta på distans (Kommunallagen 38 a $). I
Strategisk plan 20 I 8-2020 under Ks-kommunledningsftirvaltningens styrkort
får kommunledningsft)rvaltningen i uppdrag att genomfüra sändningar av
kommunfullmäktiges sammanträden på kommunens hemsida.

Kommunstyrelsens ft)rslag överensståimmer med arbetsutskottets ftirslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomftirande Kommunstyrelsen/kommunledningsfürvaltningen

Utdragsbestyrkande / Expedierat ''W llfu h
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se8 Fastställande av avg¡ft för förlorade och skadade
färdbevis
KS20171379,au $ 99, ks $ 136

Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar Èirendet fttr fttrtydligande av att barn på
landsbygden inte ska missgynnas.

Beskrivning av ärendet
Utbi ldningsnämnden bes lutade 20 I 7 -0 5 -24 g 3 9 föreslå kommunfullmäkti ge
att fastställa avgiften ftir ftirlorade och skadade fürdbevis till 150 kronor ftir
elever i grund- och gymnasieskolan.

Kommunfullmfütige fastställde 2009-11-16 g 139 avgifter för ftirlorade och
skadade ftirdbevis.

o För elev i ftirskoleklass till och med fu 5 âr avgiften 0 kronor für ftirsta
tillfÌillet och därefter 50 kronor per fÌirdbevis.

o För elev i grundskolan år 6 till och med 9 är avgiften 50 kronor.

o För elev i gymnasieskola är avgiften 150 kronor.

Länstraf,rken tar ut en avgift på 150 kronor ftir varje fürlorat eller skadat
fürdbevis oavsett om eleven går i grund- eller gymnasieskola. Av den
anledningen füreslår utbildningsftirvaltningen att samma avgift på 150
kronor fastställs für elever i grund- och gymnasieskola.

Arbetsutskottets ftirslag var:

Kommunfullmäktige fastställer avgiften fiir ftirlorade och skadade ftirdbevis
till 150 kronor ftir elever i ftirskoleklass och i grund- och gymnasieskola.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer avgiften für ftirlorade och skadade fÌirdbevis
till 100 kronor ftir elever i ftirskoleklass och i grund- och gymnasieskola.

Yrkande och beslutsgång
Lena Goldkuhl (S) yrkar att Èirendet återremitteras für ftirtydligande av att
barn på landsbygden inte ska missgynnas.

Ordftjranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att
ärendet ska avgöras senare. Ärendet återremitteras med Lena Goldkuhls (S)
motivering.

För genomfärande
Utbildningsnämnden

/ Expedierat
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see Flytt av skolskjutsfrågor t¡ll kommunstyrelsen, tekniska
förvaltningen samt ändring av kommunstyrelsens
reglemente
K520171379, au $ 100, ks $ 137

Beslut
I . Kommunfu llmäktige beslutar att flytta handläggningen av

skolskj utsfrågor till kommunstyrelsen, tekniska ftirvaltningen från och
med20l7-11-01.

2. Kommunfullmäktige gör ftiljande tillägg till 7 $ i kommunstyrelsens
reglemente : "Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt
skollagen (20 1 0:800) om skolskjuts."

3. Kommunfullmäktige ger utbildningsnåimnden och tekniska utskottet i
uppdrag att i februari återkomma med ft)rslag på vilken budget som från
och med 2018 ska flyttas från utbildningsnämnden till kommunstyrelsens
tekniska ftirvaltning avseende Èindrat ansvar ftir skolskjutsfrågor.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige gav i Strategisk plan 2016-2018 kommunstyrelsen,
tekniska ftirvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till samordning av
kommunala transporter med ftirvaltningsövergripande samverkan. I
utredningen ska även möjligheten till utökad samordning med
kollektivtrafikmyndigheten analyseras och redovisas.

Bakgrund tillflytt av skolskjuts och elevresor
I dag ligger planeringen av de kommunala transporterna på flera olika
ftirvaltningar. Den utredning som tekniska fürvaltningen/tekniska utskottet
genomftirt hösten 2016 päuppdrag av kommunfullmäktige pekar på en del
områden som bedöms som viktiga att ytterligare samordna mellan
utbildningsftirvaltningen och tekniska ftirvaltningen.

o Att samordna allmän kollektivtrafik och skolskjuts är samordningar
som Ë[r tämligen enkla att genomftira. Utmaningarna ligger i
fiirdtjrinst och särskoleelevers resor samt de transporter som sker med
kommunens egna handikappfordon då dessa resenärer ofta har
speciella behov och gör resor som är mer spridda i tid och rum.

Det bedöms finnas fortsatt potential att Ë effektivare trafik genom att
fortsätta arbetet med att upprätta uppsamlingshållplatser ftir
skolskjuts med taxi fiir att effektivisera trafiken och likställa
taxiresorna med bussresorna.

Avtalen ftir de olika samhällsbetalda transporterna kan anpassas så
att samordningsmöjligheter kan bevakas i kommande upphandlingar

o
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Samordningsvinster
Utöver ovanstående finns det olika arbetsmässiga samordningsvinster i att
fl¡ta över tjänsten som samordnare ftir skolskjutsar inom
utbildningsftirvaltningen till tekniska förvaltningen/tekniska utskottet.

o Samordningen av resor kan ske snabbt och kostnadseffektivt när ett
akut resebehov uppstår. All aktuell information och kompetens hnns
samlad under samma ftirvaltning.

Möjligheter till att utveckla transporterna blir enklare med en samlad
kompetens.

Större variation i arbetet, möjlighet att utveckla arbetsområdena inom
den egna ftirvaltningen, inte lika känslig organisation vid frånvaro-
man kan täcka upp ftlr varandra, medarbetarna ges större möjlighet
att diskutera olika lösningar inom transportområdet, utveckla
användarsystem, ökad kompetens, bättre service till medborgama i
och med att man sitter samlad inom en ft)rvaltning med mera.

Effektiva transportlösningar innebär också minskade kostnader för
kommunen på kort och på lång sikt.

Utbildningsnämnden ftireslår 2017-06-15 g 58 att kommunfullmäktige
flyna, skolskjutsfrågoma till kommunstyrelsen, tekniska ftlrvaltningen från
och med 2017-ll-01.

Tillägg i kommunstyrelsens reglemente

Med anledning av flytten ftireslår kommunledningskontoret i skrivelse20lT-
09-11 att kommunfullmdktige lägger till ansvaret ftr skolskjutsfrågor i
kommunstyrelsens reglemente.

Det kommer att göras en justering av utbildningsnämndens reglemente. Den
justeringen kommer att göras i samband med den pågående översynen av
samtliga nämnders reglementen.

Efter arbetsutskottet har punkt 3 tillkommit som ytterligare ett ñrslag till
beslut.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomftirande
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen/tekniska utskottet

S¡gnatur

a
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s r00 Begäran om medel för uppstart av Fritidsbank
(Sportotek)
KS 2015/349, au $ l0l, ks $ 138

Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden

500 000 kronor ftir år 2017 for att starta upp Fritidsbanken (Sportoteket).
Medel tas från Ks-oftirutsedda.

2. Kultur-, fritids- och ungdomsnåimndens driftram utökas 2018 med 1

miljon kronor avseende drift av Fritidsbanken (Sportoteket). Fortsatt
finansiering behandlas i arbetet med Strategisk plan 2019-2021.

Beskrivning av ärendet
Leif Nordström och Krister Berglund har 2015-06-08 respektive2015-07-15
lämnat in medborgarftirslag om att kommunen ska utreda fürutsättningarna
att ordna gratis utlaning av sport- och fritidsutrustning. Syftet med detta är
att kostnaderna kopplade till idrotten ska minska och därmed göra idrotten
mer tillgänglig ftir alla oavsett ekonomi.

Bortskåinkt och eventuellt kompletterande inköpt utrustning ska anvåindas
tills dess att den åir utnött, vilket ärbra ftir både människa och miljö. I båda
medborgarfürslagen hänvisas till att möjligheten att låna utrusning finns i
andra kommuner.

Kommunfullmdktige beslutade att överlåta beslutanderätten gällande båda
medborgarftirslagen till kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden. Kultur-,
fritids- och ungdomsnämnden ftjrslår 2017-06-14 g 75 att
kommunfullmåiktige ska bevilja 500 000 kronor ftjr sista halvåret 2017 för
att kunna starta upp en Fritidsbank (Sportotek). Nämnden ftireslår även att
kommunfullmäktige beviljar dem totalt två miljoner kronor under 2018-2020
ftir fortsatt drift av Fritidsbanken (Sportoteket).

Det finns möjlighet ftir kultur-, fritids- och ungdomsnämnden att bedriva
Fritidsbank (Sportotek) i lokaler som nämnden redan hyr.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag.

Kom m u nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens fiirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomftirande
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
kommunstyrelsen/ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s 10r Tillägg till miljö- och byggnämndens reglemente
gällande ansvar¡g nämnd för lagen om elektroniska
cigaretter
KS 2017l516,au $ 102, ks $ 139

Beslut
Kommunfullmfütige gör ftlljande tillägg till miljö- och byggnämndens
reglemente: "Miljö- och byggnämnden svarar flor myndighetsutövning och
tillsyn enligt lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare. "

Beskrivning av ärendet
Sverige har den I juli2017 fåU en lagstiftning om elektroniska cigaretter.
Lagstiftningen innebär bland annat att ftirsäljaren måste anmäla till
kommunen att de såiljer elektroniska cigaretter. Det inft)rs en 18-års
åldersgräns ftir att få köpa produkterna och varje förpackning måste se ut på
ett specif,rkt sätt. Kommunen och polisen kommer att ansvara ftir tillsynen på
ftirsäljningsställena och länsstyrelsen får det regionala tillsynsansvaret att se
till att kommunerna tar sitt ansvar och füljer lagstiftningen.

Kommunfullmäktige har attta ställning till vilken av kommunens nåimnder
som ska fullgöra kommunens uppgifter enligt den nya lagen. Med anledning
av detta ftireslår kommunledningskontoret, efter attha samrått med
samhällsbyggnadskontoret, i tjänsteskrivelse 2017-08-22 attuppgifterna ska
fullgöras av miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggnämnden har
motsvarande ansvar enligt till exempel tobakslagen, alkohollagen och lagen
om handel med nikotinläkemedel.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstÊimmer med arbetsutskottets ftirslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomfürande
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret
Miljö- och byggnämnden

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s r02 Köp av Haparanda kommuns aktier i Filmpool Nord AB
KS 20171485, au $ 103, ks $ 140

Beslut
1. Kommunfullmdktige beslutar att Bodens kommun köper 2270 aktier i

Filmpool Nord AB av Haparanda kommun till köpeskillingen 136200
kronor.

2. Ks-Kommunledningsfürvaltningens driftram utökas från 2018 med
168 000 kronor für att finansiera det utökade ägartillskottet i samband
med övertagandet av aktierna från Haparanda kommun.

3. Kommunchefen får i uppdrag att teckna aktieöverlåtelseavtal samt
avråikningsnota mellan Haparanda kommun och Bodens kommun
avseende aktierna i Filmpool Nord AB.

Beskrivning av ärendet
Filmpool Nord AB ägs gemensamt av Region Norrbotten samt tolv av länets
kommuner. Bodens kommun äger i nuläget 2270 aktier i bolaget vilket
motsvarar en ägarandel pâ 4,54 Yo.

I samband med att Haparanda kommun aviserat att de vill sälja sitt
aktieinnehav i Filmpool Nord AB har Bodens kommun erbjudits att köpa
dessa aktier. Aktieöverlåtelsen avser 2 270 aktier till köpeskillingen 136 200
kronor.

Bodens kommuns ägartillskott till Filmpool Nord åir ftir närvarande 477 000
kronor per år. Ett övertagande av aktierna innebär att kommunen från 2018
även tar över Haparandas del av ägartillskottet.

Ekonomikontoret ftireslår i tj änsteskrivelse 2017 -09 -13 att fullmäktige
beslutar att köpa Haparanda kommuns innehav ftir 136 200 kronor, utökar
kommunledningsförvaltningens driftram ftâtn20l8 med 168 000 kronor och
ger kommunchefen i uppdrag att teckna aktieöverlåtelseavtal samt
avrtikningsnota.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomfÌirande
Kommunstyrel sen/ekonomikontoret
Kommunchefen

SignaturI M
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s r03 Medfinansiering av anläggn¡ngssamordn¡ng, Olympia-
Trångfors lP
KS20171402,au $ 106, ks $ 141

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medfinansiera projektet med maximalt 30
procent av projektets totala kostnader, dock maximalt 4 miljoner kronor, som
ett led i en exploatering för bostadsändamål av Trångfors IP. Boden
kommuns beslut, ftirutsätter att övriga parter medfinansierar projektet i
enlighet med fastställd finansieringsplan samt att nuvarande arrendear,tal
med Trangfors idrottsftirening upphör. Mot den bakgrunden avses den
kommunala finansieringen ske genom att medel anvisas från projekt Övriga
exploateringsområden.

Beskrivning av ärendet
Hedens IF och Trångfors IF är två idrottsfüreningar belägna i Boden
kommun söder om Luleå älv. Föreningarna driver och underhåller sina
respektive anläggningar som består av ett antal naturgräsplaner i vardera
füreningen samt idrottsgårdar.

I samma område ligger Heden skola (årskurs F -6) som också anvåinder
anläggningarna dagtid.

Föreningama stödjer också integration ftir nytillkomna och ett division 5 lag
bestående av Boden United som drivs i Hedens IF regi. Ett antal nyanlända
ungdomar har även börjat delta i füreningarnas verksamhet.

Föreningarna har gemensamt beslutat att fürsöka samutnyttja en anläggning
(Olympia i Heden) ftir att möjliggöra fortsatt utveckling och reducera
driftskostnader.

Prolektets omfattning

Syftet är att Hedens IF och Trangfors IF ska utnyttja idrottsanläggningen
som huvudarena ftir sina respektive A-lag. Till detta tillkommer att
ungdomslagen (cirka 20lag från båda ftireningama) använder anläggningen
samt Heden skola som kan anvåinda den under skoltid (fuskurs F-6).

Projektet omfattar en ny konstgräsplan med tillhörande funktioner samt
utbyggnad av befintlig idrottsgård så att båda füreningarna kan använda den
ftjr sin respektive administrativa verksamhet samt omklädningsrum.

Ekonomi

Projektet är kostnadsberäknat till cirka 12,6 miljoner kronor.
Proj ektflrnansiering åir sökt hos ; Länsstyrelsen, Boverket, Allmänna
arvsfonden, Jordbruksverket och Riksidrottsftirbundet och Bodens kommun.
Utgångspunkten är att Bodens kommun bidrar med maximalt 30 procent av
projektet, dock maximalt 4 miljoner kronor.

ragsbestyrkande / Expedierat
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Övriga konsekvenser av projektet

Utöver det som beskrivs ovan, innebär en gemensam idrottsanläggning
mellan Hedens IF och Trångfors IF att den mark där Trångfors IP ligger
möj li ggör markexploatering fü r bostadsåindamåI.

Kommunledningsft)rvaltningen ftireslår att kommunfullmäkti ge beslutar att
medfinansiera projektet enligt ovan ftirutsatt aft övriga parter medfinansierar
projektet i enlighet med fastställd finansieringsplan.

Arbetsutskottets ftirslag till beslut var:

1. Kommunfullmäktige beslutar att medfinansiera projektet med maximalt
30 procent av projektets totala kostnader, dock maximalt 4 miljoner
kronor. Boden kommuns beslut, ftirutsätter att övriga parter
medfinansierar proj ektet i enlighet med fastställd finansieringsplan.

2. Beslutspunkt om finansiering kommer ftire kommunstyrelsens
sammanträde.

Efter arbetsutskottet har nytt fiirslag till beslut tillkommit.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

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

För genomftirande
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret, ekonomikontoret och
samhäll sbyggnadskontoret

SignaturI 4/Úd*
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s 104 Nyttjande av Centralskolan
K520171560, au $ 107, ks $ 142

Beslut
Kommunfullmåiktige upphäver beslutspunkt 2 i Kommunfullmäktige 2010-
05-17 $ 57 vad avser placering av Ungdomens hus.

Reservationer
Olle Lindström (M), Johan Sellin (M), Rigmor Ä.ström (M), Maria von
Schantz (M), Daniel Rönnbäck (M), Göran Höglund (M), Egon Palo (M),
Eberth Gustafson (M), Knut Larsson (M),.Å.ke Eltoft (M), HelenaNordvall
(M), Hans B Nilsson (M), Göran Ahlman (M), Bosse Strömbäck (V), Inger
Westman-Arvesen (V), Rasmus Joneland (V), Inga-Lill Engström-Ötrman
(V), Lili-Marie Lundström (C), Bernt Drugge (SD), Christer Fjellström
(SD), Göran Äström (SD), Sven-Göran Fellermark (SD), Susanne Ström
(SD) och Arne Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Efter att två motioner och två medborgarftirslag lämnats in angående
nyttjande av ftire detta Centralskolan beslutade kommunfullmfütige 2010-
05-17 $ 57 punkt 2 att" I samband med reparationen byggs lokalerna om
invändigt ftir att kunna nyttjas till ftireningsverksamhet och till viss del
kommunal verksamhet, bland annat Ungdomens hus."

Efter genomftirda behovsanalyser med verksamheten har
fastighetsftirvaltningen konstaterat att byggnaden inte är lämpad ftir det
lokalprogram som verksamheten önskar. Ombyggnation bedöms bli
omfattande och dyrt.

Fastighetsnämndens beslut 2017 -09-13 $ 1 8: Fastighetsnämnden füreslår
Kommunfullmäktige att upphäva beslutspunkt 2 i Kommunfullmäktige
2010-05-17 $ 57 vad avser placering av Ungdomens hus.

Arbetsutskottet låimnade ärendet utan yttrande.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Olle Lindström (M), Lili-Marie Lundström (C), Bosse Strömbäck (V) och
Bernt Drugge (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens ftirslag.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Ordftiranden ställer kommunstyrelsens ftirslag och Olle Lindströms (M) med
fleras yrkande mot varandra och finner att kommunfullmâktige beslutar
enligt kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Fastighetsnämnden
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s r05 Fastställande av komm u n ikationsstrateg ¡

KS 2015i29, au $ 108, ks $ 143

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa fürslaget till kommunikationsstrategi
ftir Bodens kommun. Samtidigt upphävs tidigare beslut om riktlinjer ftir
information och kommunikation.

Beskrivning av ärendet
Kommunikationskontoret har arbetat fram ett ftirslag till en övergripande
kommunikationsstrategi ftir Bodens kommun. I strategin ingår beskrivning
av ett strategiskt kommunikativt angreppssätt, rollftirdelning och ansvar. Här
redogörs även ftir användning av kommunens olika varumärken.

Avsikten är att strategin fastställs av kommunfullmäktige och att
kommunikationskontoret åläggs ansvar für att ftilja upp tillåimpningen och
vid behov ftireslå revideringar av texten. Kommunikationskontoret kan även
utfÌirda kompletterande anvi sningar och rutinbeskrivningar.

Kommunikationskontoret ftirslag till beslut i tj änsteskrivel se 20 1 7 -09 - 1 5 :

Kommunfullmáktige beslutar fastställa ftirslaget till kommunikationsstrategi
für Bodens kommun. Samtidigt upphävs tidigare beslut om riktlinjer ftir
information och kommunikation.

Arbetsutskottet låimnade åirendet utan yttrande.

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

X'ör genomftirande
Kommunstyrelsenlkommunikationskontoret
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S 106 Medborgarförslag. Ändra plats för ytvattenintag
KS 2016/506, tu $ 34, ks $ 144

Beslut
Kommunfullmfütige avslar ett omedelbart genomfürande av
medborgarförslaget. Förslaget inkluderas i den fortsatta VA-planeringen.

Beskrivning av ärendet
Michael Edin har 2016-09-07Iämnat in ett medborgarfürslag gällande flytt
av kommunens reserwattenintag. En flytt av vattenintaget skulle enligt
Michael Edin både öka säkerheten gällande vattenkvalitén samt minska
påverkan av ett nytt vattenskydd für boende och verksamheter som berörs av
ftirslaget till nytt vattenskydd.

Medborgarftirslaget skickades 2016-09-14 på remiss till tekniska
ft)rvaltningen. Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-13 $ 12 att awakta med
ärendet med håinsyn till det pågående arbetet med att ta fram skyddsobjekt
für ytvatten. Tekniska ftirvaltningen ft)reslår i tjåinsteskrivelse 2017-08-30 att
kommunfullmäktige ska avslå ett omedelbart genomfürande av
medborgarftirslaget och inkludera det i den fortsatta planen für vatten och
avlopp (VA). Förvaltningen füreslår även att fullmäktige beslutar att den
pågående processen med att skydda både rå- och ytvatten skiljs åt och att ett
ft)rsta steg blir att ta fram ftirslag till beslut gällande Kusöns grundvattentäkt.

Under våren 2017 g¡ordes en fürstudie ftir att utreda ftir och nackdelar med
en eventuellt flytt. Studien indikerade pä att en flytt kan vara till ftjrdel. För
närvarande pågår även ett pilotftirsök gällande ftirbehandling av både
råvatten och även grundvatten, vilket vid gott resultat kan innebära att
reningsprocessen fürändras och en större del fl¡tas från Pagla till Kusön. En
fürstudie över vilka framtida investeringar som krävs ftir att kunna rena vårt
ytvatten i Pagla är gjord. Den visar på mer omfattande renoveringsbehov än
vad som tidigare varit känt. Även andra strategiskt viktiga frågor gällande
Bodens vattenproduktion pägätr, så som ansökan om ökat vattenuttag och
diskussion kring ökad rådighet.

Ovanstående innebär att det vore bättre att vänta med att besluta om
eventuell fl¡t av vattenintag samt framtida vattenskydd ftir reserwatten.

Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med tekniska utskottets fiirslag.

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmåiktiges
beslut.

För kännedom/genomfärande
Michael Edin/kommunstyrelsens tekniska utskott
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s r07 Vite för uteblivet nyttjande av bokad torgplats
KS20l7l5l2,tu $ 35, ks $ 145

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att vite på 500 kronor per dag tas ut ftir bokad
torgplats som ej nyttjas.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 2015-05-25 $ 79 atttorgplatserna i
Boden skulle vara avgiftsfria under en ftirsöksperiod på sju månader med
start den I juni 2015. Dåirefter har avgiftsfriheten ftirlängts och gäller tills
vidare.

Avgiftsfriheten har medftirt att torgplatser bokats upp och sedan inte nyttjats,
vilket medftirt att tekniska ftirvaltningen tvingats neka torghandlare plats och
torget har stått helt eller delvis oanvänt, speciellt vid stora evenemang.

Försöket med gratis torgplatser har fallit välut. Bokningarna av
torgplatserna har ökat. Ãr 2014 bokades torgplats vid72 tillfüllen, 2015 vid
166 tillÈllen och 2016 vid 22ltillfallen.

Tekniska ftirvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse 2017-08-28 att ett vite på
500 kronor tas ut ftir en torgplats som bokats och sedan inte används.
Information om vitet ges vid bokningstillfÌillet samt anges på kommunens
hemsida.

Kommunstyrelsens ffirslag överensstämmer med tekniska utskottets ftirslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrel sens forslag överensstämmer med kommunfullmäkti ges

beslut.

X'ör genomfiirande
Kommunstyrelsen/tekniska utskottet

/ Expedierat
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s r08 Delårsrapport august¡ 2017
KS2017l322,ks $ 146

Beslut
l. Kommunfullmáktige fastställer delårsrapporten per augusti 2017 .

2. Kommunfullmäktige omfürdelar 321 000 kronor 2017 samt 613 000
kronor från och med 2018 avseende fl¡t av controllertjänst från kultur-,
fritids- och ungdomsnämnden till kommunstyrelsens
kommunledningsftirvaltning.

3. Kommunfullmäktige uppmanar nämnder och styrelser med
prognostiserade underskott att genomfiira nödvändiga åtgärder ftir att
anpassa verksamheterna till budgeterad nivå.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen har upprättat ftirslag till delårsrapport per
augusti 2017. Delårsrapporten innehåller en uppftiljning av de tolv
utvecklingsområdena i strategisk plan2017-2019, en översikt över
utvecklingen av kommunens verksamheter, samt väsentliga händelser under
perioden. Samtliga nåimnder/styrelser och bolag/stiftelsen har lÈimnat
verksamhetsberättelser vilka finns med i rapporten.

Delarsrapporten innehåller en redogörelse ftir periodens ekonomiska utfall
och en prognos ftjr helåret. Kommunens resultat för perioden januari -
augusti uppgår till 83,1 miljoner kronor (56,1 mkr exkl. semesterlöneskuld),
vilket tu 48,6 miljoner kronor (19,6 mkr) bättre än budget för perioden. För
helåret prognostiseras ett positivt resultat ft)r kommunen med 42,0 miljoner
kronor. Det är -7,3 miljoner kronor såimre än det budgeterade resultatet på
49,3 miljoner kronor. Kommunen fürväntas nå det lagstadgade balanskravet.

Tillsammans fürväntas nämnderna ha en liten negativ awikelse mot budget
med -0,8 miljoner kronor samtidigt som finansft)rvaltningen räknar med en
negativ awikelse med -6,5 miljoner kronor. Fyra nämnder räknar med
underskott vid årets slut. Kommunstyrelsens tekniska ftlrvaltning beråiknas
redovisa -4,9 miljoner kronor, socialnämnden -3,1 miljoner kronor,
utbildningsnämnden -0,9 miljoner kronor och överfürmyndamämnden -0, 1

miljoner kronor. Övriga nämnder räknar med en ekonomi i balans eller med
överskott. De nämnder som räknar med underskott vid årets slut uppmanas
att vidta åtgärder ftir att nå en ekonomi i balans. Det är av stor vikt ftir
kommunens fortsatta ekonomiska utveckling.

Investeringarna für perioden uppgår till94,4 miljoner kronor vilket innebär
ett överskott jämftirt med budget med 117,5 miljoner kronor. För helåret är
prognosen att investeringar motsvarande 244,3 miljoner kronor kommer att
genomftiras vilket skulle innebära ett överskott jämftirt med

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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investeringsbudgeten med 73,5 miljoner kronor och att investeringar ftir
ytterligare 149,9 miljoner kronor ska genomftiras under årets sista fyra
månader. Det skulle även innebära en utökad investeringstaktmedgT,T
miljoner kronor jämftirt med fiiregående ar.

Controllertjänsten på kultur- fritids- och ungdomsnämnden har med
oftirändrade arbetsuppgifter överflyttats till kommunledningsforvaltningen
från och med den I jul2017. Berörda ftirvaltningar füreslår därftir att
kommunfullmfütige omfördelar 321000 kronor 2017 samt 613 000 kronor
från och med 2018 från kultur-, fritids- och ungdomsnämnden till
kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning.

Under $ 85 Revisorerna informerar informerade kommunrevisionens vice
ordfürande Leif Nordström (L) om granskningsrapporten med utlåtande över
delårsrapporten. Rapporten inkom 2017-10-11 och fanns inte med som
underlag vid kommunstyrelsens möte.

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 tillfülligt stöd
med anledning av den uppkomna flyktingsituationen ger ett materiellt fel i
periodens resultat om cirka 23 miljoner kronor. Den tillämpade
redovisningen awiker väsentligt från god redovisningssed och står i strid
med Rådet für Kommunal Redovisnings rekommendation och det yttrande
som rådet gjort avseende redovisningen av detta tillfÌilliga stöd.

Delarsrapportens prognos ftir helaret innebåir att periodiseringsfelet skulle
uppgå till 3,9 miljoner kronor vid årets slut och därmed inte vara av samma
väsentliga storlek som per augusti, men fortfarande stå i strid med lagens
krav och god sed.

Revisorernas översiktliga granskning visar pâ att det prognostiserade
resultatet är ftirenligt med de finansiella målen fiir god ekonomisk
hushållning som fullmäktige fastställt i budget 2017.

Deras översiktliga granskning visar på att det prognostiserade resultatet är
delvis fiirenligt med de mål ftir verksamheten ftir god ekonomisk hushållning
som fullmäktige fastställt i budget 2017.

Då redovisningen innehåller ett periodiseringsfel som dessutom awiker från
lagens krav och god sed rekommenderar revisorerna att felet rättas senast till
upprättandet av årsredovisningen.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med ekonomikontorets ftirslag.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmfütiges
beslut.
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Yrkanden och beslutsgång
Inge Andersson (S), Olle Lindström (M) och Bernt Drugge (SD) yrkar bifall
till kommunstyrelsens ftirslag.

Ordftiranden finner att kommunful lmåikti ge besl utar enl i gt
kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Samtliga nåimnder och styrelsen

För genomfìirande
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret
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s roe Robert Lund (SD) med avsägelse av uppdraget som
ersättare i näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet
samt val av ny ersättare för återstående del av
mandatperioden
KS20t71612

Beslut
l. Kommunfullmäktige godkåinner Robert Lunds (SD) avsägelse av

uppdraget som ersättare i nåiringslivs- och arbetsmarknadsutskottet.

2. Kommunfullmäktige väljer Arne Gustafsson (SD) som ny ersättare i
näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet ftir återstående del av
mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Robert Lund (SD) har 2017-10-09 lämnat in en avsägelse från sitt uppdrag
som ersättare i nåiringslivs- och arbetsmarknadsutskottet.

Sverigedemokratema har 2017-10-09 nominerat Ame Gustafsson (SD) som
ny ersättare i näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet ftir återstående del av
mandatperioden.

För kännedom
Kommunstyrelsen/näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet
Robert Lund (SD)
Arne Gustafsson (SD)

För genomfürande
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret och personalkontoret
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s r10 Niclas Ståhl (M) med avsägelse av uppdraget som
ledamot i utbildningsnämnden samt val av ny ledamot
och ersättare för återstående del av mandatperioden
KS 20171590

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Niclas Ståhls (M) avsägelse av

uppdraget som ledamot i utbildningsnåimnden.

2. Kommunfullmäktige väljer Johan Sellin (M) som ny ledamot i
utbildningsnämnden ft)r återstående del av mandatperioden.

3. Kommunfullmäktige väljer Eva Öhman-Björkman (M) som ny ersättare
i utbildningsnåimnden für återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Niclas Ståhl (M) har 2017-09-28Lämnat in en avsägelse från sitt uppdrag
som ledamot i utbildningsnämnden.

Moderaternahar 2017-09-28 nominerat Johan Sellin (M) som ny ledamot i
och Eva Öhman-Bjrlrkman (M) som ny ersättare i utbildningsnämnden für
återstående del av mandatperioden.

För kännedom
Utbildningsnëimnden
Niclas Ståhl (M)
Johan Sellin (M)
Eva Öhman-Björkman

För genomftirande
Kommunstyrel sen/kommunledningskontoret och personalkontoret
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s 11r Anders Stridsman (V) med avsäge¡se av uppdraget som
ledamot i kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
KS 20t71536

Beslut
Kommunfullmåiktige godkänner Anders Stridsmans (V) avsägelse av
uppdraget som ledamot i kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden.

Beskrivning av ärendet
Anders Stridsman (V) har 2017-09-04låimnat in en avsägelse från sitt
uppdrag som ledamot i kultur-, fritids- och ungdomsnämnden.

För kåinnedom
Kultur-, fritids- och ungdomsn?imnden
Anders Stridsman (M)

För genomfärande
Kommunstyrelsenlkommunledningskontoret och personalkontoret
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s rr2 Christer Garlsson (S) med avsägelse av uppdraget som
nämndeman i Luleå Tingsrätt samt val av ny
nämndeman för återstående del av mandatperioden
K520171624

Beslut
l. Kommunfullmäktige godkänner Christer Carlssons (S) avsägelse av

uppdraget som nämndeman i Luleå Tingsrätt.

2. Kommunfullmåiktige väljer Ingegerd Hegelöv (S) som ny nåimndeman i
Luleå Tingsrätt ftir återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Christer Carlsson (S) har 2017-08-25lämnat in en avsägelse från sitt
uppdrag som nämndeman i Luleå Tingsrätt.

Socialdemokratema har 2017-08-25 nominerat Ingegerd Hegelöv (S) som ny
nämndeman i Luleå Tingsrätt ftir återstående del av mandatperioden.

För kännedom
Luleå Tingsrätt
Christer Carlsson (S)
Ingegerd Hegelöv (S)

För genomfürande
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret och personalkontoret
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s rr3 Christer Carlsson (S) med avsägelse av uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige
KS 20171518

Beslut
Kommunfullmåiktige godkåinner Christer Carlssons (S) avsägelse av
uppdraget som ledamot i kommunfullmåiktige.

Beskrivning av ärendet
Christer Carlsson (S) har 2017-08-25\ämnat in en avsägelse från sitt
uppdrag som ledamot i kommunfullmåiktige.

För kännedom
Låinsstyrelsen
Christer Carlsson (S)

För genomftirande
Kommunstyrelsenlkommunledningskontoret och personalkontoret

Utdragsbestyrkande /
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S f f4 Nyamedborgarförslag

Bygg ett utsiktstorn på Gruvberget eller Langb erget (20171630)
Inlämnat av : Elizabeth Landström
Beslut: Kommunfullmfütige beslutar i åirendet.

Bygg padelbanor (2017 I 521)
Inlämnat av: Kaare Enbom
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar i ärendet.

Bygg ett till ridhus (20171519)
Inlämnat av: Monica Lahti
Beslut: Kommunfullmáktige beslutar i ärendet.

Bygg en graffitivägg Ø81 -17)
Inlämnat av: Edvin Sundholm och Elias Wallin
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till kultur-, fritids- och ungdomsnämnden att
besluta i åirendet.

Se över rutinerna fiir betalningar till kommunen (404-17)
Inlåimnat av: Sune Engström
Beslut: Kommunfullmfütige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

För kåinnedom
Respektive ftirslagsställare

För genomftirande
Kommunfullmtiktige
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
Kommunstyrelsen
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s 1r5 Ny interpellation
K520171622

Kommunfullmfütige beslutar att ftiljande interpellation fär ställas:

o Interpellation fran Olle Lindström (M) till socialnämndens
ordfürande Béatrice Öman (S) Om analys av brukarkvaliteten inom
hemtjåinsten och personalens arbetsmiljö med anledning av
socialnämndens besparingar.

Béatrice Öman (S) meddelar att svar kommer vid nästa möte med
kommunfullmáktige.

Utdragsbestyrkande / Êxpedierat ",'k r/iùh



Delgivning
Utskriftsdatum: 2017 -10-12
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Datum

Ärendenummer

Utskriven av: lngelina Edström

l/U/K Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Diarieenhet

Riktning:

Datum:

Notering:

Kommunstyrelsen

Alla

2017-06-1 5 - 2017 -10-12

Delges kf

2017.1523

2017-06-15

KS 2016/300

Vänsterpartiet Boden redovisning partistöd
2016

Vänsterpartiet Boden (V)

Redovisning av användningen av partistöd
201 5

Carina Gabrielsson

Kom munledni ngskontoret

2017.1536

201 7-06-1 6

KS 2016/300

Liberalerna Redovisning av partistöd.

Liberalerna i Boden

Redovisning av användningen av partistöd
2015

Oscar Stjernquist

Kom munledni ngskontoret

2017.1560

2017-06-19

KS 2016/300

Moderaternas redovisni ng av
kommunbidraget

Moderaterna i Boden

Redovisning av användningen av partistöd
2015

Oscar Stjernquist

Kom munledni ngskontoret

2017.1561

201 7-06-1 9

KS 2016/300

Miljöpartiet Revisionsberättelse.

Miljöpartiet I Boden

Redovisning av användningen av partistöd
2015

Oscar Stjernquist

Kom munledningskontoret

2017.1567

201 7-06-1 9

KS 2016/300

Verksamhetsberättelse för 2016 (Liberalerna) Oscar Stjernquist

Liberalerna i Boden Kommunledningskontoret

Redovisning av användningen av partistöd
2015

2017.1703

2017-06-27

KS 2017/298

Overenskommelse mellan Region Norrbotten Oscar Stjernquist
och Norrbottens kommuner om
ansvarsfördelning vid vaccinationer inom det
nationella vaccinationsprogrammet för barn
(Reviderad och slutgiltig version).

Region Norrbotten Kommunledningskontoret

Överenskommelse mellan Region Norrbotten
och Norrbottens kommuner om
ansvarsfördelning vid vaccinationer inom det
nationella vaccinationsprogrammet f ör barn

2017.1704 Overenskommelse mellan Region Norrbottens Oscar Stjernquist
och Norrbottens kommuner om
ansvarsfördelning kring barn och ungdomar
vid misstanke om neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning

Region Norrbotten Kommunledningskontoret2017-06-27

Æ
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Datum

Ärendenummer

l/U/K Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

KS 20171297 Overenskommelse mellan Region Norrbotten
och Norrbottens Kommuner om
ansvarsfördelning kring barn och ungdomar
vid misstanke om neuropsykiatrisk
f unktionsnedsättni ng.

2017.1979

2017-07-07

KS 201 1/363

Länsstyrelsens granskning av kom munens
ändring av lokala ordningsföreskrifter (delvis
upphävande)

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Begäran om tillfälligt lokal ordningsföreskrift
gäl lande al koholf örtäri ngsf örbudsom råde
under Boden Alive 2011

Daniel Bergh

Kom m u nledni ngskontoret

W //// þ
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Nämnder

BOdgnS IngelinaEdström,0921-62116

kommun

201 5-1 0-t 9
Ks2015/643

Datum
2017-10-12

Inrätta en motionsbank på kommunens
hemsida

Stoppa nedläggningen av Snabelhuset

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

Bredda gång- och cykelbanor till
motionsspår

Anlägg motorikbana och utegym
centralt

Bygg parkourställning nära
Mårängsskolan

Öppning i staketet utanftir
Prästholmsskolan och anläggning av
asfalterad gångväg till busshållplats

Gör väg 603 säkrare

Inrätta ett cykelråd

Höj dagpenningen lor arbete med
daglig verksamhet

Redovisning av beslut fattade av nämnder i ärenden
väckta genom medborgarförslag
201 6 -10 -0 3-2 0 17 -10 -02

Inkom Ärenderubrik Inlämnat av Beslutsdatum
Diarienr

Kommunstyrelsen

2015-10-23
Ks2015/657

2015-10-23
Ks20151657

2016-04-tl
Ks2016/252

2016-05-09
Ks2016/295

2016-05-t6
Ks20161309

2015-05-25
Ks2015/314

2016-09-13
Ks2016/520

2016-03-30
Ks20161212

2016-10-14
Ks 2016/581

Conny
Sundkvist

Michael
Hollström

Kent Stefansson

Björn
Andreasson

Erik holmgren

Max Sammeli

Harald Hallén

Ingemar Snell

Rolf Modigh

Alf Mörtsell

Besvarat
201 6-l 0-03

Besvarat
2016-tt-14

Besvarat
2016-tt-14

Avslag
20t6-t2-12

Behandlat
2016-t2-t2

Behandlat
20t6-t2-12

Besvarat
2017-02-13

Bifall
2017-02-13

Bifall
2017-02-13

Bifall
2017-03-20

Postadress
961 86 Boden

Telefon Telefax
0921-620 00 vx. 0921-528 04

med direktval

E-post
kommunen@boden.se

Postgiro

6 00 52-8

Bankgiro
600-7181

753-4050

,w//fu



2016-tl-02
Ks20161636

2016-tt-02
Ks2016/642

2016-ll-tl
Ks20161659

2017-02-09
Ks2017/118

2017-01-25
Ks2017156

2016-04-26
Ks2016/274

2016-10-3t
Ks 2016i630

201 5-1 0-1 5

Ks2015l63l

2016-09-16
Ks2016/524

2016-07-04
Ks2016/407
Kof 2016/123

20t6-12-05
Kf 20161612
Kof 2016/191

2016-10-17
Ks20161587

Flytta övergångsställe närmare
busshållplats

Sätt upp staket vid Rörviksgatans
busshållplats

Gör Järnvägsgatan säkrare

Ordna busshållplats nära
bowlinghallen

Förläng cykelbana/trottoar

Skapa plats for aktiviteter vid
återvinningsstation

Skapa ftirutsättningar lor kricket i
Boden

Bygg aktivitetspark i Gunnarsbyn

Enkelrikta Kyrkgatan från Kvarngatan
till Kungsgatan

Evy Nordlander Avslag
2017-05-15

Rolf Lindström Avslag
2017-05-15

Tommy Enberg Avslag
2017-06-12

Imran Khan Bifall
2017-06-t2

Noah Nguyen

Jesper Norén

Stefan
Fredriksson

Sigurd Mattias
Kruuka

Mona
Johansson

Avslag
2017-0s-ts

Avslag
20t7-05-t5

Avslag
2017-05-ts

Avslag
2017-06-12

Avslag
2017-06-12

Avslag
20t6-t0-26

Avslag
2017-02-22

Avslag
2017-01-26

Kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden

Förbättra byabadens underhål I Harriet Halin

Utöka Norri gårdens öppettider Siv Bertilsson

Utbildningsnämnden

Betala ut elevpengen den I i varje
månad

Berit Öhrvall
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Ubn20161363

2016-t2-05
Ks2016/7ll
Soc2016169

2017-03-23
Ks2017/223
Soc2017l32

201 6-05-l 0
Ks2016/297

Socialnämnden

Återinftir ekonomiskt bidrag till
anhöriga som sköter om
funktionsnedsatta

Förbättra inom äldreomsorgen vid
utskrivning från sjukhus

Avslag
2017-02-21

Avslag
2017-09-26

Ks beslutade 2016-11 -14 $
174 att ge tekniska
fÌirvaltningen i uppdrag att
inkludera ñrslaget i
utredningen om behovet av
utökad busstrafik.

Utredningen ska bygga mot
den Trafik- och
parkeringsstrategi som
tekniska arbetar med inom
den Fördjupade
översiktsplanen. Tekniska
avvaktar även Regionala
Kol lektivtrahkmyndi ghetens
översyn av en taxeutredning
som kan påverka ekonomin
runt trahken och därmed
vad kommunen kan satsa på.

Stefan
Simonsson

Maria
Gustafsson

Obesvarade medborgarförslag 201 7 -10-02 som är
äldre än I år

Inkom
Diarienr

Arenderubrik Inlämnat av Beslutsdatum

Ändra busstider mellan Harads- Pär Steen
Boden

3

Mâ/e4



Tjänsteskrivelse
Datum

2017-10-13

Sida

1(1)

Bodens kommun

Kommu n led n i n gsförvaltn in gen
lngelina Edström, 0921-621 16
ingelina. edstrom@boden.se

Redovisning av ¡nte färdigbereddda medborgarförslag
som kommunfullmäktige ska besluta om

Beskrivning av ärendet
Enligt arbetsordningen flor kommunfullmäktige i Bodens kommun ska
styrelsen och övriga nämnder två gånger per år redovisa de
medborgarft)rslag som inte beretts fürdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Denna
bestämmelse gäller inte om fullmäktige överlåtit beslutanderätten i ärendet
till en nämnd.

Ej ftirdigberedda medborgarforslag som kommunfullmäktige ska besluta om

Inkommet Dnr Förslag Remiss

20t6-07-07

Åte
Lidberg

2016/416 Fördud vattenskoterköming
och vattenskidåkning inom
ñgelskyddsområde

Kommunstyrelsen/samhälls-
byggnadskontoret.

2016-09-07

Michael
Edin

2016/506 Andra plats flor ytvattenintag Kommunfullmäktige fattar
beslut 2017-10-16.

Bodens kommun

Postadress

www.boden.se

Besöksadrass

Stadshuset
Kyrkgatan 24

E-post

kommunen@boden.se

Telefon

0921-620 00
Fax

092't-528 04

Organ¡sationsnr

212000-2767

Bankgirc

600-71 81961 86 Boden
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Handlingar
Utskriftsdatum: 2017-10-13

td

Datum

Ärendenummer

UUtK

Utskriven av: lngelina Edström

Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Notering

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Dokumenttyp

Diarieenhet:

Datum:

Riktning:

Status:

Dokumenttyp

Notering:

Sekretess:

Kommunstyrelsen

201 6-1 0-1 3 - 2017-10-13

Alla

Aktuella

MOTION

Visas ej

2016.2694

201 6-1 2-08

KS 2016/713

Motion: lnförande av en
ti I I gängl i g hetssamordnare (Vänsterpartiet)

Vänsterpartiet (V)

Blå pärm och kopia till lngelina. Skickad på
remiss till klk 2016-12-2'1. Påminnelse skickad
2017 -08-22. Kom m unf ull mäktige f attar beslut
201 7-1 0-1 6.

Motion: lnförande av en

lngelina Edström

Kom munledni ngskontoret

MOTION

tillqänqliqhetssamordnare (Vänsterpartiet)

2017.366

2017-02-16

KS 2017l130

Motion angående blodgivning på betald
arbetstid (Sveri gedemokraterna)

Robert Lund (SD)

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

Motion angående blodgivning på betald
arbetstid (Sveri gedemokraterna)

lngelina Edström

Kom m unledni ngskontoret

MOTION

2017.647

201 7-03-1 3

KS 20171195

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

Moderaterna

Skickad på remiss till soc 2017-04-13.
Enligt samtal 20170809 med Björn lsaksson,
soc, berör motionen även andra nämnder. Enligt
överenskommelse med Björn har motionen
även remitterats till utbildningsnämnden
201 70809 samt till arbetsmarknadsförvaltningen
20170811, med upplysningen om att
socíalförvaltningen kom mer att samordna
arbetet med remissvaret. iDB

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

lngelina Edström

Kom munledni ngskontoret

MOTION

2017.737 Motion bygga rutschkana och grillplatser på
Kvarnängen
(SD, Sverigedemokraterna)

lngelina Edström

Kom munledni ngskontoret2017-03-21 Susanne Ström (SD)

gf.llþ f-
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Datum

Ärendenummer

llUlK Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Notering

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Dokumenttyp

KS 20171219 Skickad på remiss till tu 2017-04-13. Lizah 201 7 MOTION
-04-18

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

2017.738

2017-03-21

KS 20171220

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

Susanne Ström (SD)

Skickad på remiss till klk 2017-04-13.
Kommunf ullmäktige fattar beslut 201 7-1 0-1 6.

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

lngelina Edström

Kom m unledni ngskontoret

MOTION

2017.880

2017-04-06

KS 20171247

Motion: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta lngelina Edström
fram en plan för elbilsparkering och
I addni ngsstati oner i nom tätorten som underlag
för beslut. (M, moderaterna)

Hendrik Lindqvist (M) och Egon Palo (M) Kommunledningskontoret

Skrivit i pärm kopia lngelina. Skickad på remiss MOTION
tilltu 2017-05-30. Ledningen har beslutat att
frågor om laddstolpar ska ligga hos sbk så
remissen tas bort f rån tu och flyttas till sbk 2017
-06-07.

Motion: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram en plan för elbilsparkering och
laddn i ngsstationer i nom tätorten som underlag
för beslut.(M, moderate rna)

2017.1011

2017-04-24

KS 2017t281

Motion: Kvalitetsgaranti på kommunens service lngelina Edström
införa en service- och tjänstegaranti i Bodens
kommun under 2017

Maria von Schantz (M) Kommunledníngskontoret

Skickad på remiss till Katarina Nyberg 2017-05- MOTION
30.

Motion: Kvalitetsgaranti på kommunens service
införa en service- och tjänstegaranti i Bodens
kommun under 2017

2017.1153

2017-05-10

KS 20171310

Motion om anvisande av mark för privata
aktörer för att bygga och driva förskolor
(moderaterna, m)

Rigmor Âström (M)

Skickad på remiss till plankommittén 2017-05-
30.
2017-10-11 Plank (kommunchefen) beslutar att
kommunledningen ska svara på denna motion
l0arola F Skickad på remiss till Jan-Olov
Bäcklund 2017 -10-1 1 . /lngelina

Motion om anvisande av mark för privata
aktörer för att bygga och driva förskolor (M,
moderaterna).

lngelina Edström

Kom munledningskontoret

MOTION

Sidan 2 av 3
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Datum

Ärendenummer

llUlK Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Notering

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Dokumenttyp

2017.1513

2017-06-14

KS 20171397

Motion om jämlik lönestrategi i Bodens
kommun.

Bosse Strömbäck

Remiss skickad till pek 2017-06-20.

Motion om jämlik lönestrategi i Bodens
kommun.

Oscar Stjernquist

Kom munledningskontoret

MOTION

201 7.1 559

2017-06-19

KS 2017t410

Motion till kommunfullmäktige i Boden: Flytt av Oscar Stjernquist
Änglok 81382 f rån Sof iero tilt mer lämplig plats.
(Torbjörn Lidberg) (S)

Torbjörn Lidberg (S) Kommunledningskontoret

Remiss skickad till kfu 2017-06-20. MOTION

Motion till kommunfullmäktige i Boden: Flytt av
Anglok 81382 från Sofiero till mer lämplig plats.
(Torbjörn Lidberg) (S)
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Bodens
(ommun

Återrapport av kommunfullmäktiges beslut om uppdrag
Aldre uppdrag som inte slutredovisats
Uppdragen redovisas på kommunfullmäktiges möte i oktober varje år
Uppdrag från Strategiska planen redovisas i respektive nämnds
verksam hetsberättelse.

Arenderubrik Uppdras Återrapport

KF 2013-11-18, $ 138, Dnr
2013/252
Motion om riktlinjer kring
Bodenambassadörer

Kommunfullmliktige bifaller
motionen och uppdrar till
kommunstyrelsen
(personalkontoret och
informationskontoret) att ta fram
ett förslag till regelverk kring
hanteringen av
Bodenambassadörer

Arendet är under
beredning.

KF 2013-11-18, $ 140, Dnr
2012/635
Motion om en översyn av
tj änstemannaorganisationen,
personalfiirsörj ningsplan

Kommunfullmäktige överlämnar
till kommunstyrelsen
(personalkontoret) att ta fram en
personalförsörj ningsplan i
motionens anda.

Kommunstyrelsen
beslutade 2017-03-20 ç 6I
(dnr 2017180) att fastställa
Riktlinje för strategisk
personal- och
kompetensförsörj nin g.

KF 2014-06-16, $ 73,Dnr2013/29
Strategi för likvärdig och
jämställd medborgarservice

Punkt 3. Kommunfullmåiktige
uppdrar åt kommunstyrelsen att
göra en kommunövergripande
uppföljning 2O16 av
gemensamma områden och 2020
av verksamhetsspecifika områden.

Kommunfullmåiktige
beslutade 2017-04-03 $ 38
att lagga återrapp orteri n g

av arbetet med den
europeiska deklarationen
för jämställdhet (CEMR)
till handlingarna.

t<F 2Ot4-Il-24, * 115, Dnr
2013/253
Motion från Catarina Ask (MP)
om fler möjligheter till eget
boende

Kommunfullmäktige ger
kommunchef Anders Sandberg i
uppdrag att utarbeta en plan för
genomförande.

Diskussioner pågår mellan
olika parter.

KF 2015-03-02, $ 8, Dnr 2O|3/5OO
Motion från Roger Bohman (C)
Ge ungdomarna chansen att bli
sommarlovsentreprenörer

Punkt 2. Kommunfullmäktige
uppdrar åt kommunstyrelsen att
beakta frågan om ungdomarnas
chans att bli
sommarlovsentreprenörer inom
den kommande
arbetsmarknadsförv altningen.

Under sonìmaren 2017 har
sex ungdomar arbetat som
sommarlovsentreprenörer.
Proj ektet betraktas som
lyckat.

KF 2015-03-02, $ l2,Dm2014/530
Justeringar av nämnders
reglementen med anledning av
ändringar i den politiska
organisationen

Punkt 3. Kommunfullmäktige
uppdrar till kommunstyrelsen att
se över samtliga nämnders
reglementen och låimna fcirslag till
nya reglementen för nämnderna
under hösten 2015.

Punkf 4. Kommunfullmäktige

Arbete pågår. Beråiknas kunna
behandlas politiskt under
2017.

Kommunfullmäktige
beslutade 2015-05-25 $ 70 om

ffi ,.ú/f ù'*"



Bodens
(ommun

Återrapport av kommunfullmäktiges beslut om uppdrag
Aldre uppdrag som inte slutredovisats
Uppdragen redovisas på kommunfullmäktiges möte i oktober varje år
Uppdrag från Strategiska planen redovisas i respektive nämnds
verksam hetsberättelse.

Arenderubrik Uppdras ^Å.hrrapport

uppdrar till kommunstyrelsen att
utarbeta arbetsordningar för Rådet
för trygghet och hälsa,
integrationsrådet, pension¿irsrådet
och rådet för funktionshindrade.

instruktioner för kommunala
pensionärsrådet respektive
kommunala rådet för
funktionsnedsatta.
Kommunstyrelsen fastställde
2015-05-18 $ 89 instruktion
för integrationsrådet.
Kommunfullmåiktige
beslutade 2017-02-20 $ 11 att
anta Reglemente för Rådet fdr
trygghet och hälsa.

KF 2015-04-20, S 42, Dnr 2015/130
Ändring av revisorernas
reglemente

Punkt 2. Kommunfullmåiktige
uppdrar till kommunstyrelsen, att
i samverkan med kommunens
revisorer, se över revisorernas
reglemente. Eventuella förslag till
ändringar ska lämnas till
fullmåiktige under 2015
tillsammans med förslagen till nya
reglementen för nämnderna.
Revisorernas förslag till ändring
av revisorernas roll i 1 $ i
reglementet hänskjuts till
översynen av revisorernas
reglemente.

Arbete pågår. Beräknas kunna
behandlas politiskt under
2017.

KF 2015-04-20, ç 47,Dnr 2014/248
Motion från Hendrik Andersson
(FP) Idrottspolitiskt program

Kommunfullmäktige bifaller
motionen och uppdrar till kultur-,
fritids- och ungdomsnämnden att
ta fram ett idrottspolitiskt program
under 2016.

Kommunfullmåiktige
beslutade 2016-12-19 g 143
att fastståilla frirslag till
idrottspolitiskt pro gram.

KF 2015-05-25, $ 75, Dnr 2015/203
Organisatorisk tillhörighet för
enheten ftir sysselsättning och
arbete (ESA)

Punkt 3. Kommunstyrelsen ska
göra en utviirdering av
överflyttningen (till ks
arbetsmarknadsförv altningen)
som ska redovisas på
kommunstyrelsens sammanträde
under hösten 2017.

ESA kommer att utvdrderas
under hösten. Arbetet har
dock inte påbörjats.

KF 2015-06-15, $ 91, Dnr 2015/277
Uppdrag att upprätta en
biblioteksplan för Bodens
kommun

Kommunfullmäktige uppdrar till
kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden att tillsammans
med utbildningsnämnden arbeta
fram ett förslag till biblioteksplan
för Bodens kommun.

Kommunfullmäktige
beslutade 2017-04-03 $ 3l att
fastställa förslaget till
biblioteksplan för Bodens
kommun.

KF 2015-06-15, $ 92, Dnr 20151276 Punkt 1. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige
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Bodens
(ommun

Aterrapport av kommunfullmäktiges beslut om uppdrag
Aldre uppdrag som inte slutredovisats
Uppdragen redovisas på kommunfullmäktiges möte i oktober varje år
Uppdrag från Strategiska planen redovisas i respektive nämnds
verksam hetsberättelse.

Ärenderubrik Uppdrag Åturrapport

Uppdrag att upprätta en
kulturstrategi för Bodens
kommun

uppdrar till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden att upprätta en
kulturstrategi för Bodens
kommun.

Punkt 2. Planen omfattar perioden
2OI6-202Q och beskriver hur
kulturlivet i kommunen kan växa
och utvecklas.

beslutade 2017-04-03 $ 30 att
fastställa upprättat förslag till
kulturstrategi för Bodens
kommun.

KF 2015-11-23, $ 167, Dnr
20r4/552
Medborgarförslag om förbud mot
smällare/fyrverkerier

Punkt 2.
Kommunledningsförv altningen
får i uppdrag tillsammans med
övriga berörda kommunala
förvaltningar och enheter ta fram
riktlinjer för kommunala
fyrverkerier.

Arendet ¿ir under
beredning.

KF 2015-11-23, $ 168, Dnr
2015/654
Länstrafikens trafikering i
kommunen

Punkt 1. Kommunfullmäktige
antar alternativ 1 som innebåir att
man behåller trafikering av linje
260 med förZindrade möjligheter
för godstransport samt förändring
av linj esträckning, behåller
trafikering av linje 26I och262
samt att tekniska förvaltningen får
i uppdrag att se över möjligheter
för anropsstyrd trafik.

Kommunstyrelsen
godkände 2017-02-13 g 2I
återapporteringen av
uppdraget att samordna
kommunala transporter.

Ärendet ligger nu på
näringslivsstrategens bord.
Han ska samordna och
utreda detta ihop med de
hemvarusändningar och
serviceturer som han
ansvarar för.

l<F 2015-12-21 $ 183, Dnr
20t2/122
Godkännande av utredning om
ett kommunförbund för de
kommunala
gymnasieorganisationerna i 4-
kanten

Punkt 2. Kommunfullmåiktige
uppdrar till
utbildningsförvaltningen att
tillsammans med
samverkansområdet delta i arbetet
med att ta fram ett fördjupat nytt
samverkansavtal för 4-kanten.

Kommunfullmliktige
beslutade 2016-11-21 $ 130
att anta Kommunala
samverkansavtalet om
Gymnasieutbildning för 4-
kantens kommunala
gymnasieskolor att gälla
från och med 2017-01-01
(dnr ks 2009/91).

l<F 20t5-12-21 S 192, Dnr 2011/50
Nya riktlinjer för
internhyressystem

Punkt 5. Kommunfullmåiktige
uppdrar till Fastighetsnämnden att
införa det nya internhyressystemet
under 2016.

Internhyressystemet
tillämpas och avtal finns. I
och med att
komponentavskrivning
införts uppdateras alla avtal
under 2018.
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I<F 2015-12-21 $ 197, Dnr
20t5/76r
Tomträttsupplåtelse för
hyresrätter

Kommunfullmäktige beslutar
enligt nedanstående förslag och
ger samhåillsbyggnadschefen i
uppdrag att underteckna
erforderli ga tomträttsavtal och
separata avtal om
avgäldsreduktion.

S amhällsbyggnadschefen
arbetar kontinuerligt enligt
beslutet.

l<F 2016-02-15 $ 5, Dnr 2014/453
Kvalitetsrapport. Kvalitet i
hemtjänsten

Punkt 2. Socialförvaltningen får i
uppdrag att senast juni 2016
presentera ett förslag till
alternativa metoder att samla in
synpunkter från brukare och
anhöriga istället för interna
kvalitetsundersökningar.

Kommunfullmäktige
beslutade 2017-11-21 $ 131

att godkänna presentationen
av förslag till alternativa
metoder att samla in
synpunkter från brukare
och anhöriga istället för
interna
kvalitetsundersöknin gar.

I<F2016-02-15 $ 6, Dnr20l5l77l
Åft..apportering av uppdrag till
kommunfullmäktige om ökad
andel ekologisk mat

Punkt 3. Utbildningsnämnden får
i uppdrag att till kommunstyrelsen
redovisa nödvândiga
organisatoriska åtgåirder för att få
minst 30 7o ekolosisk mat.

Kommunstyrelsen
beslutade 2017-05-15 $ 83

att godkänna
återrapponeringen av
uppdraget.

KF 2016-04-18 $ 39, Dnr 20151348
Brännkläppens avfallsanläggning
och deponi

Punkt 2. Kommunfullmäktige
beslutar att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att lägga ett
organisationsförslag där avfalls,-
deponiverksamheten organiseras
inom Bodens kommunkoncern.
Förslaget ska innehålla
organi sations struktur,
verksamhetsområden och
långsiktig affåirs- och finansplan.

Punkt 3. Kommunfullmåiktige
beslutar att ge kommunstyrelsen i
uppdrag attbygga upp ett
innovationscentrum vid
Brännkläppen, motsvarande ett
MTC i enlighet med uppdraget
från kommunstyrelsen 20 I 5-06-
15 S 127 . Detta ska inarbetas i
arbetet med att organisera
avfalls,- deponiverksamheten
inom Bodens kommunkoncern.

Se nedan uppdrag från
kommunfullmåiktige 20 17 -

04-03 $ 40.
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KF 2016-04-18 $ 44, Dnr 2015/69
Rapport om Boendeutredning
utifrån demografiska
förändringar

Punkt 1. Kommunfullmäktige
uppdrar till kommunstyrelsen att
påbörja planering och
programarbete för nyproduktion
av ett vård- och omsorgsboende,
varav den första etappen med
cirka 90 platser ska vara i drift år
2020.

Punkt 2. Kommunfullmäktige
uppdrar till kommunstyrelsen att
påbörj a programarbete och
planering för att omgående
påbörja nyproduktion av minst två
nya gruppbostäder.

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

Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade
2017-09-18 $ 88 att anta
Norlandia Care AB som
utförare av äldreomsorg
inklusive nybyggnation.

Arbete pågår

Arbete pågår.

KF 2016-04-18 $ 46, Dnr 2016176
Fastställande av
skogsbruksplanen

Punkt 3. Tekniska förvaltningen
får i uppdrag attta fram ett förslag
till ett skötselprogram för den
tätortsnåira skogen i kommunen
och komplettera
skogsbruksplanen med denna.
Förslaget ska fastställas av
kommunstyrelsen.

Förslag till skötselplan för
tätortsn¿ira skog kommer att
tas fram under 2017.
Arbetet kommer att ske
parallellt med
S amhäll sbyggnadskontorets
framtagande av
Grönstrukturplan för
tätorten.

KF 2016-04-18 $ 47, Dnr 2015/285
Motion från Egon Palo (M) om
att göra skogsskötseln till en
resultatenhet

Punkt 2. Tekniska förvaltningen
får i uppdrag attta fram interna
rutiner för särredovisning av
skogsverksamheterna.

Genomfört.

KF 2016-05-30 $ 66, Dnr 20111475
Uppdatering av samarbetsavtal
Norrbottens e-nämnd

Punkt 3. Kommunchefen får i
uppdrag att teckna uppdaterat
samarbetsavtal Norrbottens e-

nZimnd.

Kommunchefen
undertecknade avtalet
2016-07-o1.

KF 2016-06-20 $ 81, Dnr 2016/323
Trafikstrategi för Luleåregionen
med fokus på arbets- och
studiependling

Punkt 2. Kommunfullmliktige ger
kommunstyrelsens ordförande i
uppdrag att underteckna
överenskommelsen om samverkan
avseende trafikfrågor i
Luleåregionen med fokus på

Piteå ifrågasatte att det står
Luleåregionen på avtalet
och Bodens logga saknades
på avtalet. På grund av
detta har påskrift dröjt.
Avtalet cirkulerar
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daglig arbets- och studiependling fortfarande och har inte nått
Boden än.

KF 2016-10-17 $ 107, Dnr
2016/184 Plan för vatten och
avlopp

Punkt 3. Kommunfullmåiktige
uppdrar till kommunstyrelsen att
initiera en utredning i syfte att
analysera effekterna av
bolagisering av VA-
verksamheten. Analysen ska
presenteras till
kommunfullmäktige senast vid
april-sammanträdet 2Ol7 .

Arbete pågår.

KF 2016-10-17 $ 110, Dnr
201,6/ 521 Sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2017

Punkt 2. Kommunfullmåiktige
uppdrar till kommunfullmlikti ges

presidium att planera in en
utbildningsdag under september.

Presidiet hittade ingen
lämplig dag för utbildning i
september.

KF2016-11-21 $ I27,Dnr
20t5/64r
Medborgarförslag. Håll
kommunfullmäkti gesammanträde
på Björknäsgymnasiet

KommunfullmZiktige uppdrar till
fullmliktiges presidium att
undersöka möjligheten att ha ett
sammanträde i
Björknäsgymnasiets aula,
Biörksalen.

FullmZiktigesammanträdet
2OI7-04-03 hölls i
Björknäsgymnasiets aula,
Björksalen.

I<F 2016-12-19 $ 144, Dnr
2015tr65
Motion från Hans B Nilsson (M)
om strandpromenad, elbelysning
och villabebyggelse vid
Svartbvträsket

Punkt l. Kommunfullm?iktige
bifaller motionens förslag att ge

kommunstyrelsen i uppdrag att
utreda möjligheten till
villabebyggelse mellan
Torpg¿irdan och Svartbyträsket.

Beslut fattas av
kommunfullmäktige 2017 -
10-16 $ 90.

I<F 2016-12-19 $ 149, Dnr
2016t463
Medborgarförslag. Bygg en
skatepark

Punkt 1. Kommunfullmåiktige
beslutar att kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden får i uppdrag
att utreda möjligheterna att
införskaffa en mobil skatepark
samt utreda vilka
finansieringsmöj ligheter som
finns, till exempel
leasingalternativ.

Kommunfullmäktige
beviljade 2017-04-03 $ 33
extra investeringsmedel om
750 000 kronor för 2017
för inköp av en mobil
skatepark samt utökade
driftbudgetramen till
kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden om
85 000 kronor från och med
2018 för
kapitaltj änstkostnaderna för
skateparken.

K12017-02-20 sav insa uppdras
Kf 2Ol7-04-03 $ 37, Dnr 2Ol7/184 Punkt 4. Ger Arbete pågår.
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Planering av publika ytor i
stadshusets bottenplan

kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att utreda tryckeriets
placering.

Kf 2OI7-04-03 $ 38, Dnr 2Ù16133

Aterrapportering av uppdrag.
Uppföljning av arbetet med den
europeiska deklarationen ftir
jämstältdhet (CEMR)

Punkt 2. Kommunfullmåiktige ger
nämnderna i uppdrag att arbeta
aktivt med de
förbättringsområden som
identifierats.

Nämnderna arbetar
kontinuerligt med
förb ättrin gs områden a.

Kf 2017 -04-03 $ 39, Dnr 2017 /183
Tillväxtprogram 2017 -2020
Bodens kommun

Punkt 2. Kommunfullmåiktige
beslutar att ge budgetberedningen
i uppdrag att arbeta in
Tillväxtprogrammets
målsättningar i Strategisk plan
20t8-2020.

Kommunfullmåiktige
beslutade 2017-06-19 $ 80
att fastställa
budgetberedningens förslag
till Strategisk plan 2018-
2020 . T ilh'axtpro grammets
målsättningar ¿ir inarbetade
i planen.

Kf 2017 -04-03 $ 40, Dnr 2015/348
Boden Cleantech Center

Kommunfullmitktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att:
1. Bygga upp en organisation i
form av ett helägt kommunalt
bolag för avfalls- och
deponiverksamheten i kommunen.
Aff?irsplan, investerings- och
finansieringsplan ska tas fram för
det nya bolaget. Bolaget ska vara i
drift senast 201 8-01-01.

2.Bygga upp en organisation för
innovation och utveckling inom
avfalls- och miljöteknikområdet.

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

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

5. Vidta erforderliga

Arbete pågår - gäller alla
punkter.
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administrativa åtgåirder för att
starta ett nytt kommunalt bolag.
Utgångspunkt ¿ir det som anges i
punkten 1 ovan.

Kf 2017-04-03 $ 41, Dnr 20161478
Prövning av upphandling av
äldreboende

1. Kommunfullmåiktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att
slutföra upphandlingen av nytt
äldreboende på så sätt att den
konkurrenspräglade di alo gen
fortsätter med skarp
anbudsintagning med inriktning
om att anta ett privat alternativ för
drift av det nya åildreboendet
gällande såväl fastighet som vård
och omsorg.

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

Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade
2OI7-09-18 $ 88 att anta
Norlandia Care AB som
utförare av äldreomsorg
inklusive nybyggnation.

Både socialnämnden och
utbildningsnämnden har
gjort konsekvensanalyser
inför upphandlingen.

Kf 2017-05-22 ç 49,Dnr 20161334
Motion från Daniel Rönnbäck
(M) Rökfria ytor

2. Kommunfullmåiktige uppdrar
till kommunstyrelsen att fastställa
lämpliga områden för rökförbud
enligt motionens andemening att
gälla från och med 1 ianuari 2018

Arbete pågår

Kf 2017-05-22 g 52,Dnr 2017/48
Rekommendation att stärka
utveckling och kvalitet på
särskilda boenden för äldre
nattetid

2. Socialnämnden ska redovisa
resultatet av arbetet till
kommunfullmäktige i juni 2018

Inte aktuellt än.

Kf 2017-05 -22 g 53,Dnr 2017/202
Konkurrensutsättning av samtlig
lokalvård

Kommunfullmäktige uppdrar till
fastighetsnämnden att upphandla
resterande del av lokalvården,

Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade
2017-05-29 $ 87 att anta
anbudet från ISS Facility
Services AB.

Kf 2017-06-19 $ 79, Dm20161177
Ändrad t¿xa för uteserveringar
på offentlig plats

3. Tekniska förvaltningen ges i
uppdrag att tillsammans med
samhällsbyggnadskontoret ta fram
såirskilda riltlinj er för
uteserveringar.

Arbete pågår.
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