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Upphandling: Björkdungen, Om- och t¡llbyggnad
K520t71563

Beslut
1. NYAB (org.nr: 556394-6267) antas gällande avtal Björkdungen, Om-

och tillbyggnad.

2. Fastighetschefen Conny Bergwall ges i uppdrag att teckna nödvändiga
avtal omgående efter tilldelningstidens slut, om ej någon överprövning
skett i berörd instans.

3. Paragrafenjusteras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen har i samråd med fastighetsfü rvaltningen
infordrat anbud på rubricerat objekt.

Upphandlingen omfattar om- och tillbyggnad av Björkdungens
fürskola ftir att öka antalet avdelningar fran fyra till sex. Arbetet
innefattar även utvändiga åtgärder på skolgarden samt angöringsytor
och parkeringar.

Prövning av anbudsgivare och anbud enligt nedan.

Kvalificeringskraven har varit på

- Ekonomisk ställning, God kreditv¿irdighet AA
- Anbudsgivarens omsättning under de tre senaste fastställda

verksamhetsåren eller den kortare tid under vilken verksamheten
bedrivits ska i genomsnitt ha uppgått till minst 70 MSEK per år
(medelvärde: (Omsättning År I + Omsättning Ä,r 2 + Omsättning,A.r
3)t3).

Utvärderingen har skett utifrån det ekonomiskt mest ftirdelaktiga
anbudet med hänsyn tagen till kriteriet Pris.

Det pris som har utvärderats är anbudssumma samt summa fiktiv AfA.
Sju anbud inkom:

o PEAB Sverige AB, Org.nr:556099-9202

o NYAB, Org.nr 556394-6267

o Rekab Entreprenad AB, Org.nr 556520-7007

. ByggcitY AB, Org.nr. 556771-7615

o GLB i Norrbotten AB, Org.nr. 556609-9726

o NCC Sverige AB, Org.nr.556613-4929

. HÖ A[bygg AB, Org.nr. 556103-1807

Utdragsbestyrkande q-l
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Utvärdering har skett.

DåNYAB har lägst pris (anbudssumma samt summa fiktiv nfA¡
ftireslår ekonomikontorets upphandlingsenhet i tj änsteskrivelse 2017 -
10-30 att de tilldelas kontraktet.

Upphandlingschef Theresa Hägglund informerar om ärendet.

För genomftirande
Kommunstyrel sens ekonomikontor/upphandlingsenheten

\,ß \
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S f 26 lnformationer

Följande information lämnas :

o Personalchefens rapport (personalchefMaria Lundgren).

o Utredning heltider þersonalchef Maria Lundgren).

4.*'\
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S 127 Aterrapportering av uppdrag. Fastställande av riktlinjer
för komm unala fyrverkerier
K520t41552

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunfullmaktige avför frågan fran fortsatt handläggning.

Beskrivning av ärendet
Åke Lidberg lämnade 2014-12-18 in ett medborgarfürslag om att smällare
och fyrverkerier ska ftirbjudas i Boden, att demonstrationer av fyrverkerier
inte ska vara tillåtet och att de kommunala furverkerierna ska läggas ned.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-23 $ 167 att avslåt
medborgarfnirslaget, men att uppdra till kommunledningsftirvaltningen att
återkomma med fürslag till riktlinjer für kommunala fyrverkerier.
Fullmäktige har därefter 2017-10-16 $ 93 beslutat att genomfüra ett fürsök
med laser/ljus i stället ftir nyårsfyrverkeriet. Försöket ska utvärderas ftir
ställningstagande om fortsatt hantering. Då detta är det enda regelbundet
återkommande kommunala fyrverkeriet ftireligger ftir nåirvarande inget
behov av riktlinjer. Kommunledningskontoret ftireslar dåirftir i
tjåinsteskrivelse 2017-10-24 att frågan avftirs från fortsatt handläggning.

För beslut
Kommunfullmfütige

4-ô
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Utökning av nämnders driftramar med anledning av
Budgetproposition 201 8
KS 20171578

Arbets uts kottets förs lag
Kommunfullmäktige utökar, med anledning av forslagen i
budgetpropositionen 20 I 8, nåimndernas driftramar enligt nedan. Reglering
2018 sker via tilläggsbudget och utökning fran och med 2019 räknas in i
ramen i kommande strategisk plan

2018 2019 2020

S¡da
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Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Summa

677 1 251
56 57

733 I 308

1 262
57

I 319

Utökning sker under fürutsättning att Riksdagen antar ftirslagen i
budgetpropositionen 2018 om ftiråindringar i enlighet med
hnansieringsprincipen.

Beskrivning av ärendet
Den 20 september 2017 presenterade regeringen budgetpropositionen ftir år
2018. I propositionen ökas resurserna till välfÌirden genom att de generella
statsbidragen tillftirs 3,5 miljarder är 2019 ochT miljarder från och med år
2020. För Bodens kommun innebär det ett tillskott pâ9,7 miljoner kronor
2019 och lika mycket till året därpå, det vill säga totalt 19,4 miljoner kronor
fran och med år 2020.

I budgetpropositionen görs dessutom ett antal regleringar enligt
finansieringsprincipen, det vill säga åindrat åtagande fìir kommunen
kompenseras med minskade/utökade resurser. Nedan framgår de regleringar
som görs i enlighet med finansieringsprincipen i budgetproposition 2018:

q.+
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Förlängd skolplikt
Nyanlända elever i grundskolan
Förslag från skolkommissionen
Genomströmn ing gymnasieskolan
Förslag från skolkostnadsutredningen
Offentlig hetspri ncipen
Försöksverksamhet med branchskolor
Prao i åk I och 9
Läsa/skriva/garanti
Utveckling nationella prov
Betygsättning i moderna språk
Missbruk av spel om pengar
Summa finansieringsprincipen

7
3
5
1

5
1

1

1

1

2

1 5
7
5

1

6

1 5
7
5
1

6

3
4
4
1

1

2

197
84

140
28

140
28

3
28

0
28

0
56

733

424
198
141
28

170
0
I

113
113
28
28
57

I 308

427
199
142
28

171
0
9

114
114
28
28
57

I 319

0,0,3
4
4
1

1

2

0,

Av de regleringar som görs avser missbruk av spel om pengar
socialnämndens verksamhet och övriga regleringar avser
utbildningsnämndens verksamheter.

Enligt riktlinjerna ftir ekonomistyrning tillftjrs alternativt minskas respektive
nämnds ram med det belopp som anslaget ftir kommunalekonomisk
utjämning ftirändras enligt finansieringsprincipen. Ekonomikontoret ftireslår
därftir i tjänsteskrivelse 2017-10-05 att kommunfullmfütige justerar
driftramarna med motsvarande reglering som görs i budgetpropositionen ftir
2018. Reglering 2018 ftireslås ske via tilläggsbudget och justeringar från och
med 2019 i kommande strategisk plan.

Efter ovanstående justeringar blir kommunens budgeterade resultat ftir aren
2018-2020;23,4 miljoner kronor, 4,4 miljoner kronor samt -9,3 miljoner
kronor. Sedan strategisk plan fastställdes i juni har det kommit nya
prognoser på intåikterna för skatt och utjämning samt på pensionskostnaderna
som forsämrar resultatet für ån2018 men ftirbättrar det fran 2019 och framåt.
Sveriges kommuner och landsting presenterar sin nästa
skatteunderlagsprognos den 20 december 2017.

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande / Expedierat %
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Fastställande av nya Riktlinjer för styrning och
uppföljning
K520121547

Arbets uts kottets fö rs la g

1. Kommunfullmäktige fastståiller ftrslag till nya riktlinjer für styrning och
uppftiljning samtidigt som de tidigare riktlinjerna für styrning och
uppftljning frän 2017 -02-20 S 8 upphävs.

2. Kommunfullmaktige upphäver beslut 2014-04-07 $ 39 om
Utvecklingsplan ftir Bodens kommun 2015-2025.

3. Kommunfullmäktige godkänner avrapporteringen om uppdraget fran
Strategisk plan 2018-2020 om en framtida modell ftir kvalitets- och
servicefürklaringar.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2004-04-26 ç 71 fastställt riktlinjer für styrning och
uppftiljning. Riktlinjerna har därefter reviderats vid ett antal tillfÌillen, senast
i februari 2017. Förslag till nya riktlinjer har arbetats fram av
kommunledningsftirvaltningen. Med anledning av att dokumentet har
reviderats många gånger sedan det ursprungliga beslutet füreslås att
kommunfullmfütige fastställer nya riktlinjer für styrning och uppftiljning.

I de nya riktlinjerna ftireslås mindre åindringar av styrmodell och styrprocess.
Det tydliggörs att Bodens kommun använder mål- och resultatstyrning i
kombination med tillitsbaserad styming. Tillitsbaserad styming ger mer
utrymme ftir nämnderna att utifran lagar och riktlinjer samt
kommunfullmäktiges mål och inriktningar, formulera och anpassa sin
styming ft)r att uppnå målen inom sina verksamhetsområden. Nämndernas
styrkort, fiirutom uppdragen, foreslås därftir utgå från strategisk plan och
ersättas med riktade mål och indikatorer mot berörda nåimnder. Nämnderna
ska även fortsättningsvis ta fram en verksamhetsplan som beskriver
framgangsfaktorer som bidrar till att uppnå de kommunövergripande målen.
Planen ska som tidigare delges till kommunfullmäktige.

Kommunens vision kommer som tidigare aftvara en del av den strategiska
planen. Då den formellt är beslutad i Utvecklingsplan ftir Bodens kommun
2015-2025 ftireslås att utvecklingsplanen upphävs. Visionen i kommande
strategisk plan ftireslås bli samma som i Strategisk plan 2018-2020,med
undantag fiir de fyra områdena som syftar tillbaka till Utvecklingsplanen.

Med utgångspunkt i visionen och en langsiktig omvärldsanalys tas infür
varje mandatperiod ett ffital fokusområden fram. Dessa ersätter de tidigare
utpekade områdena i utvecklingsplanen och ska vara sådant som kommunen
behöver fokusera på och utveckla. Dessa utgör grunden till strategisk plan.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Inom varje fokusområde tas sedan politiskt prioriterade målområden fram.
Målområdena innehåller även mätbara målindikatorer. I övergången mellan
befintlig och ny styrmodell füreslås att fokusområden och mål fastställs
under våren 2018, istället ftir hösten 2017 som annars beskrivs i de nya
riktlinjerna.

Strategisk plan fastställs som tidigare i juni varje år och efter valet har nya
kommunfullmziktige möjlighet att revidera planen, gällande prioriterade
målområden, indikatorer och uppdrag. Den nya styrmodellen innebåir att
nålmndernas arbete med sina mål fÌirskjuts från våren till hösten.

Hela strategiska planen ska fortsättningsvis ftiljas upp i delårsrapporter och
årsredovisning. Nämndernas verksamhetsplaner ftiljs som tidigare upp i
verksamhetsberättelser. Uppftiljningen kommer att behandlas som separata
åirenden i kommunfullmäktige och blir inte en del av kommunens
delårsrapport och årsredovisning.

Riktlinjerna innehåller även en beskrivning av de styrdokument som
används, det vill säga strukturen ftir stymingen inom hela kommunen. Det
tydliggörs vilka styrdokument som far användas på vilka nivåer samt att den
strategiska planen åir överordnad övriga planer, program och strategier.

I de nya riktlinjera ftirtydligas att analysen av uppföljningarna ska utvecklas.
Analysen ska utgöra underlag ftir framtida planering och vid behov leda till
olika åtgärder. Kvalitetsuppftiljningar till kommunfullmäktige ftireslås
hanteras på samma sätt som idag.

I strategisk plan har kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning ett
uppdrag afttafram en framtida modell ftir kvalitets- och serviceftirklaringar.
För att tydliggöra innebörden av servicefürklaringarna füreslås de byta namn
till kvalitetsgarantier. Dessa ska finnas inom de verksamhetsområden som
vänder sig direkt till medborgarna. Respektive verksamhetsområde ansvarar
für att kommunicera sina garantier med medbotgama samt ha dem
tillgängliga på kommunens hemsida. Som tidigare fastställer nämnderna sina
kvalitetsgarantier i samband med beslut om verksamhetsplanen. Däremot
kommer de inte att ingå i verksamhetsplanen. Uppftiljning av garantierna ska
ske genom medborgarnas inlämnade synpunkter på verksamheterna eller
genom annan form av uppftiljning. De kommungemensamma
servicefü rklaringarna i strate gi sk plan utgår.

Kommunledningsftirvaltningen fü reslår i tj änsteskrivel se 20 17 - I 0 -26 att
kommunfullmäktige godkåinner avrapporteringen av uppdraget om en
framtida modell ftjr kvalitets- och servicefürklaringar.

För beslut
Kommunfullmäktige

Sida
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Sammanträdesda gar 2018 för kommunfullmäktige,
komm unstyrelsen och arbetsutskottet
KS20t7l63t

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen fastställer ftirslaget till sammanträdesdagar i
kommunstyrelsen och i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Arbetsutskottets förslag ti I I besl ut i kom m u nfu I lmäktige
Kommunfu llmfütige fastställer ftirslaget till sammanträdesdagar i
kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Efter överläggningar med kommunstyrelsens ordförande och
kommunfullmäktiges presidium har kommunledningsftirvaltningen 2017 -10-
13 lämnat in ett ftirslag till tidplan für sammanträdesdagar i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott
ftir år 2018.

För beslut
Kommunstyrelsen
Kommunfullmåiktige

Sida
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Yttrande till revisorerna över rev¡s¡onsrapporten
Kontroll, insyn och tillsyn av privata utförare
KS 20171596

Arbets uts kottets fö rs lag
l. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsft)rvaltningen aÍt ta fram

ett ftirslag till ett program med mål och riktlinjer für sådana kommunala
angelägenheter som utfürs av privata utfürare. Förslaget ska kunna
behandlas på styrelsens sammanträde i mars månad 2018. Programmet
ska gälla frir den kommande mandatperioden 2019-2022.

2. Kommunstyrelsen överlämnar detta beslut som yttrande till revisorerna.

Beskrivning av ärendet
Kommunrevisionen har genomftirt en granskning om kontroll, insyn och
tillsyn i verksamhet som lämnats över till privata utftirare är ändamålsenlig
och om den interna kontrollen tir tillräcklig. Kommunstyrelsen är
revisionsobjekt i avseendet om det har tillsetts att kommunen, i enlighet med
kommunallagen, har ett program med kommunala mål och riktlinjer ftir
sådana kommunala angelägenheter som utfÌirs av privata utftirare.

Revisorerna bedömer att kommunstyrelsen inte har tillsett att den kontroll,
insyn och tillsyn i kommunal verksamhet som lämnats över till privata
utftirare Èir ändamålsenlig. Styrelsen har inte berett fullmäktige möjlighet att
fatta erforderligt beslut på kommunövergripande nivå. Revisorerna anser att
kommunstyrelsen bör initiera framtagande av mål och riktlinjer ftir
verksamheten som utfürs av privata utft)rare enligt kommunallagens krav.

Enligt 3 kap 19 b $ kommunallagen (1991:900) ska fullmäktige ftir varje
mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer ftir sådana kommunala
angelägenheter som utfiirs av privata utftirare. I programmet ska det också
anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga ftireskrifter på området
ska ftljas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Samma
bestämmelse finns i 5 kap 3 $ nya kommunallagen (2017:725) som träder i
kraft den 1 januari 2018.

Kommunledningsftirvaltningen delar revisoremas bedömning och ftireslår i
tj änsteskriv else 20 I 7 - I 0 - I 7 att kommunstyrel sen uppdrar till
kommunledningsftirvaltningen att bereda ett ftirslag till program med mål
och riktlinjer som kan behandlas av styrelsen senast vid sammanträdet i mars
2018. Programmet ska gälla ftir den kommande mandatperioden 2019-2022.

För beslut
Kommunstyrelsen

Signatur
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S f 32 Revidering av teckningsrätten inom ekonomikontoret
KS 2015/61

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunstyrelsen fastställer füreslagen teckningsrätt och rätt att
underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser inom ekonomikontoret.

Beskrivning av ärendet
För att kunna teckna kommunens deklarationer, plus- och bankgiron,
bankkonton, avtal och övriga handlingar inom ekonomikontoret krävs ett
beslut från kommunstyrelsen om vem som är behörig att underteckna
handlingar. Ekonomikontorets teckningsrätter är senast beslutade av
kommunstyrelsen 2017-10-02 $ 154.

Ekonomikontoret ftireslår i tjåinsteskrivelse 2017-10-18 en revidering av
teckningsrätten på grund av personalomsättning inom
utbildningsfü rvaltningen.

För beslut
Kommunstyrelsen

\éþ



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-10-30

Sida

14(23)

s 133

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

Remiss från Trafikverket. Förslag till nationell plan för
tra ns po rtsyste m et 201 8 -2029
KS 20171533

Arbets uts kottets förs la g

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsftirvaltningens remissvar
nedan gällande nationell transportplan.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun har fått ftirslaget till nationell plan für transportsystemet på
remiss. Remissvaret ska ha inkommit till nåiringsdepartementet senast 30
november. Kommunen har vid framtagande av detta remissvar samrått med
tekniska ftirvaltningen samt de närliggande kommunerna Luleå, Piteå,
Alvsbyn och Kalix.

Kom munledningsförvaltningens rem issvar

Bodens kommun har ftiljande synpunkter.

Bodens kommun är positiv till att Trafikverket ftireslar kraftigt ftirbättrad
infrastruktur i övre Norrland. En av landets kraftigaste tillväxtregioner. Det
är glädjande att man hörsammat regionen och näringslivets behov av
tillfrirlitligare och kapacitetsstarkare transportsystem. Det innebär också att
ftirutsättningar att ft)ra över godstransporter till de mindre miljöbelastande
transportsätten j ärnväg och sj öfart stärks.

Infrastruktursatsningar som Norrbotniabanan, Malmporten och Malmbanan
har stor betydelse ftir att säkerställa att vi kan nyttja de naturresurser som
finns i regionen. Investeringama har även en stor betydelse ftir att ytterligare
skapa möjligheter ftir regionft)rstoring och säkerställa god kompetens.

I Boden möts idag stambanan genom övre Norrland, Malmbanan och
Haparandabanan. Dubbelspår på järnvägen mellan Luleå och Boden åir en
åtgärd som kommunen prioriterar. Regionala planer på pendeltågstrafik
Luleå - Boden - Kalix - Haparanda innebär att Boden kan utveckla sin
position som knutpunklnav - Noden Boden - ftir järnvägstrafiken i
Norrbotten.

Kommunen arbetar aktivt für att stärka planberedskapen ftir bostäder,
verksamheter och infrastruktur. Bostadsftirsörj ningsprogrammet,
Planeringsfürutsättningar ftir bostadsftirsörjning, Utvecklingsplanen samt
strategiska planens utvecklingsområden en växande trivsam småstad,
barnvänliga Boden samt integrationen som tillgang är tecken på detta.
Översiktsp lan 2025 (antagen j un i 20 17 ) ftireslår ett primärt
utvecklingsområde ftir bebyggelse som omfattar Bodens centrala delar med
riktning söderut låings pendlingsstråket mot Luleå. Tillväxt inom
utvecklingsområdet st?irker de regionala sambanden och fråimjar

\/b



Samma nträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2017-10-30

Kom m u nstyrelsens arbets utskott

arbetsmarknadsregionen. Arbete med ftirdj upad översiktsplan med trafik-
och parkeringsstrategi pågår som fürv?intas utmynna i samrådshandling
hösten 2018.

Behov av lånefïnansiering

Satsningama i planen är utspridda över en lång period när behovet av en
stärkt infrastruktur i hela Sverige åir stora redan nu. Bodens kommun anser
därftir att regeringen bör pröva möjligheten att lånef,rnansiera vissa
investeringar så att de kan tidigareläggas och att andra investeringar kan
genomloras fullt ut under en kortare tid. Dåirmed kan investeringarna
snabbare nyttiggöras vilket åir till ñrdel för Sveriges ntiringsliv och hela
landets utveckling.

Medel till regional plan

Sverige är ett stort och avlangt land som är beroende av en god infrastruktur.
Det skulle dåirftir vara önskvârt aft Sverige kunde avsätta mer pengar till
investeringar och reinvesteringar i infrastrukturen. Nu verkar det som om
vårt land är en av de l¿inder i EU som satsar minst, trots den positiva ökning
som nu har skett sen tidigare planperioder.

Särskilt märkbart blir det när medel ska ftirdelas till de regionala planerna.
Norrbotten får endast i genomsnitt 67 miljoner kronor per år under
planperioden. Större satsningar som exempelvis trafi ksäkerhetshöj ande

åtgärder på riksväg 97 mellan Boden och Luleå slukar en mycket stor del av
tillgringliga medel och det finns därftir mycket litet utrymme ftir önskvåirda
ftirbättringar av infrastrukturen. Detta är allvarligt och bör rättas till vid
kommande revideringar av transportplanerna.

Tiltgåingtighet och trafiksäkerhet på landsbygd

I ftirslaget till plan anges att det lågtrafikerade jËirnvägs- och vägnätet
kommer att få lägre tilldelning vilket innebär att standarden kan bli svår att
vidmakthålla. På sikt kan detta ge negativa effekter für Sveriges landsbygd.

I vilken utsträckning mindre åtgåirder, såsom exempelvis gang- och
cykelvägar och säkra busshållplatser med anslutningar, kan komma
landsbygden till del, kan inte ses i planftirslaget. Bodens kommun vill
framftira att landsbygdens villkor inte far ftirsåimras på grund av en eftersatt
infrastruktur.

Detta är också ett exempel på att de medel som står till infrastrukturens
fürfogande bör utökas i antingen en större ram vid nästa revidering av planen
eller med lånefinansiering av de stora projekten.

Norrbotniabanan

Det är mycket positivt att Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå, en

fortsättning på Botniabanan, nu ftireslås påbörjas. I ftirslaget betonas vikten
och nyttan av Norrbotniabanan och vi anser därftir att hela Norrbotniabanan
måste finnas med i planen.

S¡da
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Det är oroande att inte ens de medel som ftireslås avsättas ftir järnvägen

Umeå - Skellefteå räcker till. Här anser vi att lånefinansiering åir en
möjlighet som måste nyttjas så att hela sträckan mellan Umeå och Luleå kan
byggas under planperioden.

Bodens kommun anser att om Norrbotniabanan inte inryms i sin helhet under
planperioden bromsas inte bara utvecklingen i hela regionen utan även på
nationell och europeisk nivå. Norrbotniabanan som en del i transportstråket
Botniska korridoren är en strategisk utveckling av EUs järnvägskorridor
ScanMed till den arktiska regionen.

ERTMS

I ftirslaget till plan anges att det nya signalsystemet ftir jåirnvägen, ERTMS,
ska byggas ut i hela Sverige under planperioden. Det är mycket möjligt att
det är en nödvändig åtgzird ftir att säkra ett säkert och kapacitetsstarkt
järnvägsnät. Men det far inte bli så att inftirandet av ett nytt system hämmar
trafikutvecklingen.

ERTMS finns idag på den relativt nya Botniabanan och på den upprustade
och delvis nya Haparandabanan. På dessa j?irnvägar har inte omfattningen av
godstrafiken levt upp till de ftirväntningar man kan ha då man investerar i
nya moderna jâmvägar. Orsaken lär vara de höga investeringskostnaderna
tågoperatörerna måste göra i varje lok. Det hämmar framffirallt
godstransporterna på j ärnväg.

När ERTMS inftirs på fler järnvägar i Sverige finns risk für att
godstransporterna på järnväg inte kommer upp i ens dagens nivåer. Särskilt
mindre tågoperatörer riskerar att slås ut då de inte kan finansiera den
utrustning som krävs i loken.

Bodens kommun anser det därftir viktigt, precis så som nämns i planen, att
Trafikverket utreder och kommer med fiirslag på hur en statlig finansiering
av den utrustning som krävs kan utformas.

Det åir viktigt att det vid uppbyggandet av det nya signalsystemet avsätts
sådana resurser att inftirandet inte drabbas av inkörningsproblem på olika
delsträckor. Tilliten till järnvägen som trafiksystem tål inte sttindigt
återkommande problem då ny teknik infürs. Varken resenärers,
godstransportköpares eller operatörers tillit till järnvägen som trafiksystem
tål ständi$ återkommande problem då ny teknik inftirs. Resurser måste

säkras så att systemet fungerar i sin helhet redan från inftirandet.

För beslut
Kommunstyrelsen

Sida
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S 134 Aterrapportering av uppdrag. Fastställande av Riktlinjer
för utnämning av Bodenambassadörer
KS20t3l2s2

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunstyrelsen fastställer ft)rslaget till regelverk.

Beskrivning av ärendet
Daniel Rönnbäck (M) lämnade 2013-05-27 in en motion där han füreslog att
regler och rutiner ftir att utse Bodenambassadörer och en officiell utmtirkelse
skulle tas fram.

I motionen lyfter Daniel Rönnbäck (M) fram de egna medborgarnas
betydelse i den externa kommunikationen. Genom att utse officiella
Bodenambassadörer menar han att kommunen på ett bra sätt kan
uppmärksamma prestationer och personer som i positiv mening sätter Boden
på kartan.

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-18 $ 138 att bifalla motionen och
uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta ftirslag till regelverk kring
hantering av Bodenambassadörer.

Kommunledningsftirvaltningen har i tj åinsteskrivelse 2017 -07 -12 utarbetat
fiirslag till regelverk ftir hur Bodenambassadörer utses och vad som
fürväntas av en sådan. I reglema ingår även fürslag till utmärkelse.

För beslut
Kommunstyrelsen

Sida
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Förlängning av de utökade serviceuppdragen till de
båda servicepunkterna nAgf och EDEK
KS 2013/30

Arbets uts kottets fö rs la g

1. Kommunstyrelsen ftirlåinger det utökade serviceuppdraget till EDEK och
nÅgf i enlighet med det avtal som kommunstyrelsens näringslivs- och
arbetsmarknadsutskott beslutade om 2016-05-11 $ 59 att gälla ytterligare
ett ar med möjlighet till ftirlåingning till 2018-08-31.

2. Kommunledningskontoret åir rådande vid val av projektledare.

3. Finansiering med totaltz{D 000 kronor per område och år tas från
bygdemedelspotten.

Beskrivning av ärendet
I syfte att klara kommunens mål ftir füretagsutvecklingen i Raneå och Luleå
beslutade kommunstyrelsens nåiringslivs- och arbetsmarknadsutskott 20I 6-
05-11 $ 59 att finansiera ett pilotprojekt där EDEK (Edefors ekonomisk
ftirening) och RÅBK (Råne älvdals ekonomisk ftirening) utvecklar lokala
servicepunkter.

Servicepunkterna med sina projektledare har bidragit till ett ökat
engagemang hos ftiretagen i respektive område och stärkt näringslivet på
landsbygden. Projektledarna har spridit information till ftiretagen vid
regelbundna ftiretagsfmkostar. De har även informerat om stödformer,
utbildningar, affürsutveckling med mera vid riktade füretagsbesök.
Uppdragen till EDEK och RÅBt< gör det möjligt attnäde mål om tillväxt
och ftiretagsutveckling i älvdalarna som finns uppsatta ftir att utveckla
landsbygden enligt kommunens tillväxtprogram.

Kommunledningskontoret ftireslår i tj änsteskrivelse 2017 -l0-I2 att det
utökade serviceuppdraget ftirlåings.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Projekt delfinansiering av mobila hyresrätter på
landsbygden
KS20r7l.

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunstyrelsen ftireslår att projektansökan om 400 000 kronor (50
procent av det totala investeringsbeloppet) beviljas ur bygdemedelsfonden
till Bodens kommun kommunledningskontoret.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun har ansökt om projektstöd - Bygdemedel till ftirstudie om
mobila hyresrätter. Länsstyrelsen i Norrbottens län efterfrågar nu
komplettering avseende yttrande/protokoll från kommunstyrelsen om att
ftirstudien ska genomfiiras och att bygdemedel ska finansiera 50 procent av
kostnaden.

Den huvudsakliga avsikten med projektet är att utreda och ta fram de

faktiska parametrarna fiir att lyckas åstadkomm a ny a åindamålsenliga
bostäder på landsbygden och i glesbygd. I det ligger att hyreskostnaderna för
dessa lägenheter måste ligga inom ett spann som är överkomligt ftir
hyresgästen. Allmänt behöver bostadsbyggandet ökas eftersom behovet är
större än tillgangen. I mindre orter finns behovet men med konventionella
bostadslösningar finns inget fastighetsbolag som kan, vågar eller vill satsa på
nybyggnation, ombyggnation eller renoveringar av gamla fastigheter.
Bankerna åir negativa till sådana fasta satsningar eftersom riskerna är ftir
stora. Projektet ska ta fram fürslag på mobila/flyttbara bostadsmodeller
anpassat efter det lokala behovet i samarbete med lokala ftireträdare ft)r
presumtiva hyresgäster. Banker och eventuella andra finansitirer är viktiga
aktörer i projektet och inom projektet ska utredas vilka ekonomiska
premisser som de ställer für en finansiering.

Bygdemedel kan utgå till investeringar inom industri och hantverk, turism,
service (i ftirsta hand ftir verksamheter som innebär ftirbättringar av den
industriella servicen som saknas eller bedöms strategiskt viktig ftir bygden)
kulturella ändamål och övrigt som bedöms viktigt ftir bygdens utveckling.

Kommunledningskontoret ftireslår i tj åinsteskrivelse 20 17 -10 -17 att
proj ektansökan bevilj as med femtioprocentig finansiering ur
bygdemedelsfonden.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Ansökan om hastighetsnedsättning i Harads
KS 20171391

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunstyrelsen avslår begåiran om såinkt hasighet genom Harads.

Beskrivning av ärendet
Johan Jansson i Harads har inkommit med en begäran om att sänka
hastigheten genom samhället Harads på väg 97 från nuvarande 50 km/h till
30 eller 40 km/h samt att sätta upp farthinder på sträckan. Som skäl anger
han att det finns många barn som leker i anslutning till vägen då det åir både
bostadshus och affürer vid väg 97 och att fordonsförare inte respekterar den
satta hastighet som finns.

Tekniska ftirvaltningen skriver attväg 97 genom samhället åir mestadels rak
och mellan 6,5 och I meter bred med god sikt samt att det finns en separat
gång och cykelväg en stor del av sträckan. Vägen är ett viktigt transportstråk
med tung trafik. Att slinka hastigheten ytterligare skulle ftirmodligen inte
respekteras av fordonsftirama då det inte efterlevs med dagens hastighet.

I ärendet har både Polismyndigheten och Trafikverket yttrat sig och bägge
instanser füreslår avslag med motivet om vägens utformning.

Övervaknin g av att hastighetsbestämmelser efterlevs är en fråga für
Polismyndigheten.

Tekniska ftirvaltningen füreslår i tjåinsteskrivelse 2017-09-08 att begäran om
sänkt hastighet genom Harads avslås.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Motion från ungdomsfullmäktige. Fler och senare turer
med buss mellan Gunnarsbyn och Boden
KS20l7l92

Arbets uts kottets fö rs I a g

Arbetsutskottet lämnar Èirendet utan yttrande

Beskrivning av ärendet
Oskar Harila ftireslår i en ungdomsmotion inlåimnad 2017-02-02 att det ska
gå en buss i timmen mellan Gunnarsbyn och Boden fram till minst klockan
2l päkvällen.

Ungdomsmotionen skickades på remiss till tekniska utskottet 2017-02-03
som 2017-05-02 $ 25 ftjreslar att kommunstyrelsen avslår ftrslaget och ger
tekniska ftirvaltningen i uppdrag att utreda upphandling av ytterligare en
buss. Kommunstyrelsen beslutade enligt utskottets ftirslag 2017-05-15 $ 96.

Tekniska ftirvaltningen fastslår i tjänsteskrivelse 2017-07-27 att ytterligare
ett fordon tillsammans med redan upphandlad fordonspark inte skulle
uppfylla önskemålet om timmestrafik mellan Gunnarsbyn och Boden.
Ytterligare ett fordon skulle medft)ra en kostnad på 300 000 kronor per år
och en produktionskostnad på 13 kronor per kilometer, vilket innebåir att ett
genomft)rande av ungdomsmotionen skulle blir ftir kostsamt.

Det skulle dock vara möjligt att komplettera linjen med ett nytt fordon och
två dubbelturer fürmiddag samt två dubbelturer kvällstid till en kostnad av
400 000 kronor per år, vilket kan rymmas inom befintlig avtalsram. Detta är
dock inget som finns i tekniska ftlrvaltningens budget ftir nästa ar.

Förvaltningen bedömer att resandeunderlaget på den aktuella sträckan inte
heller tir av den omfattningen att timmestrafik kan motiveras.

Tekniska ftirvaltningen föreslår att ungdomsmotionen inkluderas i det
befintliga uppdrag som förvaltningen har att utreda behov av utökad
busstrafik.

Beredningens fürslag till beslut:

1. Kommunstyrelsens beslutar att upphandla ytterligare en buss på linjen
mellan Gunnarsbyn och Boden.

2. Kommunstyrelsens ger tekniska ftirvaltningen i uppdragatt inkludera
denna ungdomsmotion i utredningen om behov av utökad busstrafik.

Arbetsutskottet beslutar att lämna tirendet utan yttrande.

Sida
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S f 39 Försäljning av del av fastigheten Boden 56:36
K520t61433

Arbets uts kottets fö rs I a g

1. Kommunstyrelsen beslutar att ftirsälja del av fastigheten Boden 56:36 till
Hemsö Luleå 1 KB (u.ä.t Hemsö Norrbotten KB), org. nr. 969780-9839,
Box 24381 ,104 5l Stockholm, für en överenskommen köpeskilling om
tio miljoner trehundraåtta tusen (10 308 000) kronor.

2. Kommunstyrelsen godkänner i övrigt villkoren i köpeavtalet.

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordfürande och
samhällsbyggnadschefen att underteckna ffir beslutet nödvändiga
handlingar.

Beskrivning av ärendet
Inom Björknäsområdet har ny detaljplan antagits. Detaljplanen möjliggör
byggrätter ftir bland annat bostadsåindamål och byggrätter ftir vård- och
omsorgsboenden.

Kommunen har under hösten via anbudsfürfarande upphandlat nybyggnation
samt utftlrande av omsorgstjänster/omsorgen av särskilt boende inom aktuell
tomt. Tillhandahållare av omsorgen ärNorlandia Care AB. Avsiktenär att
Hemsö ska vara ägaren av fastigheten.

Överenskommen köpeskilling uppgår till l0 308 000 kronor. Köpeskillingen
grundar sig på ftirutsättningar fastställda i upphandlingen.

Samhäll sbyggnadskontoret ftireslår i tj åinsteskrivel se 20 17 - I 0 - | 6 att
kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Boden56:36 till Hemsö Luleå
1 KB.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S 140 Förvärv av fastigheten Svartbyn 35:2
K520171663

Arbets uts kottets fö rs lag
1. Kommunstyrelsen beslutar att ftjrvärva fastigheten Boden Svartbyn 35:2

av Sten Enerstam, Svanövägen2, für en överenskommen köpeskilling
om 4,5 miljoner kronor.

2. Kommunstyrelsen godkänner i övrigt villkoren i köpekontraktet.

3 . Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschefen att underteckna
ftir beslutet nödvändiga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Den av kommunfullmäktige antagna Översiktsplan2}25 åir vägledande och
anger mål och riktlinjer ftir kommunens mark- och vattenanvändning samt
bebyggelsens utveckling. I översiktsplanen framgår även kommunens
marþolitik som framftirallt har till syfte att genom god framftirhållning,
systematiska och strategiska markffirvåirv säkerställa kommunens behov av
mark ftir bebyggelse samt verksamhetsområden.

Kommunen har i dagsläget en ftrhållandevis liten markreserv. Mot den
bakgrunden och då det framtida behovet av strategiskt belägen mark bedöms
öka, ftirslå samhällsbyggnadskontoret i tj änsteskrivelse 2017 -l 0-l 6 att
fastigheten Boden Svartbyn 35:2 ftirvärvas ftir att utöka markreserven.
Fastigheten Boden Svartbyn 35:2 är en obebyggd skogsfastighet och har en
areal uppgående till cirka 8l hektar utifran mätningar i digitalt kartmaterial.
Av arealen utgör cirka 56,5 hektar produktiv skogsmark. Fastighetens
belägenhet (skiften) framgår av villkorat köpekontrakt.

Överenskommen köpeskilling uppgår till 4,5 miljoner kronor.
Köpeskillingen grundar sig på en opartisk värdering. Förvärvet avses
genomfüras som en fastighetsreglering, vilket innebär att områdena överfürs
till en av kommunen ägd fastighet.

För beslut
Kommunstyrelsen
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