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Bodens kommun Sammantrådesdatum

2016-04-18

Fullmäktigesalen, kl 14.00 - 18.20, paus 14.55-15.10

Ledamöter

Enligt bilagd närvarolista

Ersättare

Enligt bilagd närvarolista

Tjânstepersoner
Kommunjurist Daniel Bergh, kommunsekreterare lngelina Edström

Lennart Synnergren (S) och Afe enot ltvt¡

Kansli och informationskontoret 2016-04-22

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Beslutande

närvarande
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Sekreterare
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"l-¡
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet år justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag.

Kommunfullmäktige

2016-04-18

2016-04-22 Datum då anslaget tas ned

Kommunledningsförvaltningens kansli

Paragraf 26-53

Eivy (

lngelina Edström

2016-05-16



Bodens
kommun

NÄRVARO- oCH OMRöSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMAKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2016-04-18
Tid 14.00-18.20, paus 14.55-15.10

$ s $ $ $ $

&

LEDAMOTER R:röstber
E:ersåittare

Ja / Nej

$37
Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej

S Inge Andersson R J

M Olle Lindström R N

S Béatrice Öman R J

M Johan Sellin

SD Bernt Drugge R N

S Glenn Blom R J

V Bosse Strömbäck R N

M Rigmor Äström

S Sonia Harr

S Margit Hannu-Dyrander R J

M Maria von Schantz R tom g 44,
kl 17.56

N

SD Jeff Ahl

NS Kenneth Backgård R J

S Lars Nilsson R J

MP Catarina Ask

M Daniel Rönnbäck R,ejg33 N

S Anna-Karin Nylund R J

V Inger Westman Arvesen R N

S Leif Pettersson R J

M Göran Ahlman R N

SD Göran Åström R N

S Eivy Blomdahl R J

M Linda Isaksson R tom $ 35,
kl 16.55

C Lili-Marie Lundström R N

S Torbjörn Lidberg R J

L Hendrik Andersson R J

KD Anders Pettersson R,ejg33 J

M Egon Palo R N

S Britt-Marie Loggert-Andrén R J

SD Robert Lund R N

S Ingemar Karlsson R J I

i
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Bodens
kommun

NARVARO- OCH OMROSTNINGSLISTA KOMMUNF'ULLMAKTIGE
OMRöSTNINGAR

Datum 2016-04-18
Tid 14.00-18.20" paus 14.55-15.10

$ $ $ s $ $

LEDAMOTER R:röstber
E:ersättare

Ja / Nej
$37

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

M Bo Hultin R N

NS Anders Sundström R,ejg33 J

V Bo Englund

S Lena Goldkuhl R J

MP Gösta Eriksson R J

M Henrik Wikström R N

S Kurt Pettersson R J

M Åke Eltoft R N

SD Susanne Ström R N

S Veronica Svalenström

S Arne Pettersson R J

M HelenaNordvall R N

S Inger Mattsson R J

V Rasmus Joneland R N

M Hans B Nilsson R N

S Lennart Synnergren R J

SD Arne Gustafsson R N

S Berit Ekervhén R J

&



Bodens
kommun

NARVARO- OCH OMROSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMAKTIGB
OMRÖSTNINGAR

Datum 2016-04-18
Tid 14.00-18.20. paus 14.55-15.10

$ $ $ $ $ $

3 (3)
Ja / NejERSATTARE R:röstber

E:ersättare
Ja / Nej

ô37
Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej

S Christer Carlsson R J

S Tomas Lund R J

S Evelina Harr

S Urban Sundbom E

S Anna-Karin Aaro E

S Per Vestin

S Åsa Lindström E

S Robert Andersson E

S Magdalena Ek E

S Ann-Christin Pretty

M Göran Höglund R N

M Henrik Lindqvist

M Ove Simonsson

M Knut Larsson R N

M Eberth Gustaßon E, n ç::
och from $

36, kl 16.55

N

M Per-Ulf Sandström E, R from $

4s.kl17.56
M Åke Carlsson E

SD Elvira Östvall

SD Christer Fjellström R N

SD Sven-Göran Fellermark E

V Inga-Lill Engström-Öhman R N

V Gunnel Notelid

NS Erika Sjöö E,R$33

NS Tina Kotkaniemi E

MP Agneta Granström R J

MP Mats Nordström

C Eva Larsson E

C Jenny Engström

L Johanna Karlberg

L Lars Karlsson E

KD Annika Berglund

KD Maria Selin J
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Kommunfullmäktige

Arendelista

$ 26 lnformation .........

$ 27 Revisorerna informerar.

$ 28 Delgivningar

$ 29 Revisionsberättelse 2015 ..............

$ 30 Arsredovisning 2015....,....

S 31 Over- och underskottsfond i bokslut 2015.........

$ 32 Tilläggsbudget investeringar 2016

$ 33 Bodenbos revisionsberättelse med årsredovisning............

$ 34 Kvalitetsrapport. Kvalitet i grundskolan.............

$ 35 Motion från Robert Lund (SD) Utred behovet av en drogsamordnare

$ 36 Motion från Göran Ahlman (M) avseende flytt av Eyvind Johnson-
gården

$ 37 Begäran om investeringsmedel- ombyggnation före detta
Sandenskolan............

$ 38 Aterrapportering av uppdrag. Solenergiutredning

$ 39 Brännkläppens avfallsanläggning och deponi................

$ 40 Revidering av taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig p|ats........

S 41 Motion från Bo Englund (V) om servicen av hemtjänstens bi|ar.........

$ 42 Godkännande av Borgmästaravtal

$ 43 Begäran av igångsättning och medel för exploatering Brännan.........

$ 44 Rapport om Boendeutredning utifrån demografiska förändringar.......

$ 45 Extra investering projekt Kusön/Kusån.............

$ 46 Fastställande av skogsbruksplanen

$ 47 Motion från Egon Palo (M) om att göra skogsskötseln till en
resultatenhet..............

$ 48 Val av lekmannarevisorer i Bodens kommunfastigheter AB, Bodens
Kommunföretag AB och Boden Science Park Fastighets AB för
återstående del av mandatperioden.........

$ 49 Per Vestin (S) med avsägelse av uppdragen som ledamot i

utbildningsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige....................

$ 50 Anders Dahlquist (C) med avsägelse av uppdraget som ledamot i

miljö- och byggnämnden samt val av ny ledamot för återstående del
av mandatperioden

S 51 Niclas Ståhl (M) med avsägelse av uppdraget som ersättare i

kommunstyrelsen

$ 52 Nya motioner

$ 53 Nya medborgarförslag .........

22
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26

28

32

34

36

38

40

42

43

45

47
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50
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Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunfullmäktige

S 26 lnformation

Följ ande information låimnas :

o Bodendialogen. KommunikationschefJan-OlovBäcklund.

o $ 34 Kvalitetsrapport. Kvalitet i grundskolan. Verksamhetschef ftir-
och grundskola Bertil Sundström.

Ê
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Kommunfullmäktige

S 27 Revisorerna ¡nformerar

Följ ande information låimnas :

o Information om revisionsrapporterna Behörigheter och loggkontroll i
socialnåimndens verksamhetssystem och Attraktiv Kommun -
Marknadsftiring och extem kommunikation. Kommunrevisionens
ordft)rande Inger Lundström (M).

/ Expedierat Signatur
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Kommunfullmäktige

S 28 Delgivningar

Beslut
Kommunfullmåiktige lägger redovisningen av delgivningarna under perioden
2016-02-ll -2016-04-07 samt övriga bilagda redovisningar till
handlingarna.

Ç_

Utdragsbestyrkande / Expedierat

,b43



Delgivning
Utskriftsdatum: 2016-04-07

td

Datum

Ärendenummer

Utskriven av: lngelina Edström

l/U/K Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Diarieenhet:

Riktning:

Datum:

Notering:

Kommunstyrelsen

Alla

201 6-02-1 1 - 2016-04-07

Delges kf

2016.481

201 6-03-1 0

KS 2015/107

Ej verkställda beslut och insatser SoL och
LSS, kvartal 4 2015

Socialnämnden

Ej verkställda beslut och instanser 3 och 4
kvartalet 2014

lngelina Edström

Kansliet

2016.660

2016-04-04

KS 2016/219

Patientnämnden i Norrbotten, rapport 2015
(NLL)

Norrbottens patientnämnd, landsting, NLL

Patientnämnden i Norrbotten, rapport 2015
(NLL)

lngelina Edström

Kansliet

w
Sidan 1 av 1



Handlingar
Utskriftsdatum: 2016-04-07

td

Datum

Ärendenummer

I/U/K

Utskriven av: lngelina Edström

Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Notering

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Dokumenttyp

Diarieenhet:

Datum:

Riktning:

Status:

Dokumenttyp

Notering:

Sekretess:

Kommunstyrelsen

2010-01 -01 - 2016-04-07

Alla

Aktuella

MOTION

Visas ej

2012.568

2012-03-28

KS 2012t167

Motion: Badplats i Sävast

Hendrik Andersson (FP)

Remiss miljö- och byggnämnden i samarbete
med Kultur- fritid. Mejlat och påminnt sbk och tif
2015-03-30. Alf Wennskog har fått ärendet av
tif.2016-02-29 Mejlat och påminnt sbk (som
haft möte med kfu).

Badplats i Sävast.

Cecilia Kvibacke

Kansliet

MOTION

2013.240

201 3-02-1 B

KS 2013/91

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

Rigmor Aström (M) Kansliet

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

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

201 5.1 49

201 5-02-1 0

KS 2015/60

I Motion: Utreda behovet av en drogsamordnare. lngelina Edström

Robert Lund (SD) Kansliet

Lästes upp på kf den 2 mars. Skickad på remiss MOTION
till Anders Sandberg 2015-03-27. 2015-04-23
Anders Sandberg föreslår att motionen skickas
på remiss till soc och rådet för trygghet och
hälsa istället - vilket sker. lnkommet svar från
SOC 20150624. Ärendet behandlas på kf 2016-
04-1 8.

Utreda behovet av en drogsamordnare

2015.515 Motion: Utreda och genomföra strandpromenad
med belysning på västra sidan av
Svartbyträsket samt utreda bebyggelse mellan
Torpgärdsskolan och Svartbytråsket

Hans B Nilsson (M)

lngelina Edström

2015-04-01

,&

Kansliet

Sidan 1 av 4



td

Datum

Ärendenummer

llUlK Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Notering

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Dokumenttyp

KS 2015/165 Skickat på remiss till TEK och SBK 2015-04-01. MOTION
TEK har kommit överrens med SBK om att
detta ärende bör ligga enbart hos SBK. Stryker
remissen till TEK. Efter beredningen 2015-08-10
återremitterades ärendet till sbk för ett tydligare

förslag till beslut. Påminnelse till Cecilia
Kvibacke och Lars Andersson (sbk) 2016-02-29.

Motion: Utreda och genomföra strandpromenad
med belysning på västra sidan av
Svartbyträsket samt utreda bebyggelse mellan
Torpgärdsskolan och Svartbyträsket.

2015.616

2015-04-22

KS 20151214

Motion: Höj ersättningen till föreningars lngelina Edström
underhåll av badplatser på landsbygden.

Rigmor Âström (M) och Lili-Mari Lundström (C) Kansliet

Kopia stämpel och arb ex kommunsekreteraren. MOTION
Skickad på remiss till kf u 2015-04-23.
Påminnelse 2016-03-14. Ärendet behandlas på
kf us sam manträde 2016-04-20.

Motion: Höj ersättningen till föreningars
underhåll av badplatser på landsbygden.

2015.617

2015-04-22

KS 2015/213

Motion: Förverkliga den ursprungliga versionen
för Centralskolan och samlokalisera
utbi ldni ngsf örvaltni ngen

Rigmor Åström (M) och Lili-Mari Lundström (C)

kopia stämpel och arb ex kommunsekreteraren
Skickad på remiss till fastighetsnämnden 2015-
04-23. Påminnelse till faf 2016-02-29.

Motion: Förverkliga den ursprungliga versionen
för Centralskolan och samlokalisera
utbi ldni ngsf örvaltni ngen.

lngelina Edström

Kansliet

MOTION

2015.842

2015-05-19

KS 2015/285

Motion: Återinvestera avkastningen och
upprätta en resultatenhet för den kommunala
skogsskötseln.

Egon Palo (M)

Remiss till tek 2015-05-19. Remiss Robert
Näslund 2015-05-19. På kf 2015-10-19
återremitterades ärendet. Arendet behandlas på
kf 2016-04-18.

Motion: Återinvestera avkastningen och
upprätta en resultatenhet för den kommunala
skogsskötseln

lngelina Edström

Kansliet

MOTION

2015.913

2015-05-22

Motion: Starta integrationsprojekt tillsammans
med våra studieförbund

Lili-Marie Lundström (C), med flera

lngelina Edström

Kansliet

ffi
Sidan 2 av 4



td

Datum

Ärendenummer

llUlK Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Notering

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Dokumenttyp

KS 2015/304 arbetsex till lngelina. Skickad på remiss till sbk MOTION
(kolonilotter och gödsling) och tek (röjning av
sly) 2015-06-08. Remiss Robert 2015-06-1 1

Lizah L. Skickad på remiss till ABF.
(thomas. mariedahl@abf .se) och
Studieförbundet vuxenskolan
(johan.bostrom@sv.se) 201 5-09-30.
På samrådsmöte 20160215 (SBK, Tekn Park
samt Robert Näslund) lämnade SBI(Kvibacke
muntligt svar till Liza Lundh på parkavd. Lizah
sammanställer gemensamt svar från tekn&SBK.
Lizah Lund är klar med tjänsteskrivelsen.
Påminnelse tillABF och SV 2016-02-29. SV
lämnat svar 201 6-02-29.

Motion: Stafta integrationsprojekt tillsammans
med våra studieförbund

2015.2088

201 5-1 1 -1 0

KS 20151702

Motion: Att kommunen tittar på möjligheten att lngelina Edström
ha några som sköter kommunens bilar så att
medarbetare i hemtjänsten kan använda tiden
till brukarna, alternativt att förvaltningen ser till
att det finns tillgång till varma bilar.

Bosse Englund (V) Kansliet

Remisstek2015-11-11. Joakim K 151111 åter MOTION
kansliet 151 1 16. 2015-1 1-16 Remissen skickas
tillsoc istället. Behandlas på kf 2016-04-18.

Motion: Att kommunen tittar på möjligheten att
ha några som sköter kommunens bilar så att
medarbetare i hemtjänsten kan använda tiden
till brukarna.

2015.2133

201 5-1 1 -1 B

KS 2015/368

Motion: Flytt av Eyvind Johnson-gården till lngelina Edström
kulturområdet vid Boden Overluleå
Hembygdsområde.

Göran Ahlman (M) Kansliet

Skickad på remiss till KFU 2015-11-18. Skickad MOTION
på remiss till Eyvind Johnson sällskapet
Bodenavdelningen 201 5-1 1 -25. Muntlig
påminnelse till Fyvind Johnson sällskapet i

februari 2016. Arendet behandlas på kf 2016-04
-18.

Synpunkt: Flytta Lappkyrkan och Eyvind
Jonsson Stugan till kulturområdet på
Biörknäsområdet.

2015.2175

2015-11-23

KS 20151742

Motion: lnförskaffande och tillhandahåltande av lngelina Edström
mobila trygghetslarm i Boden.

Egon Palo (M) Kansliet

Skickat på remis till soc 2015-11-24. MOTION
Påminnelse till soc 2016-02-29.

Motion: lnförskaffande och tillhandahållande av
mobila tryqqhetslarm i Boden.

2016.236

Sidan 3 av 4

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

Datum

Ärendenummer

,lUlK Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Notering

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Dokumenttyp

2016-02-12

KS 2016/108

Göran Ahlman (M)

Remiss ubn2016-02-23.

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

Kansliet

MOTION

2016.240

201 6-02-1 5

KS 201 6i1 09

Motion: Hemtjänsten i Boden få en modell med
ett rambeslut i tid istället för specifika
hemtjänstinsatser.

Egon Palo (M)

Remiss soc 2016-02-23.

Motion: Hemtjänsten i Boden få en modell med
ett rambeslut i tid istället för specifika
hemtiänstinsatser.

lngelina Edström

Kansliet

MOTION

2016.3s4

2016-02-24

KS 2016/145

Motion: Policy i skolan att privat användning av
mobiltelefon och surfplatta under lektionstid och
provtid inte är tillåtet.

Bernt Drugge (SD)

Skickad på remiss till UBF 20160226

Motion: Policy i skolan att privat användning av
mobiltelefon och surfplatta under lektionstid och
provtid inte är tillåtet.

lngelina Edström

Kansliet

MOTION

2016.520

2016-03-14

KS 2016/183

Motion: Kommunen ser över möjligheten att få
en större rastplats i Boden för hundar.

Susanne Ström (SD)

Skickad på remiss till tu 2016-03-14. Joakim K
och Erik B 2016-03-15

Motion: Kommunen ser över möjligheten att få
en större rastplats i Boden för hundar.

lngelina Edström

Kansliet

MOTION

æ

Sidan 4 av 4



Tjänsteskrivelse
Datum

2016-04-06

Sida

1(1)

Bodens kommun

Kommu nled n ingsförvaltn ingen
lngelina Edström, 0921-621 16
ingelina. edstrom@boden.se

Redovisn¡ng av ¡nte färdigbereddda medborgarförslag
som kommunfullmäktige ska besluta om

Beskrivning av ärendet
Enligt arbetsordningen for kommunfullmäktige i Bodens kommun ska
styrelsen och övriga nämnder två gånger per år redovisa de
medborgarflorslag som inte beretts fÌirdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Inkommet Dnr Förslag Remiss

2015-02-03

Lena W
Sundqvist

20t5l5t Infor riktlinjer ftir
katthållning

Samhällsbyggnadskontoret.
Ärendet ska behandlas i
miljö- och byggnämnden
2016-04-26.

2015-03-02

Lena Malm

20151104 Infor
landsbygdskonsekvensanaly
s för kommunala beslut

Tjänsteskrivelse från
tillväxtkontoret har kommit
2016-03-04.
Kommunchefen utreder.

2015-t0-t4

Barbro
Almkvist

20ts1626 Bygg ett allaktivitetshus lor
barn och ungdomar där
Lundagårdsskolan står idag

Samhällsbyggnadskontoret.

201 5-l 0-1 9

Conny
Sundkvist

20151641 HåII
kommunful lmäkti gesamm an

träde på Bj örknäsgymnasiet

!änsteskrivelse från
tillväxtkontoret har komm it
2015-11-10. Väntar på

remissvar från
utbildningsnämnden.

2015-ll-16

Håkan
Andersson

20151657 Bevara Snabelhuset i den
kulturella verksamheten

Tj änsteskrivelse från kultur-
, fritids- och
ungdomsnämnden har
kommit 2016-02-26. Väntar
på remissvar från
fastighetsnämnden.

Bodens kommun

Postadress

www.boden.se

Besöksadrgss

Stadshuset
Kyrkgatan 24

E-post

kommunen@boden.se

Tel€fon

0921-620 00

Organisationsnr

212000-2767

Bankg¡ro

600-71 81

w
961 86 Boden

Fax
-528 04

x
bL-
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Kommunfullmäktige

s2e Revisionsberättelse 201 5
KS20t6l94

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

Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer skriver i tjänsteskrivelse 2016-04-05 att de granskat
kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet, och i deras roll som
utsedda lekmannarevisorer och ftirtroendevalda revisorer även verksamheten
i kommunens füretag. Granskningen har utftjrts i enlighet med
kommunallagen, god redovisningssed i kommunal verksamhet samt
kommunens revisionsreglemente.

Granskningen har inriktats mot kommunstyrelsens och de övriga
nämndernas styrning, uppftiljning och kontroll. Revisorerna har så långt som
möjligt bedömt ändamålsenlighet och effektivitet i verksamheten, samt
granskat räkenskaperna och den intema kontrollen. De har i sina
prioriteringar av granskningsinsatser utgått från en bedömning av
väsentlighet och risk och omsatt prioriteringamai en revisionsplan ftir året.

Revisionsinsatserna har dels genomftirts i form av översiktlig granskning av
styrelsens respektive nåimndernas ansvarsutövande, och dels av ftirdjupade
granskningsinsatser där revisorerna så funnit erforderligt.

De bedömer sammantagetatt styrelsen och nämnderna i Bodens kommun i
huvudsak har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Utbildningsnämnden har under
2015 haft svårt att bedriva verksamheten inom den ekonomiska ramen och
det är viktigt ftir kommande år att säkerställa en god ekonomisk styming och
kontroll. Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll är tillräcklig,
men vissa delar behöver utvecklas. Räkenskaperna in i allt väsentligt
rättvisande och årsredovisningens resultat är delvis ftirenligt med de

finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat om
avseende god ekonomisk hushållning.

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelse och övriga nämnder
samt de enskilda fürtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet och tillstyrker
att kommunens årsredovisning godkänns.

Vad gäller kommunens bolag framkommer det i granskningsrapporterna für
Bodens Energi AB och Bodens Utveckling AB att den samordning som
ftireskrivits mellan kommunen och fr)retagen i kommunens
upphandlingspolicy inte fungerar i praktiken. Den sammantagna
bedömningen åir dock att bolagens verksamhet har skötts på ett i allt

Ê&
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väsentligt ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
samt att den intema kontrollen varit tillräcklig.

Kommunrevisionens ordfürande Inger Lundström (M) informerar om
åirendet.

Yrkande
Kommunfullmtiktiges presidium yrkar bifall till revisorernas fÌirslag.

För kännedom
Kommunrevisionen
Samtliga nämnder och styrelsen

s
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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S 30 Arsredovisning 2015
KS 2016/200

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisning ftir 201 5.

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret har 2016-03-21lamnat in Årsredovisning 2015 fttr Bodens
kommun.

I tj änste skrivel se inkommen 20 I 6 -03 -3 I påpekas att kommunstyrel sen med
utgangspunkt från nämndernas uppfüljning av sina internkontrollplaner ska
utvåirdera kommunens samlade system ftir intern kontroll och i de fall
ftrbättringar behövs besluta om sådana.

Nämnderna har lämnat in uppftiljning av genomfürt intemkontrollarbete.
Uppftiljningen av det kommungemensamma kontrollområdet visar bland
annat att vissa avtalsrutiner inte fungerar fullt ut och att det finns brister i
avtalstrohet. För att ätgälda detta planeras bland annat informationsinsatser
med chefer samt träffar med inköpsansvariga. Vidare finns ett uppdrag att
genomfüra en översyn av hela kommunens inköps- och
beställarorgani sation.

Kommunledningsftirvaltningen har upprättat ftirslag till årsredovisning 2015.
Kommunkoncernens resultat ftir 2015 uppgår till 81,1 mkr och kommunens
resultat till39,2 mkr. Kommunens resultat enligt balanskrav, d v s efter
justering av vinster vid avyttring av tillgångar, uppgår till29,7 mþ,r.

Avsättning till resultatutjämningsreserv med 13,4 mkr är gjord. Kommunen
redovisar därefter ett justerat resultat som uppgår till 16,3 mkr.

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

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

Beslut i kommunstyrelsen 2016-04-04 $ 48:

1. Kommunstyrelsen godkänner delgivningen av uppftiljningen av
internkontrollarbetet. Styrelsen uppmanar dock nämndema att utveckla
internkontro I larbetet.

2. Kommunstyrelsen fastställer att den verksamhet som bedrivits i de

aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger har varit fürenlig med
det fastställda kommunala åindamålet och utftirts inom ramen ftir de

kommunala befogenheterna.

Sida

8(s2)
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Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmfütiges
beslut.

Yrkanden
Inge Andersson (S), Olle Lindström (M), Bosse Strömbäck (V), Kenneth
Backgård (NS), Gösta Eriksson (MP), Lili-Marie Lundström (C), Hendrik
Andersson (L), Anders Pettersson (KD), Béatrice Öman (S), Britt-Marie
Loggert Andrén (S), Arne Pettersson (S), Lena Goldkuhl (S) och Egon Palo
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

För kåinnedom
Samtliga nämnder, bolag och stiftelsen
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret

&
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Nämnd/styrelse (tkr)

Ks-kommun ledningsforvaltning

Ks-teknisk lorvaltning

Ks-räddnings- och

beredskapsñrvaltning

Ks-arbetsmarknadslorvaltning

Fastighetsnämnd

Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Miljö- och byggnämnd

Kultur fritids o ungdomsnämnd

Överftrmyndarnämnd

Kommunrevision

Summa

Samma nträdes protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-18
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s31 över- och underskottsfond i bokslut2015
KS 2016/170

Beslut
1. Kommunfullmåiktige fastställer ftiljande över- och underskottsfonder

efter bokslut 2015:

Nyttjande
Öu-fond

201s

Om-
budge-

av under-

skott
-l 173

4 971

-3 985

-5 158 4971

ÖU-fon¿
efter

nyttjande

4 424

4 312

-123

60

0

-12 n2
-12 527

27

-3 077

99

8l
-18 836

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i sin
budgetberedning behandla det underskott i kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden som överstiger fyra procent.

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

I prövningen av om årets över- eller underskott ska tillftiras över- och
underskottsfonden eller inte kan håinsyn tas till om mål och prestationer är
uppfullda.

Över- eller underskott inom ftiljande verksamheter ska inte överfüras till
över- och underskottsfonderna:

Bo stadsanpassningsbidrag

tu
Signatur
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Förslag från
ekonomikontoret

inarbet- till o/o av

ning öU-fond ram

4424 4%

4 312

-123

Försörjningsstöd

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges pott ftir oftirutsedda
utgifter

EU-projekt

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

Nåimnder/styrelser har lämnat in ftljande ftirslag till över- och
underskottsfonder:

Nämnd/styrelse (tkr) IB
öu-
fond

Aw Summa Förslag från
nämnd/ftirvalttning

Just Nytt- öU-
enl jande/ Fond

regel- över-

slut

2015

Kommunrevision

Ks-kommunled-

ningsftrvaltning

Ks{eknisk ftirvaltning

Ks-räddnings- och

beredskapsftirvaltning

Ks-arbetsmarknads-

ftirvaltning

Fastighetsnämnd

Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Miljö- och byggnämnd

Kultur-, fritids- och

ungdomsnämnd

Överlormyndarnämnd

Summa

36

3 279

283

8 48s

2282

-l 59

0

-t 437

6 506

-2s 6s4

26

0

105

-15 016

bok-

-l 564

36

60

s 422

-18 618

10 993

153

-3 675

-6

1 569

319

11764

718

-123

60

3 98s

-12 tt2
-t4 661

t79

-3 675

99

-13 447

-238

-6 167 -1 173

4 971

-3 985

81

4 424

5 690

-I23

60

0

-12 trz
-12 527

27

-3 675

99

-18 0s7

0

-12 112

-12 s27

27

4%

0%

0%
60

2 134

-152

0%

-2%
aî/-L70

4%

-4%

2%

-4423 -187

s98 -3 077

99

-18917598
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Kommunens revisorer har till ekonomikontoret framfÌirt att man vill att
överskottet ftir 2015 ska tillftiras över- och underskottsfonden. För att den
inte ska överstiga maximala 4 %o forcslåx de att 238 tkr justeras bort. Därefter
uppgår fonden till 81 tkr.

Kommunstyrelsens kommunledningsftrvaltning ftirslår att I 173 tkr av 2015
års överskott anvåinds till ftiljande projekt under 2016:

ekt 2016

Kundtjänstprojektet
Byte ekonomisystem

Summa

719

454

| 173

I enlighet med regelverket foreslås dessutom att överskott på totalt 2 067 tkr
som uppstått inom k'ommunstyrelsen och kommunfullmäktiges potter ftir
ofiirutsedda utgifter samt EU-projekt ska justeras bort. För aff över- och
underskottsfonden inte ska bli högre än maximala 4 o/ojusteras ytterligare
4 100 tkr bort av överskottet. Därefter uppgår fonden till4 424 tkr.

I enlighet med regelverket füreslår kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning
att hela underskottet pâ 4 97I tktr ftlr den afftirsdrivande verksamheten
tilläggsbudgeteras till2016 års driftbudget. Det innebär att ftirslag till över
och underskottsfonden är 5 690 tkr. Det motsvarar 5,3 Yo av den ekonomiska
ramen ftir 2016. Ekonomikontoret konstaterar att maximal över- och
underskottsfond ftjr tekniska fürvaltningen är 4 312 tkr.

Kommunstyrelsens räddnings- och beredskapsftirvaltning füreslår att årets
överskott pä36 tkr tillftirs över- och underskottsfonden som dåirefter uppgår
till -I23 tkr. Det motsvarar -0,4 yo.

Eftersom kommunstyrelsens arbetsmarknadsftirvaltning är nybildad finns
ingen ingående över- och underskottsfond. Föreslaget ar att fonden fastställs
till samma belopp som årets överskott, d v s till 60 tkr.

Fastighetsnämnden ftireslår att av årets överskott på 5 422 tkr ska | 437 tkr
anvåindas till att täcka ftiregående års underskott. Dessutom ftireslår man att
utgående fond på 3 985 tkr ffir användas under 2016 till att bekosta
statusutredningar ftir att fastställa underhållsbehovet samt samordna
underhållsinsatser och tillgänglighet i fastighetsbeståndet. Därefter finns
inget utgående saldo i över- och underskottsfonden.

Utbildningsnämnden ftireslår att årets underskott på -18 618 tkr tillftirs över-
och underskottsfonden. Fonden uppgår därefter till -12 ll2 tkr, vilket
motsvarar 2,2 Yo.

Inftr 2015 uppgick socialnämndens över- och underskottsfond till -25 654
tkr. Nämnden ftireslår att arets överskott på 10 993 tkr tillftirs fonden samt
att2l34 tkr justeras bort i enlighet med regelverket. De underskott som
justeras bort avser bostadsanpassning med -335 tkr samt ftirsörjningsstöd

& ñ
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med -1 799 tl<r. Därefter uppgår socialnämndens över- och underskottsfond
till -12 527 tkr, vilket motsvarar -1,9 yo.

För att inte överstiga maximala 4 %o ftireslar miljö- och byggntimnden att
endast 1 tkr av årets överskott på 153 tkr tillftirs fonden. Dåirefter uppgår
fonden till maximala2l tl(J.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ftirslår att hela underskottetpä -3 675
tkr tillftirs över- och underskottsfonden som därefter uppgår till -4,8 o/o.

Nåimnden ftireslår också att de i enlighet med regelverket ska återställa 598
tkr inom tre år. Nämnden har beslutat om en åtgärdsplan i syfte att
åstadkomma en budget i balans. Ekonomikontoret konstaterar att det belopp
som ska återställas är beräknat på ram i strategisk plan inklusive
korrigeringar av ramen som gjorts genom delegationsbeslut.

Överformyndamämnden füreslår att underskottet på -6 tkr tillftirs över- och
underskottsfonden som därefter uppgår till 99 tkr. Det motsvarar 2,4 yo.

Ekonomikontoret ftireslår att nämndernas över- och underskottsfonder
fastställs i enlighet med inlämnade ftirslag med ftiljande undantag:

o tekniska fürvaltningen över- och underskottskottsfond fastställs till
4 Yo, av 2016 ärs ekonomiskaram, d v s till 4 312 tkr.

Kultur-, fritids och ungdomsnämnden ft)reslås dessutom fä i uppdrag att
återställa det belopp som överstiger -4 Vo av över- och underskottsfonden
inom tre ar genom att nämndens ram minskas med299 tkr per år 2017-2018.

Efter överfüring av underskott inom affrirsdrivande verksamheter samt
nyttjande av över- och underskottsfonder uppgår det budgeterade resultatet
for2016 till 14 954tkr.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut ftirutom det som gäller kommunrevisionen i punkt två.

Yrkande
Kommunfullmdkti ges presidium ftireslår att kommunfullmäkti ge fastställer
revisoremas över- och underskottsfond efter bokslut 2015 till 81 000 kronor
enligt revisorernas fü rslag.

För kännedom
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret, räddnings- och
beredskapsftirvaltningen, tekniska fürvaltningen,
arbetsmarknadsfü rvaltningen
Samtliga nämnder

,M
Utdragsbestyrkande / Expedierat



Sammanträdes protokol I

Bodens kommun Sammenträdesdatum

2016-04-18

Kommunfullmäktige

S 32 Tilläggsbudget investeringar 2016
KS 20t6/t7l

Beslut
1. Kommunfullmdktige fastställer ftiljande tilläggsbudget ftir investeringar

2016 med anledning av bokslut 2015:

Sida
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Ks-kommunledn ingsftirvaltning

Ks-teknisk forvaltning (inkl aflÌirsdrivande verksamhet)

Ks-räddning och beredskapsftirvaltning

Fastighetsnämnd

Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnd

Summa, tkr

3 197

t7 451

527

t9 724

943

6lll
678

48 631

2. Kommunfullmäktige utökar investeringsramen 2016 enligt
nedanstående:

Ks-räddning och beredskapsftirvaltning 3 500

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnd 3 000

Fastighetsnämnd 1702

Utbildningsn¿imnd 2 000

Summa, tkr 10202

3. Minska ks- räddnings- och beredskapsftirvaltningens investeringsram für
2017 med 3 500 med anledning av att investeringen genomftirs redan
2016.

4. Under ftjrutsättning att beslut tas om utökad investeringsram till
utbildningsnämnden på 2000 tkr ftir ombyggnad av fürskolan Rörviken
ska hela den budgeten på 2000 tkr flyttas till fastighetsnåimnden.

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

Av tabellen framgår inlämnade ftirslag till överftiring av över- och
underskott från 2015 samt vissa ändringar av 2016 års budget. Båda avser
pågående och nya investeringar:

$
/ Expedierat Signatur



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-18

Sida

15(52)

Kommunfullmäktige

Nämnd/styrelse (tkr)

Ks-kommunledningsftirvaltning

Ks-tekniska lorvaltning

varav affdrsdrivande

Ks-räddnings- o beredskapsftirv

Fastighetsnämnd

Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Kultur, fritids o ungdomsnämnd

Summa, tkr
Exklusive l<òp n Oxeln I

Awikelse
bokslut

2015

Förslag

tilläggs-
budget

från 2015

Förslag

budget-

ändring
2016

Summa

frirslag
budget- Ny total

2016

25 847

86 861

27 t92

5 347

47 926

12 043

8111

2 178

188 313

-38 137

16 ll8
4 539

677

20 696

943

5 696

678

6 671
44 041

3 197

t7 451

6 242

s27

19 724

943

6ll1
678

48 631

120

120

3 500

I 702

2 000

3 197

17 571

6 362

4 027

21 426

2943

61ll
678

55 9537 322

Kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltnings totala budgetawikelse för
2015 uppgick till -38 137 tkr. Av underskottet slutredovisar de projekt ftir
-41 333 tkr. Det största underskottet är markköp -37 369 tkr som även
slutredovisas. Av det var köpet av Oxeln 1 inte budgeterat.
Bredbandsutbyggnaden etapp 3 fick ett överskott på I 383 tkr som
ftirvaltningen vill använda till att delfinansiera etapp 4 av utbyggnaden som
pågår. Även övriga exploateringsområden fick ett överskott på 1 814 tkr och
detta projekt fortsätter 2016. Förvaltningen füreslår därftlr en tilläggsbudget
pä3 197 tkr till 2016. Efter tilläggsbudget blir ny budget 2016 ftir
kommunledningsftirvaltningen 25 847 tkr.

Kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning redovisar ett överskott på totalt
16 118 tkr. För skattefinansierad verksamhet är överskottet 1 I 579 tkr,varav
de slutredovisar 371 tkr. Resterande skattefinansierat överskott på 1l 208 tkr
ftireslås tilläggsbudgeteras fill2016. Det ska användas till pågående projekt,
exempelvis ftirvaltningarnas fordon, komplettering gatunät utifran
länstransportplan, be siktningsåtgärder trafiklö sning centrum samt
ombyggnad gator och vägar.
Afftirsdrivande verksamhet som är taxefinansierad redovisar ett överskott på
4 539 tkr, varav de slutredovisar underskott ftir -l 103 tkr. Resterande
överskott pâ 6 242 tkr ftireslås tilläggsbudgeteras till2016 till bland altat
anläggning ftir produktion av fordonsgas. De har även två pågående projekt
inom VA som fick ett underskott på totalt -120 tkr, men som måste slutftiras
under 2016. De füreslår därftir ett tillskott pä120 tkr. I december 2015
beslutade kommunfullmäktige, $ 190 att öka investeringsbudget avseende
VA-verksamheten med 8 700 tkr.
Ekonomikontoret füreslår att de 120 tkr inte ska tilläggsbudgeteras ftir att
täcka underskott av pågående projekt. Efter tilläggsbudget och tillskott

g8Á
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uppgår ny budget 20161ör tekniska ft)rvaltningen till totalt 86 861 tkr, varav
afftirsdrivan de 27 192 tkr.

Kommunstyrelsens räddnings- och beredskapsftirvaltning redovisar ett
överskott pä 677 tkr, varav de slutredovisar 150 tkr ftir reservkraft. De
ftireslar att resterande överskottet på 527 tkr tilläggsbudgeteras till 2016. De
ftireslår vidare att 3 500 tkr flyttas fram från 2017 ätrs budget till20l6
avseende inköp av ett räddningsfordon. Orsaken är att de har erbjudits en
demobil till lägre kostnad. Efter tilläggsbudget och omfürdelningen blir ny
budget ftir 2016 ftir räddnings- och beredskapsft)rvaltning 5 347 tkr.

Fastighetsnämndens budgetawikelse uppgick till 20 696 tkr, varav de

slutredovisar projekt for 972 tkr. Resterande överskott pä 19 724 tlrr füreslås
tilläggsbudgeteras till2016. Detta ska användas till pågående och
framflyttade projekt såsom rivning av Lundagårdsskolan, ombyggnad av
Hedenskolans annex och Bergbacka, handikappanpassning av Hildursborg,
utemiljöer i skolor och ftinsterpartier i Stadshuset. Nämnden ftireslår även
omftjrdelningar av budget 2016 pä grund av omprioriteringar samt ett extra
tillskott pä I 702 tkr eftersom ombyggnaden av Hildursborg blivit dyrare än

beräknat. Total budget2016 uppgår, enligt fürslaget, därmed till47 926 tkr.

Utbildningsnämnden redovisar ett överskottpä943 tkr och de ftireslar att
hela beloppet tilläggsbudgeteras till2016. Detta beror på att flera projekt
pägär, exempelvis behöver ljudet åtgtirdas i flera skolor. De ftireslår även att
ett tillskott på 2 000 tkr som avser ombyggnation i Rörvikens ft)rskola som
ska ta emot två avdelningar från Junibacken hösten 2016. Junibacken är en
extern lokal som ska stängas. Denna investering innebär en ökad
hyreskostnad på 150 tkr/år utöver driftramen. Investeringsbudget 2016
uppgår efter tilläggsbudget och tillskott till 12 043 tkr.

Socialnämndens totala budgetawikelse ftir 2015 blev 5 696 tkr. Av detta
slutredovisas projekt ftir -415 tkr. Nämnden füreslår en tilläggsbudget av
återstående belopp pä 6 11 I tkr, vilket ska användas till framfl¡tade
ombyggnationer av kök och lokaler i äldreboenden samt till inventarier. Ny
budget 2016 uppgår därmed till I 1lltkr.

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden redovisat ett överskott på 678 tkr.
Överskottet utgörs av pågående eller framflytade investeringar, såsom inköp
gräsklippare, inventarier fürsvarsmuseet, mötesplats i gallerian. De ftireslår
därftir att hela överskottet pår678 tkr tilläggsbudgeteras. Förslaget innebär en
total budget20l6 pä2 178 tkr. Nämnden arbetar med en översyn av
fritidsanläggningar som kommer att presenteras under året och som innebär
ett ökat behov av investeringsmedel.

Ekonomikontoret ftireslår att tilläggsbudget och ändringar av investeringar
2016 fastställs i enlighet med inlämnade ftirslag. Med ftjrslagen ovan uppgår
budgeterad investeringsvolym 2016 till 188 313 tkr.

ß



Bodens kommun
Sam ma nträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2016-04-18

Sida

17(52)

Kommunfullmäktige

Ks-räddning och beredskapsftirvaltning

Fastighetsnämnd

Utbildningsnämnd

Summa, tkr

I tjänsteskrivelse från ekonomikontoret 2016-03-15 ftireslås en
komplettering till tilläggsbudget investeringar 2016 när det gäller
utbildningsnämndens ft)reslagna tillskott av investeringsbudget på 2 000 tkr
avseende ombyggnationen i Rörvikens ftirskola.

Enligt riktlinjerna ftjr internhyressystemet ska nämnd/styrelse füreslå en
investeringsbudget gällande nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad av
lokaler. Efter kommunfullmäktiges beslut ska investeringsbudgeten flyttas
till fastighetsnämnden som ansvarar für arbetet. Ekonomikontoret fìireslår
därftir att budgetenpä2 000 tkr ftir ombyggnationen av Rörvikens ftirskola
fl yttas från utbildningsnämnden till fastighetsnämnden, under ftirutsättning
att beslut tas om utökad investeringsram für utbildningsnämnden.

Beslut i kommunstyrelsen 2016-04-04 $ 50:

Kommunstyrelsen fastställer kommunledningsftirvaltningens, tekniska
ftirvaltningens samt räddnings- och beredskapsft)rvaltningens ftirslag till
tilläggsbudget och ändring av investeringsbudgeten für 2016.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut på punkt 1, 3 och 4 överensstämmer med
kommunstyrelsens ftirslag. Punkt 2 var:

2. Kommunfullmäktige utökar investeringsramen 2016 enlig!
nedanstående:

3 500

1 702

2 000

7 202

Yrkande och beslutsgång
Inge Andersson (S) yrkar på ett tillägg till punkt 2. Kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden ska fa ett investeringstillskott på tre miljoner kronor under
2016 fttr att byta ut konstgräsmattan på Björknäs fotbollsplan.

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

För kännedom
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret, räddnings- och
beredskapsftirvaltningen, tekniska ffirvaltningen
Fastighetsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden samt kultur-,
fritids- och ungdomsnämnden
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S 33 Bodenbos rev¡sionsberättelse med årsredovisning
KS20t6lr72

Beslut
Kommunfullmäktige bevilj ar Bodenbos styrelse 20 1 5 ansvarsfrihet.

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

Beskrivning av ärendet
Enligt Stiftelsen Bodenbos stadgar $ 20 ska kommunfullmfütige ta ställning
till frågan om ansvarsfrihet.

Stiftelsen har upprättat årsredovisning fiir 2015. Kommunens
fürtroendevalda revisorer och auktoriserad revisor har granskat
arsredovisningen och bokftiringen samt styrelsens fürvaltning ftir 2015.

Revisorerna bedömer att årsredovisningen är upprättad enligt
arsredovisningslagen.

Kommunens revisorer bedömer sammantaget att styrelsen utfürt sitt uppdrag
enligt stiftelsens stadgar, att verksamheten har skötts på ett i huvudsak
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att
den interna kontrollen i stort varit tillräcklig, men kan utvecklas ytterligare.
Enligt auktoriserad revisor har styrelseledamötema inte handlat i strid med
stiftelselagen, stiftelseftirordnandet eller årsredovisningslagen.

Revisorernapätalar i revisionsberättelsen att det i årsredovisningen finns
redogörelser ftir pågående tvister med Bodens kommun och hur dessa har
behandlats i årsredovisningen. Pågående tvist har däremot inte påverkat
revisorns uttalanden gällande årsredovisningen.

Revisorerna föreslår i revisionsberättelsen att styrelseledamöterna beviljas
ansvarsfrihet ftir räkenskapsåret.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrel sens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäkti ges

beslut.

För kännedom
Stiftelsen Bodenbo
Kommunledningsftirvaltningen/ekonomikontoret
Kommunrevisionen
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s34 Kvalitetsrapport. Kvalitet i grundskolan
KS20t6l25

Beslut
Kommunfullmåiktige godkåinner rapporten.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har i den strategiska planen för 2016-2018 beslutat att
kvaliteten i grundskolan ska ftiljas upp.

Utbildningsnåimnden har tagit fram en rapport och skriver 2016-02-25 ç 14

att grundskolan i Bodens kommun över tid utvecklats och ftirbättrats både
vad gäller kvalitativa resultat ftir elever och ekonomi. Boden ligger i
toppskiktet av Sveriges bästa skoldistrikt. Detta har varit möjligt genom
kompetenta medarbetares fürbättringsarbete av skolan i kommunen.
Förvaltningen kan se att satsningar görs även i andra kommuner.

Utbildningsnämnden skriver vidare att en ftirutsättning ftir att bibehålla och
utveckla Bodens kommuns ställning som en offensiv och ledande
skolkommun är fortsatta satsningar på olika områden i skolan och då i
huvudsak genom ekonomiskt riktade medel.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens fürslag överensstämmer med kommunfullmdktiges
beslut.

För kännedom
Utbildningsnåimnden
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s35 Motion från Robert Lund (SD) Utred behovet av en
drogsamordnare
KS 201sl60

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen. I utredningen ska även lämnas
ftirslag på organisering.

Beskrivning av ärendet
Robert Lund (SD) har 2015-02-10 lämnat in en motion om att
kommunstyrelsen ska utreda behovet av en drogsamordnare med uppgift att
samordna de insatser som krävs ft)r att hjälpa ungdomar mot de faror som
drogsamhället medffir.

Motionen lämnades till socialnämnden och rådet för trygghet och hälsa ftir
yttrande.

Socialnämnden skriver 2015-06-23 $ 126 att kommunens arbete ftir att öka
tryggheten och ftirebygga drogmissbruk organiseras i samverkan med
landstinget, polisen, füreningar, näringsliv och medborgare.

socialnämnden stödjer ftireningar som arbetar drogftirebyggande både med
ekonomiska bidrag och med samverkan genom nämndens individ- och
familjeomsorg. Individ- och familjeomsorgen stöder även ft)räldrar genom
särskilda ftiräldrautbildningar i samverkan med utbildningsftirvaltningen.

Socialnämnden liksom kommunens övriga verksamheter arbetar aktivt i det
drogftirebyggande arbetet utifrån respektive verksamhets uppgift och ansvar.
Socialfürvaltningen finns representerat i Rådet ftir trygghet och hälsa och är
även ansvarig ftir vissa aktiviteter i överenskommelsen ftir ökad trygghet och
hälsa. Samordningsansvaret har dock rådet, varfrir det är svårt ftir nämnden
att bedöma behovet av någon särskild tjåinst som drogsamordnare.

Rådet ftir trygghet och hälsa lämnar remissvar 2016-03-04. Aven här
påpekas att det pågår mycket ftirebyggande arbete inom många
verksamheter, både inom kommunen och i samverkan med andra
organisationer, myndigheter och civilsamhället. Rådet har dock länge sett att
det finns behov av en samordnande resurs inom ANDT-området (Alkohol,
Narkotika, Doping, och Tobak) och fiireslår därför kommunstyrelsen att
besluta om en tjänst som dels arbetar ñrebyggande med unga i Bodens
kommun och dels har det samordnande ansvaret för att bedriva ett aktivt
ANDT-ftirebyggande arbete i linje med den nationella ANDT-strategin.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

W,
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Yrkande
Robert Lund (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Robert Lund (SD)

X'ör genomfìirande
Kommunstyrel senlkommunledningsftirvaltningen

t/ Expedierat
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s36 Motion från Göran Ahlman (M) avseende flytt av Eyvind
Johnson-gården
KS 2015/368

Beslut
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till det
uppdrag som gavs till kultur-, fritids- och ungdomsnämnden att upprätta en
kulturstrategi ftir Bodens kommun 2016-2020.

Beskrivning av ärendet
Göran Ahlman (M) har 2015-11-18 lämnat in en motion om fl¡t av Eyvind
Johnson-gården till kulturområdet vid Boden Överluleå Hembygdsområde.

Motionen skickades på remiss till kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
samt till Eyvind Johnson-sällskapet.

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden skriver 2015-12-09 $ 95 att frågan
om en flytt har väckts fiirr. Ett ärende om byggnadsminnesffirklaring kom till
länsstyrelsen i Nonbotten 2010, men avslogs med hänsyn till att Eyvind
Johnson-frågan behöver sättas i relation till stadens kulturmiljöer i stort.
Länsstyrelsens beslut innebär att kommunfullmäktige kan ta ett beslut om en
eventuell flyft nar kulturstrategin presenteras och beslutas under 2016.

Kommunfullmäktige har gett kultur-, fritids- och ungdomsnämnden i
uppdrag att upprätta en kulturstrategi für Bodens kommun. Strategin
omfattar perioden 2016-2020 och beskriver hur kulturlivet kan växa och
utvecklas. I strategin kommer det att finnas ftirslag på hur de samlade
kulturmiljöerna i kommunen ska hanteras. Med anledning av detta ftireslår
nämnden att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen behandlad.

Eyvind Johnson-sällskapet låimnade 2016-03-11 in sitt remissvar där de

motsäger sig flytten av gården. Föreningen vill istället återställa området och
har lämnat in en ansökan till länsstyrelsen i Norrbotten om att fürklara
Eyvind Johnson-gården som kulturbyggnadsminne. Blir beslutet som de

önskar kan kommunen söka byggnadsvårdsmedel für underhåll. En viktig
faktor att bevara Eyvind Johnson-garden är den närhet som finns till den
lantbruksmiljö, stambanan och den tidstypiska tidigt 1900-tals bebyggelse
som ofta skildras i Eyvind Johnsons tidiga fürfattarskap. Historien om
ftirfattaren får ett historiskt sammanhang på platsen och blir en del av
Bodens och Björkelunds historia.

Kom m u nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstärnmer med kommunfullmåiktiges
beslut.

För kännedom
Göran Ahlman (M)
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s37 Begäran om ¡nvesteringsmedel - ombyggnat¡on före
detta Sandenskolan
KS 20T61173

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att
trafiklösningen inte är klar och kalkylen över kostnader inte är fullt
redovisad.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har beslutat om "Ny organisation Hemtjänst" 2016-02-02 ç
9. Den nya organisationen innebär att fem hemtjänstdistrikt slås samman till
tre områden, samt samlokaliseras i nya lokaler. Förutom en tydligare
ansvarsdelning avseende personal/ekonomi samt brukare kvalitet ska
ftirändringen möjliggöra en smidigare omftirdelning av personal mellan
hemtjänstområden utifrån ftirändringar i beviljad tid.

Socialnämnden skriver 2016-03-08 $ 28 att en fürutsättning ftir
implementering av den nya organisationen är inflyttning i gemensamma
lokaler. Den lokal som funnits tillgänglig och även ansetts lämplig ftir
ändamålet är delar av gamla Sandenskolan, som idag finns inom kommunens
lokalbank. För att möjliggöra en infl¡tning kommer det att krävas ett
renoverings- och ombyggnadsarbete ftir att anpassa lokalema. Utöver
hemtjänstgrupperna kommer även hälso- och sjukvårdspersonal att
inrymmas i lokalerna.

Fastighetsftirvaltningen har genomñrt kalkyler avseende nödvändigf
investeringsbehov.

Renovering och anpassning av lokaler 17,0 mkr

Inventarier och övrig utrustning 2,1mk'r

Hyresnivån efter nödvändiga ombyggnationer är beråiknad av
fastighetsftirvaltningen till I 567 tkr. Internränta och avskrivning på
inventarier och utrustning uppgår till ca 260 tkr.

Finansiering av internhyra och kapitaltjänstkostnader efter ombyggnationen,
enligt ftiljande:

Ny internhyra

Inventarier och utrustning (kaptj)

Kostnader totalt

AvlÈimnande av externt ftirhyrda lokaler 441tkr

&
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I nuläget internt ftirhyrda lokaler

Övertagande från lokalbank Sanden

Totalt nuvarande kostnader

Ekonomisk driftskonsekvens pga lokalftirändringen:

| 952tkr - I 606tkr:346 tkr
Beredningens ftirslag utgörs av de tre ft)rsta punkterna i kommunstyrelsens
ftirslag.

Utöver beredningens fürslag till beslut ftireslår socialnämnden
kommunfullmäktige att

4. Tillskjuta 346 tkr till socialnämndens driftbudget för att täcka ökade
kapitaltj änstko stnader.

Kommu nstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige anvisar 17,9 miljoner kronor i investeringsbudget

till fastighetsnämnden für nödvändiga renoverings- och
anpassningsåtgärder av före detta Sandenskolan för att inrymma
kommunens hemtj änstgrupper samt hälso- och sj ukvårdspersonal.

2. Kommunfullmáktige anvisar 2,1 miljoner kronor i investeringsbudget till
socialnämnden ftir inventarier och utrustning till de nya lokalerna.

3. Kommunfullmäktige överfür 450 000 kronor från kommunens lokalbank
till socialnämnden für täckande av hyreskostnader till de nya lokalerna.

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snabbutreda
trafi ksituationen och återrapportera tänkbara trafiklösningar till
kommunfullmäkti ge 20 I 6 -0 6 -20 .

5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snabbutreda
möjligheten att bygga tak över personalens parkeringsplatser och
återrapportera till kommunfu I lmäkti ge 20 I 6 -0 6 -20.

6. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa
skillnader i driftskostnader med anledning av flytten och återrapportera
till kommuntullmåiktig e 20 | 6-06-20.

Yrkanden och beslutsgång
Olle Lindström (M) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
trafiklösningen inte är klar och kalkylen över kostnader inte är fullt
redovisad. Bosse Strömbäck (V), Bernt Drugge (SD), Robert Lund (SD),

%
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Daniel Rönnbäck (M), Maria von Schantz (M) och Lili-Marie Lundström
(C) yrkar bifall till Olle Lindströms (M) ftirslag.

Inge Andersson (S), Berit Ekervhén (S), Béatrice Öman (S), Ingemar
Karlsson (S) och Britt-Marie Loggert-Andrén (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens ftirslag.

Ordftiranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och
finner att tirendet ska avgöras idag. Votering begärs med utfallet 25 röster för
att åirendet ska avgöras idag och24 röster ftir Olle Lindströms (M) yrkande
om återremiss. Hur var och en röstat framgår av bilagd närvarolista. Ärendet
återremitteras enli gt bestämmelsen om minoritetsåterremiss.

För kåinnedom
Socialnämnden

För genomftirande
Kommunstyrelsen/tekniska ftirvaltningen

&
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S 38 Aterrapportering av uppdrag. Solenerg¡utredning
KS20t6lt92

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner rapporten Solenergiutredning, om möj lighet
och ftirutsättningar atf. anlagga solceller på kommunens byggnader.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda
möjligheter och konsekvenser att sätta upp solceller på kommunens
byggnader. Utredningen ska presenteras infür arbetet med strategisk plan
2017-2019 senast april2016. Studien für utredningen genomfürs av a och d
arkitektkontor i samarbete med Ramböll Sverige AB, VVS
Energiavdelningen i Luleå. Rapporten innehåller sex huvuddelar:

l. Rapport som redovisar det tekniska läget inom solenergi idag, inklusive
tillgängliga lösningar. En bedömning av potentialen ft)r anvåindningen av
solenergi i de fyra valda fastighetsobjekten inom Bodens kommuns
fastighetsbestånd, Bodens statshus, Björknäsgymnasiet, Kyrkkläppens
ftlrskola och badhuset Nordpoolen.

2. Kortfattad beskrivning av det tekniska läget inom solenergi idag.
Beskriver även solenergimarknaden och olika typer av solprodukter.

3. Kartläggning av fyra utvalda scenariofastigheter som ägs av Bodens
kommun. Olika tak ¿ir olika lämpliga ftir solel. En större fastighetsägare
kan välja vilka tak man initialt vill använda ftir solel. Detta blir också
frågor att beakta vid nyproduktion.

4. Presentation av projekterade lösningar für respektive fastighet och vilka
indata som har använts för detta. Avslutningsvis är en genomgång av de

olika komponenterna i ett elpris, eftersom det är viktigt att ftirstå de

ekonomiska aspekterna av ett solenergiproj ekt.

5. Genomgång av drift, underhåll, estetik och hållbarhet.

6. Redovisning av beräkningar på solenergi utifrån möjlig placering och ¡a
på solceller/solpaneler. Sammanställning på de rimliga alternativ som
finns samt resultatet av lönsamhetskalkyler i tabellformat.

I rapporten dras slutsatsen att ingen av solpanels-,/solfångaranläggningarna
är lönsamma. Huvudorsakerna till detta är für lågt energipris och en ñr hög
internråinta. Elpriset är satt till0,77 krlkwh som är ett viktat elpris ftir
anläggningama under 2016-2017. Fjärrvärmepriset (rörligt) är satt till 0,28
kr/kwh. Fasta avgiften i totala fiåirrvåirmepriset påverkas marginellt. Även
om man endast använder internräntan pâ2,4 Yo och sätter avskrivningstiden

Ç-
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till 15 år så krävs ett elpris på 1,1 kr/kwh och då genereras ett överskott om
ca 500 kr/år.

Kalkylmoddelen utgår från att uppfürandet av solenergianläggningama faller
under investeringstypen rationaliseringsinvestering, det vill säga en
investering som syftar till att såinka sina egna kostnader.

Investeringskalkylerna ftjr solenergianläggningarna är pay-off kalkyler med
ränta.

Kalkylparametrar:

Internränta 2,4 Yo.

Avkastningskrav 3, 6 Yo.

Avskrivningstid 25 år.

Kalkylen är ganska grov och tar inte hänsyn till t.ex. energiprisökning och
prisutveckling på solpaneler. Vidare har hänsyn tagits till skattebefrielse ftjr
den el som produceras och fürbrukas. Alla kalkyler använder priser utan
moms.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Bosse Strömbäck (V) lämnar tilläggsyrkandet att solceller ska placeras i
anslutning till Björknässkolans gymnasium och utgöra del av det
pedagogiska arbetet.

Anders Pettersson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Ordftiranden ståiller kommunstyrelsens ftirslag mot kommunstyrelsens
ftirslag med Bosse Strömbäcks (V) tilläggsyrkande och finner att
kommunfullmtiktige beslutar enligt kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Fastighetsnåimnden

!
Àæ



Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-04-18

Kommunfullmäktige

S 39 Brännkläppens avfallsanläggning och deponi
KS 201sl348

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att inte teckna arrendeavtal med REBAB

avseende de utredningsuppdrag som fastställdes i kommunstyrelsen
20ts-06-ts ç t27.

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag attlägga
ett organisationsft)rslag där avfalls,-deponiverksamheten organiseras
inom Bodens kommunkoncern. Förslaget ska innehålla
organi sations struktur, verksamhetsområden och I ångsikti g afftirs- och
finansplan.

3. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
bygga upp ett innovationscentrum vid Brännkläppen, motsvarande ett
MTC i enlighet med uppdraget från kommunstyrelsen 2015-06-15 ç 127.
Detta ska inarbetas i arbetet med att organisera avfalls,-
deponiverksamheten inom Bodens kommunkoncern.

4. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i
arbetet med Strategisk plan 2017-2019 bedöma den totala
investeringsvolymen für att bygga upp en fysisk testplats och
verksamhetsytor vid Brännkläppen. Möj ligheten till extern
projektfinansiering ska undersökas och redovisas. Tidplan ftir
genomftirandet och den årliga kostnaden ska redovisas.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun bedriver Brännkläppens avfallsanläggning tillsammans
med andra aktörer, bland annat REBAB som ägs av Ragn-Sells (60%) och
Bodens Energi AB (40%). REBAB har lämnat in en intresseanmälan om att
utöka sin verksamhet. Vidare ser Ragn-Sells sig som en viktig part i ett
framtida miljcitekniskt centrum. Tekniska kontoret har analyserat für- och
nackdelar avseende de tänkbara alternativen.

Det finns ekonomiska ftirdelar med att kommunen arrenderar ut området.
Kommunen kan avtala bort delar av kostnadsansvaret ftir sluttäckning av
befintlig deponi, lägga ansvaret ftir planering, uppfürande och drift av en ny
deponi på en annan aktör. REBAB skulle ta fortsatt ansvar ftir flygaskan.
Genom Ragn-Sells har REBAB tillgång till kompetens inom området, vilket
åtminstone på kort sikt är en ftirdel.

På risksidan ses den osäkerhet som det innebär altlägga ut deponiansvar på
ett ftiretag som har ett privat majoritetsägande. Man åtar sig ett 30-årigt
miljöansvar für den sluttäckta deponin och det är svårt att skriva ett avtal
mellan kommunen och REBAB kopplat till detta. Ser man till
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kommunkoncernen så innebär det av naturliga skäl att BEAB som 40-
procentiga ägare till REBAB utsätts ftir finansiell risk kopplat till bolaget.
Det finns även en risk att en av de lokala aktörerna i branschen får en
såirställning i och med att de skulle kunna styra prisbilden i deponin.

Bodens kommun driver redan en långsiktig satsning på en hållbar
miljOteknisk infrastruktur ftir energi-, material- och vattenftirsörjning. I
kommunens ägo finns idag en anläggning ftir att utvinna biogas till
fordonsbränsle ur matavfall och avloppsslam, en toppmodern
ft)rbränningsanläggning som producerar el och våirme ur avfalls- och
biobränsle samt Brännkläppens avfallsanläggning där restprodukter tas om
hand ftir återvinning, behandling och deponering. Siktet är inställtpå en
materialhantering med minskad miljöbelastning och maximalt utnyttjande av
lokala materialflöden ftir att så långt det är möjligt ftlrsörja den lokala och
regionala marknaden med återvunna material. Målet är att etablera en
blomstrande regional marknadsplats ftir nyttiggörande av restprodukter och
öka antalet arbetstillfüllen inom milj öteknikområdet.

I kommunen finns ett antal füretag inom privat sektor vilka helt eller delvis
är inriktade pä att utveckla milj<ltekniska lösningar, bland dessa kan nämnas
Ragn-Sells AB, SWEBO Energi, Nordmark Miljö AB, Swerock, BDX och
Försvarsmakten via FM-log. Under senare är har näringslivsutvecklingen
varit stark inom området, vilket styrks av att Future Eco bildats.

Genom att skapa en gemensam plattform, ett innovationscentrum, hädanefter
benämnt Boden Cleantech Center (BCC) på Brännkläppen så kan kommun,
ftiretag och universitet mötas och stärka varandra ftir att skapa stabil tillväxt
och afftirsmässighet i den miljötekniska utvecklingen. Inom BCC kommer
utvecklingsprojekt att drivas gemensamt, nya och befintliga tjänster och
produkter utvecklas genom att beställare i god tid kan annonsera sina behov
så att lokala leverantörer enskilt eller i samverkan kan utveckla metoder som
svarar mot kommande behov.

På Brännkläppen/Boden Cleantech Center behöver ett industriområde
definieras och byggas upp. Arealen bedöms sträcka sig fran nuvarande
Brännkläppen bort till Svalget. Området kommer att byggas upp så att det
finns en testmiljö kopplad till det nu befintliga tillståndet. Testmiljön
placeras i anslutning till den nya deponin. Till det kommer ett antal olika
markområden markeras ut som möjliga ftir olika företag att bedriva
afftirsverksamhet på, alternativt ha som ett eget test/ftirsöksområde inom
specifika produktområden.

Sammantaget gör kommunledningsftirvaltningen bedömningen att
alternativet med att arrendera ut den nya deponin inte är önskvärt. De
bärande argumenten ftir detta ställningstagande är dels att det är ett
kommunalt samhällsbyggnadsansvar att driva och styra en deponi i en region
med begränsad konkurrens och langa geografiska avstånd inom regionen,
dels att Bodens kommun måste ta ansvaret ftir att området vid Brännkläppen
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utvecklas till en ledande innovationsmiljö där näringslivsutveckling och
ansvar für våra gemensalnma naturresurser går hand i hand.

Arendet

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-15 $ I27:

l. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadskontoret att utarbeta ett
ftirslag till anendeavtal med REBAB for ny deponi samt i detta avtal ta
hänsyn till Tekniska ftirvaltningens synpunkter enligt bilaga.

2. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadskontoret att utarbeta ett
ftirslag till arrendeavtal med REBAB ftir nuvarande deponi samt i detta
avtalta hänsyn till Tekniska ftirvaltningens synpunkter enligt bilaga.

3. I avtalen ska regleras hur nödvändiga delar av tillstånden kan överlåtas
till REBAB och hur tillstånden kan säkras.

4. Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska ftirvaltningen att utarbeta ett
ftlrslag till avtal med REBAB angående ansvaret ftir det lakvatten som
genereras fran de arrenderade områdena.

5. Kommunstyrelsen uppdrar till tillvåixtkontoret att undersöka
möjligheterna till ett Miljötekniskt centrum i Boden.

I tj änste skrivel se 20 I 6 -03 -21 ftireslår kommunledningsftlrvaltningen att
kommunfullmäktige beslutar att:

1. Inte teckna arrendeavtal med REBAB avseende de utredningsuppdrag
som fastställdes i kommunstyrelsen 2015-06-15 S 127.

2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag attlägga ett organisationsftirslag dÈir

avfalls,-deponiverksamheten organiseras inom Bodens kommunkoncern.
Förslaget ska innehålla organisationsstruktur, verksamhetsområden och
langsiktig afftirs- och finansplan.

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag attbyggaupp ett innovationscentrum vid
Brännkläppen, motsvarande ett MTC i enlighet med uppdraget fran
kommunstyrelsen 2015-06-15 ç 127. Detta ska inarbetas i arbetet med att
organisera avfalls,- deponiverksamheten inom Bodens kommunkoncern.

4. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i arbetet med Strategisk plan 2017-
2019 bedöma den totala investeringsvolymen ftir att bygga upp en fysisk
testplats och verksamhetsytor vid Brännkläppen. Möjligheten till extem
projektfinansiering ska undersökas och redovisas. Tidplan ftir
genomftirandet och den årliga kostnaden ska redovisas.

Komm u nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens fürslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Â%
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Yrkanden
Anders Pettersson (KD) och Robert Lund (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens ftirslag.

För genomfìirande
Kommunstyrelsen
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s40 Revidering av taxor och avgifter för upplåtelse av
offentlig plats
KS 20161t77

Beslut
1. Kommunfullmäktige ändrar taxor och avgifter vid nyttjande av offentlig

plats i Bodens kommun så att upplåtelsetypen Övrigt nyttjande:
uteservering, byggställning, container med mera delas upp i ñljande två
typer:

a. Byggställning, container med mera

b. Uteservering med mera

2. Avgiften ftir upplåtelsetypen Byggställning, container mm, bestäms till
ftiljande nivå

0,33 þ,rlm2 och dygn (min 300 kr/upplåtelse)

I0krlm2 och månad (min 300 kr/upplåtelse)

3. Upplåtelsetypen Uteservering mm behåller nuvarande avgift.

4. Taxorna och avgifterna får 2016 som ett gemensamt basår.

Beskrivning av ärendet
Kommuntullmäktige har 2008-02-04 $ 21 samt 2011-10-03 $ 105 beslutat
om de nu gällande taxorna och avgifterna für nyttjande av offentlig plats i
Bodens kommun. Enligt reglerna finns en upplåtelsetyp som heter Övrigt
nyttjande: uteservering, byggställning, container med mera. Avgiften für den
upplåtelsetypen är

2l<rlm2 och dygn (min 300 kr/upplåtelse)

321<rlm2 och månad (min 300 kr/upplåtelse)

Kommunen står inftir en expansiv period. Utvecklingsplanen 2015-2025 for
Bodens kommun med visionen att Boden är 2025 ska ha mer än 30 000
invånare och vara en växande kommun som fürknippas med utveckling,
trygghet och livskvalitet är en stor utmaning. Fler och större byggprojekt i
Boden åin vad som tidigare varit vanligt innebär att även centrum kommer att
påverkas med nybyggnationer och ftirtätning av befintlig bebyggelse.

Under byggtiden kommer byggställningar och byggupplag inkräkta på
exempelvis offentlig plats och påverka allmänt nyttjande och framkomlighet.
Sådant nyttjande ftirutsätter tillstånd av polismyndigheten med kommunens
tillstyrkan. Nyttjandet är dessutom reglerat med en av kommunfullmäktige
fastställd taxa och avgift.
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Tiden für att uppnå den ökade befolkningsmåingden är relativt knapp och
exempelvis höga avgifter ftir hyra av offentlig plats kan ha en negativ
påverkan på byggtakten. En omvåirldsbevakning visar att kommunen har
högre avgifter Èin exempelvis Umeå, Luleå och Piteå. Kalix och Älvsbyn har
ingen sådan avgift.

Tekniska ftirvaltningen föreslår en såinkning av taxan ftir denna typ av
nyttjande av offentlig plats for att inte utgöra en negativ påverkan für
byggetablering i kommunen.

Samråd i ärendet har skett med kommunjuristen.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomfärande
Kommunstyrelsen/tekniska ftirvaltningen
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s4r Motion från Bo Englund (V) om servicen av
hemtjänstens bilar
K520t51702

Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad då socialnämnden redan
arbetar i enlighet med motionen.

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

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

Problemen med att iordningsställa hemtjänstens kalla och isiga bilar vintertid
är väl kända, problemet har bland annat behandlats i socialftjrvaltningens
skyddskommitté. Möjlighetema att lösa problemet har ftirsvårats då
hemtjänstgrupperna har varit lokaliserade på olika platser med olika
ftirutsättningar.

Socialnämnden står i begrepp att omorganisera hemtjänsten. Fem
hemtjänstgrupper blir tre och dessa samlokaliseras i ftire detta
Sandenskolans lokaler. Även hälso- och sjukvårdsenheten lokaliseras dit.
Den nya organisationen och de nya lokalerna ger samordningsftirdelar, vilket
ger ftirutsättningar ftir en långsiktigt hållbar lösning av problemen som kan
uppstå vintertid. Socialftirvaltningen utreder für närvarande hur en sådan

lösning kan se ut.

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

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstålmmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkande och beslutsgång
Bosse Strömbäck (V) yrkar bifall till motionen.
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Ordfiiranden ställer kommunstyrelsens ftirslag mot Bosse Strömbäcks (V)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
ftirslag.

För kännedom
Bo Englund (V)

Ç
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S 42 Godkännande av Borgmästaravtal
KS 2016/110

Beslut
1. Bodens kommun undertecknar det av Europeiska kommissionen

lanserade "Borgmäst ar avtalet" .

2. Förslag till projektdirektiv godkänns.

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

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

och genom att se till att ft)rnybara energikällor står ftlr 20 o/o av energimixen.
Som ett led i detta arbete initierade man något som kallas Borgmästaravtalet.

Avtalspartnernas syfte med sitt âttagande är att uppfflla och överskrida EU's
måI. I oktober 2015 lanserades en ny omgång av Borgmästaravtalet, som tar
sikte på 2030 och innefattar både utsläppsminskning och klimatanpassning. I
korthet är det ftljande åtaganden som gäller om man skriver under:

1. Minska koldioxidutsläppen med minst 40 %till2030

2. Öka resiliensen mot klimatftirändringar (klimatanpassa)

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

4. Strategin ska innehålla anpassningsåtgärder.

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

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

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

I strategisk plan 20I 6-20 I I har kommunledningsförvaltningen dessutom ffitt
i uppdrag alltafram ft)rslag till uppdaterade lokala miljömål och en plan för
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att nä dessa. Utredningen ska presenteras senast I 5 april 2016. Arbetet med
Borgmästaravtalet åir i sig en viktig del av detta uppdrag. Nyttan ligger dels i
en fürbättrad miljö och dels i form av ett ökat, och mer synkroniserat, lokalt
miljöarbete som bidrar till en hållbar utveckling.

I samhällsbyggnadskontorets ftirslag till beslut lyder den tredje punkten:

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

I övrigt enligt beredningens fürslag.

Beredningens fürslag:

1. Bodens kommun undertecknar det av Europeiska kommissionen
lanserade "Borgmäst ar av taleI" .

2. Förslag till projektdirektiv godkänns.

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

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkande
Gösta Eriksson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

För genomftirande
Kommunstyrelsen/samhäl I sbyg gnadskontoret

&
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s43 Begäran av igångsättning och medel för exploater¡ng
Brännan
KS20t0ls44

Beslut
1. Kommunfullmäktige medger igangsättning av exploateringen så snart

som detaljplanen har vunnit laga kraft.

2. Kommunfullmäktige anvisar 1l miljoner kronor under 2016 samt 11

milj oner kronor under 20 17 till ks-kommunledningsftirvaltningens
investeringsram fü r exploateringen av området.

3. Kommunfullmäktige anvisar 6 miljoner kronor under 2016 samt 4
miljoner kronor under 2017 till ks-tekniska fürvaltningens
investeringsram für utftirandet av VA-anläggningar inom området.

4. Kommunfullmäktige utökar ks-tekniska ftirvaltningens driftram med
1 00 000 kronor 2016. Följande års kostnadsökningar beaktas i arbetet
med Strategisk plan 2017-2019.

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

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2015-06-15 $ 94 detaljplan ftir kvarteret
Brännan, Sävastön. Detaljplanen skapar fürutsättningar lor exploatering av
71 kommunala småhustomter. Planen är ftir närvarande ftiremål for
överklagande.

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

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

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

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

Eftersom detaljplanen inte har vunnit laga kraft är det osäkert när
exploateringen kan påbörjas.
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Genomfürandet av exploateringen innebär att kommunen som huvudman,
genom tekniska ftirvaltningen, ätar sig ett driftsansvar ftir gator och annan
allmän platsmark. Kostnaden für detta beräknas till 100 000 kronor 2016,
220 000 kronor 2017 sarrú400 000 kronor från 201 8.

För kommunledningsftirvaltning beräknas driftkostnaden (viss
fastighetsskatt, kapitalkostnad och skötsel av tomtmark) och ökade
administrativa kostnader kopplade till exploateringen uppgå till 200 000
kronor 2016 samt 450 000 kronor åren20l7-2019.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrel sens ftirsl ag överensst?immer med kommunfullmäkti ges

beslut.

För genomftirande
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret, samhällsbyggnadskontoret, tekniska
ftirvaltningen
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s44 Rapport om Boendeutredning utifrån demografiska
förändringar
KS 2015/69

Beslut
1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att påbörja planering

och programarbete ftlr nyproduktion av ett vård- och omsorgsboende,
varav den ftirsta etappen med cirka 90 platser ska vara i drift är 2020.

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

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

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

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

Utifran en beskrivning av demo grafiutvecklingen, dagens bostads situation
ftir äldre och ftir personor med funktionsnedsättning samt tillgängligheten i
det ordinarie bostadsbeståndet har utredningen gjort en behovsanalys fram
till år 2030 av bostadsbehovet. Utifran överväganden av olika alternativ
utmynnar rapporten i ftirslag till tre handlingsplaner: Bostäder für äldre,
Bostäder ftir personer med funktionsnedsättning och Ätgarder ftir ökad
tillgänglighet i ordinarie bostadsbestånd.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Egon Palo (M) och Bosse Strömbäck (V) yrkar att det under punkt I i
beslutet ska stå ". ..cirka 120 platser ska vara i drift är 2020.".

Béatrice Öman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Í
þß

Utdragsbestyrkande / Expedierat



Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2016-04-18

Sida

41(52)

Kommunfullmäktige

Daniel Rönnbäck (M) yrkar att vård- och omsorgsboendet under punkt I i
beslutet ska vara i drift senast år 2020.

Ordftiranden ställer kommunstyrelsens ftirslag mot Egon Palos (M) och
Bosse Strömbäcks (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens ftirslag.

Ordftiranden ställer kommunstyrelsens ftirslag mot Daniel Rönnbäcks (M)
yrkande och finner att kommunfullmÈiktige beslutar enligt kommunstyrelsens
ftirslag.

För genomfürande
Kommunstyrelsen /kommunledningsftirvaltningen
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Kommunfullmäktige

S 45 Extra investering projekt Kusön/Kusån
KS 2016/84

Beslut
Kommunfullmäktige tilldelar 2,5 miljoner kronor under 2016 ftjr projektet
spillvattenanslutning Kusön/Kusån.

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

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

Som ett ffirsta steg i projektet måste under 2016 genomftjras ett antal
åtgärder ftir att starta upp projektet.

Fas 1: Utredning och systemhandling gäller for 2016-2017

o Framtagande av underlag lor beslut gällande verksamhetsområde
(kommunfullmäktige).

o Dialog med fastighetsägare.

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

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

o Framtagande av underlag ft)r beslut om projektorganisation, principer
ftir finansiering och anslutningsavgift.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomfärande
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret, tekniska fürvaltningen
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Kommunfullmäktige

S 46 Fastställande av skogsbruksplanen
K52016/76

Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer Bodens kommuns skogsbruksplan,

upprättad 2013 och uppdaterad 2016.

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

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

Beskrivning av ärendet
Skogsbruksplanen togs fram 2013 och behandlar kommunens totala
skogsinnehav. Skogsbruksplanen löper över tiden 201 3 - 2024 och ska
uppdateras arligen. Planen är uppdaterad ftir 2015.

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

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

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

Tätortsnära skog - Trcidbevuxen mark med ett naturligtfdltskih som helt
eller till störue delen ligger inom eller högst en kilometer utanJör en tritort
(rrilmat från tdtortsgrdnsen) Det kan handla om ett större skogsområde eller
en mindre skogsdunge. Den tritortsnriro skogen knn ha värden av olika slag,
exempelvis sociala, biologiskn, kulturella eller pedagogiska. Det kan oclcså
varø skog som inte har några vrirden men som med en viss þrm av skötsel
kanfå höga vrirden. Den ttitortsndra skogen kon delos in ifyra kntegorier;

Husndra, Kvarter s s ko g, Stads del, Fritids - o ch relveation.

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat
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Kommunfullmäktige

Parkenheten ft)reslår att under 2016 ta fram ett komplement till
skogsbruksplanen i form av ett skötselprogram ftir tätortsnära skog. Detta
gör det möjligt att långvarigt planera skötselinsatser och attpä ett tydligt sätt

ekonomiskt redovisa kostnader och inkomster für tätortsnära- respektive
produktionsskog.

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståirnmer med kommunfullmåiktiges
beslut.

För genomfìirande
Kommunstyrelsen/tekniska ftirvaltningen
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s47 Motion från Egon Palo (M) om att göra skogsskötseln
till en resultatenhet
KS 2015/285

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

skogsskötseln till en egen resultatenhet.

2. Tekniska ftirvaltningen fär i uppdrag atttafram interna rutiner ffir
särredovisning av skogsverksamheterna.

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

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

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

Tekniska ft)rvaltningen delar motionens uppfattning att avkastning från
skogen ska återinvesteras i skogsverksamheten.

Kommunstyrelsens fcirslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmtiktiges
beslut.
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Yrkanden
Egon Palo (M) och Rasmus Joneland (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens
ftirslag.

För kännedom
Egon Palo (M)

För genomfärande
Kommunstyrelsen/tekniska ftirvaltningen
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s48 Val av lekmannarevisorer i Bodens kommunfastigheter
AB, Bodens Kommunföretag AB och Boden Science
Park Fastighets AB för återstående del av
mandatperioden
K520161246

Beslut
l. Kommunfullmäktige väljer Roland Hemphälä (C) som ny

lekmannarevisor i Bodens Kommunftiretag AB (Karl-Ivar Frank
kvarstår).

2. Kommunfullmäktige väljer Roland Dahlqvist (NS) som ny
lekmannarevisor i Boden Kommunfastigheter AB.

3. Kommunfullmfütige väljer Britt-Inger Olsson (S) som ny
revisorssuppleant i Bodens Kommunfastigheter AB

4. Kommunfullmäktige väljer Leif Nordström (L) som ny lekmannarevisor
i Boden Science Park Fastighets AB.

5. Kommunfullmtiktige väljer Inger Lundström (M) som ny
revisorssuppleant i Boden Science Park Fastighets AB.

Beskrivning av ärendet
Kommunrevisorerna ftireslår 2016-04-05 $ 3 kommunfullmäktige att ftir
innevarande mandatperiod utse lekmannarevisorer och suppleanter enligt
ovan.

För kännedom
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret, personalkontoret, kansliet

/ Expedierat Signatur
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s4e Per Vest¡n (S) med avsägelse av uppdragen som
ledamot i utbildningsnämnden och ersättare i

kommunfullmäktige
KS20t6l23s

Beslut
Kommunfullmåiktige godkänner Per Vestins (S) avsägelse av uppdragen som
ledamot i utbildningsnåimnden och ersättare i kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Per Vestin (S) har 2016-04-04lämnat in en avsägelse från sina uppdrag som
ledamot i utbildningsnåimnden och ersättare i kommunfullmäktige.

För kännedom
Per Vestin (S)
Utbildningsnåimnden
Kommunstyrelsenlkansliet, personalkontoret

$&
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s50 Anders Dahlquist (C) med avsägelse av uppdraget som
ledamot i miljö- och byggnämnden samt val av ny
ledamot för återstående del av mandatperioden
KS 2016/163

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Anders Dahlquists (C) avsägelse av

uppdraget som ledamot i miljö- och byggnåimnden.

2. Johan Gröhn (C) väljs till ny ledamot i miljö- och byggnåimnden.

Beskrivning av ärendet
Anders Dahlquist (C) har 2016-03-04lämnat in en avsägelse från sitt
uppdrag som ledamot i miljö- och byggnåimnden. Centerpartiet har 2016-04-
08 låimnat in ftiljande nominering till ny ledamot:

Ledamot
Johan Gröhn (C)

För kännedom
Anders Dahlquist (C)
Johan Gröhn (C)
Miljö- och byggnämnden
Kommunstyrelsenlkansliet, personalkontoret
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s5r Niclas Ståhl (M) med avsägelse av uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen
K520161248

Beslut
Kommunfullmåiktige godkåinner Niclas Stahls (M) avsägelse av uppdraget
som ersättare i kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Niclas Stahl (M) har 2016-04-08 lämnat in en avsägelse från sitt uppdrag
som ersättare i kommunstyrelsen.

För kännedom
Niclas Stahl (M)
Kommunstyrelsen/kansliet, personalkontoret

/ Expedierat
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S 52 Nya motioner

Kommunfullmäktige beslutar att remittera ftiljande motioner till
kommunstyrelsen.

I

2.

Motion från Susanne Ström (SD) Angående inhägnade rastplatser für hundar
(2016n83).

Motion från Bernt Drugge (SD) Förbud mot mobiltelefoner och surfplattor under
lektionstid (20161 I 45).

$8ß
Utdragsbestyrkande / Exped¡erat
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S 53 Nya medborgarförslag

Inrätta ett cykelråd (20161212)
Inlämnat av: Rolf Modigh
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i åirendet.

Inftr likvärdig debitering ftir vatten och avlopp (20161149)

Inlåimnat av: Margareta Vikström
Beslut: Kommunfullmåiktige beslutar i ärendet.

För kännedom
Respektive fü rslagsställare
Kommunstyrelsen /kansliet þunkt 1 ), tekniska ftirvaltningen (punkt 2)

1

2.
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