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NÄRvARo. ocn oMRöSTNINGSLISTA KOMMI.INFULLMAKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2017-05-22
Tid 14.00- 1 6.32, paus 1 5. l4-15.30

$ $ $ $ $ $

LEDAMOTER R:röstber
E--ersättare

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

S Inge Andersson R

M Olle Lindström R

S Béatrice Öman R

M Johan Sellin R

SD Bernt Drugge R

S Glenn Blom R

V Bosse Strömback R

M Rigmor Äström R

S Sonia Harr

S Margit Hannu-Dyrander R

M Maria von Schantz R

SD Jeff Ahl

NS Kenneth Backgård R

S Lars Nilsson R

MP Catarina Ask

M Daniel Rönnbäck R

S Anna-Karin Nylund R

V Inger Westman Arvesen R

S Leif Pettersson

M Göran Ahlman R

SD Göran Åström R

S Eivy Blomdahl R

M Linda Isaksson

C Lili-Marie Lundström R

S Tordörn Lidberg R

L Hendrik Andersson R

KD Anders Pettersson R

M Egon Palo R

S Britt-Marie Loggert-Andrén R

SD Robert Lund

S Christer Carlsson R
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Bodens
kommun

NARVARO- OCH OMROSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMAKTIGE
OMRöSTNINGAR

Datum 2017-05-22
Tid 14.00-l 6.32, paus I 5. l4- I 5.30

$ $ $ $ $ $

LEDAMOTER R:röstber
E:ersättare

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

M Bo Hultin R

NS Anders Sundström R

V Bo Englund

S Lena Goldkuhl

MP Gösta Eriksson R

M Henrik Wikström

S Kurt Pettersson R

M Ä,ke Eltoft

SD Susanne Ström R

S Veronica Svalenström R

S Arne Pettersson

M HelenaNordvall R

S Inger Mattsson R

V Rasmus Joneland

M Hans B Nilsson

S Lennart Synnergren R

SD Arne Gustafsson R

S Berit Ekervhén R
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Bodens
kommun

NÄRVARO. OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNF'ULLMÄKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2017-05-22
Tid 14.00-1 6.32, paus I 5. l4-l 5.30

$ $ $ $ $ $

ERSATTARE R:röstber
E:ersättare

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

S Evelina Harr R

S Urban Sundbom R

S Anna-Carin Aaro R

S Äsa Lindström R

S Robert Andersson

S Magdalena Ek E

S Johan Lund

S Christina Vesterlund E

S Urban Nyström

S Eva Westlund E

M Göran Höglund R

M Henrik Lindqvist

M Ove Simonsson

M Knut Larsson R

M Eberth Gustafson R

M Per-Ulf Sandström

M Äke Carlsson R

SD Elvira Östvall

SD Christer Fjellström R

SD Sven-Göran Fellermark R

V Inga-Lill Engström-Öhman

V Gunnel Notelid R

NS Erika Sjöö E

NS Tina Kotkaniemi

MP Agneta Granström

MP Mats Nordström R

C Eva Larsson E

C Jenny Engström

L Johanna Karlberg

L Lars Karlsson E

KD Annika Berglund

KD Maria Selin

3 (3)
Ja / Nej
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s47
s48
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s50

Arendelista

s51

lnformation

Revisorerna informerar................
Delgivningar ...............

Motion från Daniel Rönnbäck (M) Rökfria ytor...........

Motion från Robert Lund (SD) Andra kommunfullmäktiges
sammanträdestider....
Medborgarförslag. Skriv in rätten att amma otfentligt i kommunens
ordningsföreskrifter...
Rekommendation att stärka utveckling och kvalitet på särskilda
boenden för äldre nattetid.....

Konkurrensutsättning av samtlig lokalvård...

Kvalitetsuppföljning av kommunens internkontrollarbete..............

Utökning av antalet korttidsplatser inom äldreomsorgen..........

Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av del av 2017 àrs
löneöversyn ...............

Komplettering till befintliga avgifter och viten kopplade till viten vid
grävning i offentlig plats och trafikanordningsplaner ...............
Omfördelning av driftbudget från tekniska förvaltningen till
samhällsbyggnadskontoret..........
Delårsrapport januari- april 2017 ..............

Björn Norén (S) med avsägelse av uppdraget som ersättare i kultur-,
fritids- och ungdomsnämnden samt val av ny ersättare för återstående
del av mandatperioden

Björn Norén (S) med avsägelse av uppdraget som ersättare i

socialnämnden samt val av ny ersättare för återstående del av
mandatperioden

Hendrik Andersson (L) med avsägelse av uppdraget som 1 vice
ordförande i Boden Arena Fastighets AB samt val av ny 1 vice
ordförande för återstående del av mandatperioden

Hendrik Andersson (L) med avsägelse av uppdraget som 1 vice
ordförande i Boden Event AB samt val av ny 1 vice ordförande för
återstående del av mandatperioden.........

Nya motioner.............
Nya medborgarförslag

Ny interpellation.........
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Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2017-05-22

Kommunfullmäktige

S 46 lnformation

Följ ande information låimnas :

o Information om lovaktiviteter. Arbetsledare kultur-, fritids- och
ungdomsftirvaltningen Göran Ahlström och Annika Sandström fran
Ungdomens hus.

S¡da
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Kommunfullmäktige

S 47 Revisorerna informerar

Följande information lämnas :

o Information om Revisionsrapport Kvalitets- och förbättringsarbete
hemtjänsten - Kvalitetseffekter av åtgåirdsarbetet Bodens kommun
och Revisionsrapport Ärendehantering och ärendeberedning Bodens
kommun. Kommunrevisionens ordfürande Inger Lundström (M).

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunfullmäktige

s48 Delgivningar

Beslut
Kommunfu llmfütige lägger redovisningen av delgivningarna under perioden
2017 -03-30 - 2017 -05-1 8 till handlingama.

{

tlì
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Delgivning
Utskriftsdatum: 201 7-05-1 I

td

Datum

Ärendenummer

Utskriven av: lngelina Edström

l/U/K Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Diarieenhet:

Riktning:

Datum:

Notering:

Kommunstyrelsen

Alla

201 7-03-30 - 201 7-05-1 8

Delges kf

2017.876

2017-04-06

KS 2016/300

Norrbottens sjukvårdsparti redovisni ng
partistöd för 2016

Norrbottens sj ukvårdsparti

Redovisning av användningen av partistöd
2015

lngelina Edström

Kom m unledni ngskontoret

2017.984

2017-04-20

KS 20171192

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Carina Gabrielsson
Eva Westerlund Socialdemokraterna (Ann-
Chrisitin Pretty avgången ersättare, dnr 201-
4755-2017)

Länsstyrelsen i Norrbottens län Kommunledningskontoret

Ann-Christin Pretty (S) med avsägelse av
uppdraget som ersättare i

kommunf ullmäktige.

2017.1169

2017-O5-11

KS 2016/219

Patientnämnden i Norrbotten, rapport 2016

Norrbottens patientnämnd, landsting, NLL

Patientnämnden i Norrbotten, rapport 2015
(NLL)

Carina Gabrielsson

Kom m unledni ngskontoret

Sidan 1 av 1
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Kommunfullmäktige

s4e Motion från Daniel Rönnbäck (M) Rökfria ytor
KS 2016/334, Au $ 54, Ks $ 70

Beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att fastställa llimpliga
områden ftir rökffirbud enligt motionens andemening att gälla från och
med l januari 2018.

Beskrivning av ärendet
För att ftirhindra att barn och unga utsätts ftir passiv rökning i offentliga
miljöer lämnade Daniel Rönnbäck (M) 2016-05-30 in en motion om att
inftira rökftirbud på offentliga platser där barn och ungdomar vistas.
Rönnbäck (M) ftireslår att

o Rökftirbud inftirs på samtliga kommunala lekplatser.

o Rökftirbud inftirs på en yta inom fem meter fran bebyggd busshållplats.

o Rökftirbud inftirs i direkt anslutning till Ungdomens hus, ungdomsgårdar
samt platser dåir kommunal verksamhet, eller verksamhet med
kommunalt stöd, für unga bedrivs.

. Övriga platser d¿ir rökftirbud kan vara lämpligt utreds.

Motionen skickades 201 6-06-13 på remiss till samhällsbyggnadskontoret
och dagen efter även till tekniska utskottet och till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden. 201 6 -08-26 skickades remissen till rådet ftir trygghet och
hälsa.

Både kultur-, fritids- och ungdomsnämnden (2016-09-07 ç 77) och tekniska
utskottet (2016-09-20 $ 41) füreslår att kommunfullmäktige bifaller
motionen.

Rådet ftir trygghet och hälsa konstaterar i skrivelse 2016-09-23 att de
negativa konsekvenserna av passiv rökning är väl dokumenterade och
säkerställda. Under fürutsättning att uppftiljning kan göras och
konsekvenserna vid överträdelse är tydliga ftireslår även de att motionen
bifalls. Rådet füreslår dessutom att utredningen av andra offentliga platser
där rökftirbud kan vara lämpligt uppdras till universitetsstudent på magister-
/masternivå från lämplig utbildning och hö gskola/universitet.

Miljö- och byggnämnden beslutar 2017-03-14 $ 19 att ställa sig positiv till
motionens fürslag om att utreda vilka platser där förbud kan vara behövligt. I
övrigt füreslår de att motionen avslås då stöd ftir de füreslagna rökftirbuden
saknas i tobakslagen.

Utdragsbestyrkande / Expedierat

& ø /
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Kommunfullmäktige

Både tekniska utskottet och miljö- och byggnämnden hänvisar till
regeringens pågående utredning En översyn av tobal<slagen - nyq steg mot
ett minskat tobaksbruk (SOU 206: I4) som füreslår att det nuvarande
rökftirbudet i tobakslagen ska utvidgas och omfatta även entréer till
byggnader som allmänheten har tillträde till, exempelvis vårdcentraler,
sjukhus och afftirer, platser dåir allmänheten väntar på kollektivtrafik och
uteserveringar, lekplatser, sportanläggningar och arenor utomhus som
allmåinheten har tillträde till. Utredningen är ute på remiss och den nya
tobakslagen ftlreslås tradai kraft den I januari 2018.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För kännedom
Daniel Rönnbäck (M)

För genomfärande
Kommunstyrelsen

K
Utdragsbestyrkande / Expedierat s¡g&Ø
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Kommunfullmäktige

s50 Motion från Robert Lund (SD) Andra
komm u nfu llmäktiges sammanträdestider
KS20l7lI32, Au $ 55, Ks $ 7l

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad med
hänvisning till gällande arbetsordning och presidiets möjlighet att vid behov
åindra sammanträdestiden.

Beskrivning av ärendet
Robert Lund (SD) har 2017-02-16liÅmnat in en motion om att ändra
kommunfullmäktiges sammanträdestider. Idag sammanträder
kommunfullmåiktige oftast klockan 14.00 och Lund (SD) menar att detta är
bekymmersamt då sammanträdena kan dra ut på kvällstid och därmed ställa
till problem ftir de fürtroendevalda nåir det gäller barnpassning och ft)r
tjänstepersonerna som inte kan planera sin arbetstid. Han füreslår därftir att
lämplig instans utreder möj li ghete ma att" låta kommunfullmäktige
sammanträda tidigare på dagen och om utredningen skulle visa att det är
möjligt att tidigarelägga sammanträdena så ftireslår han även att detta
genomftirs vid 2018 års början.

Motionen skickades på remiss till kommunledningskontoret 2017-02-28 som
i skrivelse 2017-04-18 fiireslår kommunfullmäktige att behålla nuvarande
sammanträdestid klockan 14.00 ftir sina möten.

Ett fätal möten slutar efter klockan 18.30, vilket är den tid som fürskolor och
fritidshem har möjlighet att hålla öppet till. Mötena tenderar att bli låingre i
samband med att årsredovisning eller strategisk plan behandlas och vid dessa
tillftillen kan fullmfütiges presidium besluta om ändrad mötestid.

I Kommunallagen 5 kap. 7 $ står det att fullmäktige bestämmer när ordinarie
sammanträden ska hållas. Det innebär att fullmäktige ska bestämma arttalet
sammanträden och vid vilka tidpunkter som de ska äga rum. Regler om detta
ska enligt 5 kap. 64 $ tas in i arbetsordningen. I kommunfullmäktiges
arbetsordning från 2015-04-01 står att fullmäktige ftir varje år beståimmer
dag och tid för sammanträdena. Det står ingenting om begråinsningar nåir det
gäller vilket klockslag sammanträdena ska börja. Fullmäktige beslutade
2014-Il-24 ç 123 att presidiet vid behov kan besluta om ändrad
sammanträdestid. I slutet av âretbeslutar kommunfullmäktige om
sammanträdesdagar och tider inft)r nästkommande år.

Av kommunfullmäktiges protokoll frän2015 och20l6 framgår det att av
totalt 16 sammanträden slutade sex efter klockan 17.30 varav tre slutade
18.30 eller senare. Det är främst i samband med att årsredovisning eller
strategisk plan behandlats som sammanträdena dragit ut på tiden.

,ß4
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Kommunfullmäktige

På Bodens kommuns hemsida står det att ftirskolorna och fritidshemmen
erbjuder verksamhetvardagar 06.00-18.30. Under loven är
fritidsverksamheten öppen under v ardagar.

En stor andel av småbarnsftiräldrarna har även en anställning och måste
ansöka om ledighet ftir att kunna vara med på sammanträden under arbetstid.
Både den politiska ledningen och oppositionen har sammanträde klockan l3-
14 ftire fullmäktige. Som upplägget ser ut idag är det alltså möjligt ftir
många attvarapå sitt ordinarie arbete fram till lunch.

De tjänstepersoner som alltid nãwarar på fullmäktiges sammanträden är
kommunj uri sten och kommunsekreteraren. Eft ersom fu llmäkti ges

sammanträdesdagar fastställs i god tid brukar det inte uppstå krockar i
almanackorna. De dagar det är sammanträde viks hela eftermiddagen till
detta.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens fürslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För kännedom
Robert Lund (SD)

øØ
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Kommunfullmäktige

s5r Medborgarförslag. Skriv in rätten att amma offentligt i

komm u nens ordn ingsföreskrifter
KS 2016/650, Au $ 56, Ks $ 72

Beslut
Kommunfullmäktige avslår fü rslaget, eftersom kommunens
ordningsftireskrifter inte ska innehålla en beskrivning av rättigheter att göra
saker som redan är tillåtna.

Beskrivning av ärendet
Sandra Karlsson har 2016-11-09 lämnat in ett medborgarfürslag om att rätten
att amma offentligt ska skrivas in i kommunens ordningsfüreskrifter.

Sandra Karlsson ftireslår i ett medborgarfìirslag attraften att amma offentligt
skrivs in i kommunens ordningsftireskrifter. Hon yrkar på rätten till amning i
offentliga miljöer, samtliga kommunala lokaler samt verksamheter där barn
har rätt att vistas. Enligt förslagsställaren finns ingen lag som ger kvinnor
rîitt att amma sina barn offentligt, varftir hennes förslag ar aft defta skrivs in i
de lokala ordningsfüreskrifterna. Det är inte ftirdudet att amma offentligt
men det är samtidigt inte ftrbjudet att ñrbjuda någon att göra det, en så
kallad gråzon.

Förslaget skickades på remiss till kommunledningskontoret 2016-02-02 som
2017 -02-20 lämnade in remissvar. Arendet återremitterades från
kommunstyrelsen 2017-03-20 $ 39 ftir ftirtydligande om att rättigheter inte
kan skrivas in i ordningsfüreskriftema.20lT-04-11 lämnades ett nytt
remissvar.

Grundläggande best?immelser om ordning och säkerhet på offentliga platser
finns i ordningslagen. Med offentlig plats menas till exempel allmänna
vägar, torg och parker. Om det behövs ftir att upprätthålla den allmänna
ordningen på offentlig plats ffir kommunen meddela ytterligare ft)reskrifter.
Det kan till exempelvaruftâgan om att alkohol inte får ftirtÊiras inom vissa
områden eller att hundar ska hållas kopplade.

Ordningsfiireskrifterna ska alltså innebära att vissa handlingar som annars
skulle vara tillåtna blir ftirbjudna eller blir tillståndspliktiga.
OrdningsfÌireskriftema kan endast begråinsa allmänhetens rätt att göra vissa
saker. De ska inte innehålla en beskrivning av rättigheter att göra saker som
redan är tillåtna, på det sätt som Sandra Karlsson ftireslår.

Sandra Karlsson har säkert ratti att det finns bra åtgärder som kan underlätta
ftir kvinnor att amma, till exempel att ansöka om statsbidrag ftir att skapa
jämställda utemiljöer. Det är däremot inte möjligt att åstadkomma större
möjligheter till amning genom någon form av reglering i kommunens

Øø
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Kommunfullmäktige

ordningsfü reskrift er. Kommunledningskontoret föreslår därftir att
kommunfullmtiktige avslår medborgarflorslaget.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmfütiges
beslut.

X'ör kännedom
Sandra Karlsson

Utdragsbestyrkande / Expedierat "tt*t"ru
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Kommunfullmäktige

s52 Rekommendation att stärka utveckling och kvalitet på
särskilda boenden för äldre nattetid
K52017148, Au $ 57, Ks $ 73

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar SKLs rekommendation gällande Strategi ftir

ny teknik.

2. Socialnämnden ska redovisa resultatet av arbetet till kommunfullmäktige
ijuni 2018.

Beskrivning av ärendet
För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden ftir äldre
har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med bland annat
kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, och Vårdft)reta garna tagit
fram en rekommendation att stärka utveckling och kvalitet på srirskilda
boenden ftir äldre nattetid: PM Kvalitet i srirskilt boende - Rekommendation

för arbete med Akad kvalitet nøttetid i srirskilt boende for dldre
Meddelande från SKL styrelse nr 3/2017.

Bakgrunden är att regeringen beslutade 2016 om en ändring i socialtjåinst-
fiorordningen. I ftirordningen ftirtydligas att den enskildes behov ska vara
styrande, och om det behövs ska personal finnas tillgänglig dygnet runt.

I rekommendationen anges de områden som kräver ett såirskilt fokus i
ftirnyelse- och ftirbättringsarbetet. Rekommendationen antogs av SKLs
styrelse den 20 januari 2017 .

SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt

f'ra punkter:

Koll på läget: Ledningen behöver i större utsträckning ta reda på
hur arbetet bedrivs nattetid.

Individens behov: En planering behöver genomftiras med den äldre och
den äldres anhöriga vad gäller omsorgsinsatser och
tillsyn även nattetid.

Strategi ftir ny teknik: Kommunen bör ta fram en teknikstrategi som
omfattar såväl infrastruktur, finansiering, infor-
mationssäkerhet, tillåimpning av lagstiftning.

Ledarskap: Ledarskapet inom såirskilt boende ftir äldre behöver
stärkas für att ftirändringsarbetet med att identifiera
och infüra nya arbetssätt tillsammans med ökad
teknikanvändning ska kunna genomfüras.

/ Expedierat **rw ,/
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Kommunfullmäktige

Gällande ny teknik rekommenderar SKL att kommunerna bör utarbeta en
övergripande strategi som på ett tydligt sätt visar hur digitaliseringens
möjligheter ska tas tillvara. Strategin behöver exempelvis omfatta områden
som infrastruktur, informationssäkerhet, juridik, finansiering, standardisering
och former ftir samverkan med andra kommuner. Strategin bör beslutas av
kommunstyrelsen och kan exempelvis innehålla:

o Politiskviljeinriktning

o VÊirdegrunder och ftirhållningssätt ftir arbetet

. Handlingsplan med konkreta åtgärder für att den politiska
viljeinriktningen ska nås

o Fastställda mål på olika nivåer och i olika verksamheter i organisationen

o Hur strategin ftirhåller sig till altemativa utftirare

o Hur samverkan med andra kommuner, alternativa utfiirare, leverantörer
och invånare ska etableras

Socialnåimnden beslutade 2017-03-15 $ 44 att ftireslå kommunfullmäktige
att anta SKL:s rekommendation gällande Strategi ftir ny teknik. Nåimnden
beslutade även anta SKL:s rekommendation i syfte att stärka utveckling och
kvalitet på särskilda boenden ftir äldre nattetid.

Arbetsutskottets ftirslag 2017-05-02 $ 57 var:

Kommunfullmdktige antar SKLs rekommendation gällande Strategi für ny
teknik.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomfïirande
Socialnåimnden

ø
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s53 Konkurrensutsättning av samtlig lokalvård
K520171202, Au $ 58, Ks $ 74

Beslut
Kommunfullmäktige uppdrar till fastighetsnämnden att upphandla resterade
del av lokalvården.

Reservation
Bosse Strömback (V), Inger Vestman Arvesen (V) och Gunnel Notelid (V)
reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsftirvaltningen har ftiljt upp den pågående entreprenaden av
lokalvården och utftjrt kvalitetskontroller på entreprenadens objekt. Det har
även genomftirts kvalitetskontroller på lokalvården i kommunens regi. Det
mätbararesultatet växlar mellan 97-99 % godkända kontroller. Resultatet är
mycket bra både ftir lokalvården som sköts på entreprenad och ftir
lokalvården i egen regi. Fastighetsftirvaltningen kan inte se några skillnader i
kvalité.

Det ekonomiska utfallet ger dåiremot en tydlig bild av att entreprenören
levererar lokalvard till en betydligt lägre kostnad per kvadratmeter. För att
fastighetsnämnden ska kunna uppnå fastställd målsättning i
verksamhetsplanen krävs ytterligare åtgärder. Fastighetsnämnden ftireslår
därftir 2017-03-15 $ 9 att kommuntullmäktige uppdrar till
fastighetsnämnden att resterande del av lokalvården upphandlas på
entreprenad.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 $ 52 att remittera ärendet till
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkande och beslutsgång
Bosse Strömbäck (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens ftirslag.

Anders Pettersson (KD) och Maria von Schantz (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens ftirslag.

Ordfüranden ställer kommunstyrelsens ftirslag och Bosse Strömbäcks (V)
yrkande mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ft)rslag.

För genomfïirande Fastighetsnämnden

/ Expedierat "'*'w
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s54 Kval itetsu ppfölj n ing av komm u nens
internkontrollarbete
KS 20161240, Au $ 59, Ks $ 75

Beslut
Kommunfu llmäkti ge godkänner kvalitetsuppftilj ningen av kommunens
internkontrollarbete.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

I kommunfullmäktiges strategiska plan ftir åtren20l7-2019 anges under
rubriken Uppftilj ningsplan 20 I 7 att kommunledningsftirvaltningen ska ftilj a
upp kvaliteten på det intern kontrollarbetet i kommunen och rapportera till
kommunfullmfütige i maj 2017 .

Regelverk

Intern kontroll är en del av styrsystemet och syftar till att med en rimlig grad
av säkerhet sfüerställa:

. Andamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

o Tillftirlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

o Efterlevnad av tillåimpliga lagar, ftireskrifter och riktlinjer

Kommunfullmäktige har 2013-12-16 $ 162 fastställt ett
internkontrollreglemente som reglerar ansvarsfü rdelningen samt hur arbetet
med intern kontroll ska bedrivas.

I den strategiska planen ska gemensamma kontrollområden fastställas utifrån
de riskbedömningar som gjorts. Nämnderna kan vid behov komplettera med
egna kontrollområden. Nämnderna tar sedan årligen fram en intem
kontrollplan som ska innehålla kontrollmoment, kontrollansvar och tidplan
ftir rapportering. Planen ska ingå som en bilaga till verksamhetsplanen.
Genomfürd uppftiljning ska sedan rapporteras till nämnd och vid
kommungemensamma rapporteringstillftillen ska uppftiljningen delges
kommunstyrelsen.

Resultatet av uppföljningen

I enlighet med riktlinjerna har både kommungemensamma och für nämnden
egna kontrollområden tagits fram utifrån en risk- och konsekvensbedömning.

Nämndernahar tagit fram intema kontrollplaner som innehåller
kontrollmoment, kontrollansvar och tidplan für rapportering. De framtagna
kontrollmomenten har bärighet mot såväl de kommungemensamma som de
egna kontrollområdena.
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De brister som har kommit fram vid genomfürda kontroller har
dokumenterats i internkontrollplanerna. Därefter har åtgärder tagits fram och
genomfürts eller planerats in ftir att komma till rätta med de identifierade
problemen. Även de genomfürda och planerade åtgärderna har bririghet mot
de brister som har identifierats.

Samtliga nämnder har bifogat sina internkontrollplaner till
verksamhetsberättelsen. Internkontrollplanerna med resultatet av
uppftiljningen har även bifogats årsredovisningen och har delgivits
kommunfullmäktige.

Slutsatser och förbättringar

De problem som identifierats i det interna kontrollarbetet leder till att
åtgZirder genomftirs. På sikt bidrar dessa åtgärder till en utveckling av
kommunens verksamhet.

Det Êir viktigt att det finns en blandning av både obligatoriska och egna
kontrollområden. Det ftir att fä en bra ftjrankring och ftir att relevanta
kontroller genomfürs av den egna verksamheten samtidigt som även
prioriterade kommungemensamma kontroller genomfürs. För att identifiera
de gemensamma prioriterade kontrollområdena behöver flera olika
perspektiv beaktas für att identifiera de största riskerna.

En utvecklingsmöjlighet framöver åir att se över hanteringen av de största
kommunövergripande riskerna utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning.
Det är viktigt att dessa risker kan hanteras med relevanta kontroller och
åtgärder. För att fä ett så brett perspektiv som möjligt när de centrala
kontrollområdena tas fram är det viktigt att ett brett urval av kommunens
verksamheter och funktioner finns representerade. Nämnderna bör
fortsättningsvis ges möjlighet att komplettera med egna kontrollområden ftir
aftpä så sätt hantera de största verksamhetsnära riskerna.

Ekonomikontoret ftireslår i skrivelse 2017 -04 -20 att kommunfullmfütige
godkänner kvalitetsuppftilj ningen av kommunens internkontrollarbete.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För kännedom
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret

Ê4,
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s55 Utökning av antalet korttidsplatser inom
äldreomsorgen
K520171274, Au $ 60, Ks $ 76

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå socialnämndens begäran enligt

punkt 2 om tilläggsbudget med7,I miljoner kronor, avseende
utökning av antalet äldreboendeplatser som genomftirdes 2016.
Finansiering ska ske inom ram.

2. Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 7,5 miljoner kronor
(halvårseffekt) ftir 2017 fill socialnämnden, enligt punkt 3, avseende
lokal, personal- samt löpande driftkostnader for 20 korttidsplatser.
Ramökning ftjr 2018 och framåt råiknas in i strategisk plan 2018-
2020.

3. Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta en tilläggsbudget 2017 for
investeringar med 3 miljoner kronor avseende inventarier och
utrustning für i ordningsställande av 20 korttidsplatser enligt punkt 4.

Reservationer
Olle Lindström (M), Johan Sellin (M), Rigmor Äström (M), Maria von
Schantz (M), Daniel Rönnbäck (M), Göran Höglund (M), Egon Palo (M), Bo
Hultin (M), Knut Larsson (M), Eberth Gustafson (M), Helena Nordvall (M),
Ä.ke Carlsson (M), Bosse Strömbäck (V), Inger Vestman Arvesen (V),
Gunnel Notelid (V), Lili-Marie Lundström (C), Christer Fjellström (SD),
Göran Åström (SD), Sven-Göran Fellermark (SD), Bernt Drugge (SD),
Susanne Ström (SD) och Ame Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Under början pâ2016 noterades en ökning i antalet utskrivningsklara
patienter som inte kunde tas hem på grund av brist på platser inom
kommunens boenden eller bedömdes ha ett behov av hälso- och
sjukvårdsinsatser som inte kunde tillgodoses i det egna hemmet. Som en akut
åtgärd genomfürdes en ftirtätning inom Midgårdarnas korttidsboende där sju
rum fick delas av brukare. Situationen ftirbättrades enbart temporärt.

I syfte att ytterligare frigöra resurser omlokaliserades ett gruppboende från
Åcenter. Därigenom kunde sju boendeplatser ftir äldre beläggas med brukare
som hade beslut om särskilt boende. Finansiering under 2016 skedde genom
tillfÌillig omftirdelning av budget från hemtjänsten, ftirvaltningsövergripande
verksamhet, samt med stimulansmedel fran Socialstyrelsen. Dessa
omfürdelningar har inte setts som möjliga under 2017. Förtätningen inom
korttidsboendet har inte kunnat återtas på grund av fortsatt behov av platser.
För budgetär 2017 finns således denna utökning kvar som ofinansierad,
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uppgående tillT,I mkr. Kostnadsökningen består nästan uteslutande av
nödvändiga personalkostnader avseende baspersonal dagtid.

Trots ovanstående åtgtirder ses en utveckling mot att kommunens
betalningsansvar gentemot Region Norrbotten für utskrivningsklara patienter
ytterligare ökar. Prognosen ftir kvartal I är 2017 pekar på en kostnad på
cirka 3 mkr. Fortsätter situation som i nuläget beräknas kostnaderna uppgå
till mellan 10-12 mkr ftir 2017. Risken är att kostnaderna kan bli ännu högre.

De utökningar som gjordes inom korttidsverksamheten under 20t6har inte
medftirt önskat resultat. Betalningsansvaret ftjr utskrivningsklara patienter
kvarstar på en hög nivå. I syfte att motverka problemet ses ett behov av
ytterligare 20 korttidsplatser.

Inventering har gjorts avseende möjliga lokaler ftir att inhysa
korttidsverksamhet. Den lokal som identifierats som tillgänglig och
åindamålsenlig ftir korttidsverksamhet är f.d. Lungkliniken inom Garnis-
området. Fastigheten åir i fem våningsplan och utgörs av f.d. vårdlokaler.
Nedre plan kommer att nyttjas av landstinget ftir dess flyktingmedicinska
mottagning. Resterande 3,5 plan är tillgängliga ftr nyttjande. Varje
våningsplan har en utformning som möjliggör cirka 20 boendeplatser.

Den samlade bedömningen är att lokalerna är ytterst lämpliga ftir att bedriva
korttidsverksamhet i alla dess delar. Lokalerna kräver dessutom en relativt
låg anpassningsnivå och kan därfiir tas i anspråk i närtid. Viss anpassning
måste göras avseende hygienutrymmen, ¡skikt samt brandsäkerhet.

Storleken och ändamålsenligheten av lokalerna ger dessutom vid handen att i
en ftirlängning kan hela kommunens korttidsverksamhet inklusive ett
eventuellt visst utökat behov samlas i en gemensam fastighet. Fastigheten
skulle kunna inrymma upp till ca 60 platser vid ett fullt nyttjande. Detta
skulle skapa en effektiv verksamhet anpassad till dagens och framtida behov.

Med stöd av fastighetsftirvaltningen har diskussion och ftirhandling påbörjats
med Region Norrbotten om lokalerna i f.d. Lungkliniken på Garnis-området.

Socialnämndens beslut 2017-04-19 $ 62:

1. Socialnämnden ger ftirvaltningen i uppdrag att;

Inleda ftirhandlingar med Region Norrbottens fastighetsbolag Garnis
fastigheter AB avseende iordningsställande och ftirþrning av lokaler i
f.d. Lungkliniken.

Som steg I påbörja planering ftir utökning med 20 korttidsplatser i syfte
att kunna möta ökat behov.

2. Socialnämnden hemställer till kommunfullmäktige om tilläggsbudget
med7,l mkr avseende utökning av antalet äldreboendeplatser som
genomfürdes under 2016.
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3. Socialnåimnden hemställer till kommunfullmäktige om ytterligare
tilläggsbudget med 15,1 mkr (helårseffekt) avseende lokal, personal-
samt löpande driftkostnader ftir 20 korttidsplatser.

4. Socialnämnden begär hos kommunfullmåiktige tilläggsbudget ftir inve-
stering av inventarier och utrustning ftir i ordningsställande av 20 kort-
tidsplatser med 3 mkr.

5. Under ftirutsättning att medel beviljas ges ft)rvaltningen i uppdrag att;

Som steg 2 och som en del i arbetet med utformning av framtidens
äldreomsorg, och att åstadkomma en sammanhållande korttidsvård,
samnyttj a och effektivisera resursutnyttj ande, påbörj a planering ftir
omlokalisering av nuvarande korttidsverksamhet fran Midgårdarna till
f.d. Lungkliniken.

Beredningens ftirslag:

1. Kommunfullmfütige bifaller socialnämndens hemställan om
tilläggsbudget med 7,1 mkr avseende utökning av antalet
äldreboendeplatser som genomfürdes under 2016.

2. Kommunfullmäktige bifaller socialnämndens hemställan om ytterligare
tilläggsbudget med 15,1 mkr (helårseffekt) avseende lokal, personal-
samt löpande driftkostnader fÌir 20 korttidsplatser.

3. Kommunfullmáktige bifaller socialnämndens begäran om tilläggsbudget
ftir investering av inventarier och utrustning ftir i ordningsställande av
20 korttidsplatser med 3 mkr.

Arbetsutskottet beslutade 2017-05-02 $ 60 att lämna ärendet utan yttrande.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensst¿immer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Inge Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens fürslag.

Egon Palo (M), Daniel Rönnbäck (M), Bosse Stromback (V), Lili-Marie
Lundström (C) och Bernt Drugge (SD) yrkar bifall till socialnämndens
ftirslag till beslut.

Ordñranden ställer kommunstyrelsens ftirslag och socialnåimndens ftirslag
till beslut mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För genomfìirande
Socialnåimnden och kommunstyrelsen/ekonomikontoret

i
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s56 Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av del
av 2017 års löneöversyn
K520161402, Au $ 61, Ks $ 77

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att med anledning av 2017 års löneöversyn

ge nämnder/styrelser tilläggsanslagi20lT års budget samt utöka ramarna
från och med 2018 enligt ftiljande:

2017 2018-

Förvaltning (9 mån)' tkr (12 mån)' tkr

Ks-kommunledningsfürvaltning 357,3 476,4

Ks-teknisk fürvaltning 87,7 116,2

Ks-räddnings- och beredksapslorvaltning 7,5 10,0

Ks- arbetsmarknadsftlrvaltning 465,6 620,8

Utbildningsnämnd 1316,4 11 088,5

Socialnämnd 865,3 1153,7

Kultur fritid ungdomsnämnd 89,6 119,5

Summa 10 188,8 13 585,1

Löneökningramberäkning2Ol5 27 111,0 27 lll,0

Medel anvisas från finansftirvaltningens budget ftir löneökningar 2017.

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fortsättningsvis
anvisa medel till nåimnder/styrelser ur budgeten ftjr löneökningar.

Beskrivning av ärendet
I strategisk plan2017-2019 har nämnder/styrelser inte några anslag ftir
löneökningar i sina ramar. Budget ftir löneökningar f,rnns inom
finansftirvaltningen.

Personalkontoret skriver 2017-03-31 att del av årets löneftirhandlingar är
slutftirda. De avser samtliga avtalsområden ft)rutom Kommunal och
Offentliganställdas Förhandlingsråds (OFR) ftirbundsområde Allmän
kommunal verksamhet. De nya lönerna gäller från och med 1 april2}l7.
Kostnaden ftjr löneökningen per nämnd/styrelse framgår nedan:

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Förvaltning
2017

(9 mån), tkr
2018-

(12 mån)o tkr

Ks-kommunledningsftirvaltn ing
Ks-tekn isk forvaltning
Ks-räddnings- och beredksapsftirvaltning
Ks- arbetsmarknadsftirvaltning

Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Kultur fritid ungdomsnämnd

Summa
Löneökning ramberäknin g 20 I 5

357,3

87,7

7,5

465,6

8 316,4

865,3

89,6

10 188,8

27 111,0

476,4

116,2

10,0

620,8

I I 099,5

I 153,7

119,5

13 585,1

27 lll,0

Beräkningen av kostnaderna utgår från verkligt utfall i lönerevisionen utifrån
fakti sk sys sel sättningsrad.

Personalkontoret füreslår att med anledning av del av 2017 ars löneöversyn
Ër nämnder/styrelser tilläggsanslag i 2017 års budget med totalt 10 I 88,8 tkr
samt utökade ramar från och med 2018 med totalt 13 585,1 tkr enligt
ovanstående ftirdelning. Personalkontoret ftireslår att medel anvisas från
fi nansftirvaltningens budget ftir löneökningar. Kompensationen ryms inom
avsatta medel.

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-15 $ 77:

Under ftirutsättning att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag
att anvisa medel ut budgeten ftir löneökningar delegerar kommunstyrelsen
uppdraget vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott samt kompletterar
ekonomiansvaret i delegationsordningen med ovanstående delegering.

Komm u nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens fiirslag överensståimmer med kommunfullmåiktiges
beslut.

För kåinnedom
Kommunstyrel sen/kommunledningsftirvaltningen, tekniska ft)rvaltningen,
räddnings- och beredskapsfi)rvaltningen, arbetsmarknadsfürvaltningen
Utbildningsnåimnden
Socialnämnden
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

För genomftirande
Kommunstyrelsen/personalkontoret och ekonomikontoret

flø

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat



Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Semmenträdesdatum

2017-05-22

Sida

22(32)

Kommunfullmäktige

s57 Kompletter¡ng till befintliga avgifter och viten kopplade
till viten vid grävning i offentlig plats och
trafi ka nord n i n gspla ner
KS 2016/653, Tu $ 17, Ks $ 78

Beslut
Kommunfu llmäkti ge fastställer komplettering til I befintli ga avgift er o ch
viten vid grävning i offentlig plats samt trafikanordningsplaner.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun beslutade i kommunfullmäktige 2016-12-19 $ 160 att
infüra viten och avgifter kopplade till grävning i offentlig plats samt
traf,rkanordningsplaner.

Under arbetet med detta har behov att komplettera beslutade avgifter och
viten uppmåirksammats.

Komplettering av viten för grävning i offentlig platsmark ftir:

o Avsaknad av godkänt grävtillstånd, vite 10 000 kr.

o Felplacering av ledning jämftirt med tillstand, vite l0 000 kr.

o Felplacering av schaktgrop jämftirt med tillstand, vite 10 000 k.
. Kopia av grävtillstånd saknas på arbetsplatsen, 5000 kr.

. Grävtillståndsansökan har ej inkommit i tid innan arbetets start, vite
s000 k.

o Tidsftirlängning av grävtillstand har ej begärts senast 5 dagar innan
tillståndets utgång, vite 5000 kr.

. Under arbetets gång ej hållit arbetsområde eller området i nära
anslutning till detta i städat skick beträffande spill, skräp och
liknande, vite 5000 kr

. Ej snöröjt/halkbekämpat på eller i direkt anslutning till arbetsplatsen,
vite 5000 kr.

o Material/upplag på fel plats eller siktskymmande für trafik,
vite 10 000 k.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomfärande Kommunstyrelsen/tekniska utskottet

ú
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s58 Omfördelning av driftbudget från tekniska
förvaltn i n gen ti I I sam häl ls byg g nads kontoret
KS2017l29l, Tu $ 18, Ks $ 79

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner omfürdelningen für 2017 pä512,9 tkr från
tekniska ftirvaltningens driftbudget till samhällsbyggnadskontoret für
överfl¡tning av tjåinsten trafikplanerare. Omftirdelning från 2018 och framåt
behandlas i strategisk plan 2018-2020.

Beskrivning av ärendet
I kommunfullmäktiges strategiska plan ftir åtren2017-2019 är Tekniska
ftirvaltningens driftsbudget fastställd. Därefter har samtal ftirts mellan
Tekniska ftirvaltningen och Samhällsbyggnadskontoret angående behovet av
att överfü ra tj änsten trafikplanerare.

Överñringen sker mot bakgrund av Samhällsbyggnadskontoret sköter
kommunens arbete med den langsiktiga trafikplaneringen. Bedömningen är
att i det arbetet finns störst behov av tjänsten.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner omftirdelningen på 512,9 tkr från tekniska
ftirvaltningens driftsbudget till samhällsbyggnadskontoret ftir överflyttning
av tj änsten trafikplanerare.

Yrkande och beslutsgång
Inge Andersson (S) yrkar att beslutet ska vara:

Kommunfullmdktige godkänner omftirdelningen för 2017 pã512,9 tkr från
tekniska ftirvaltningens driftbudget till samhällsbyggnadskontoret ftir
överflyttning av tjänsten trafikplanerare. Omftirdelning från 2018 och framåt
behandlas i strategisk plan 2018-2020.

För kännedom
Kommunstyrelsen/tekniska utskottet och samhällsbyggnadskontoret

För genomfärande
Kommunstyrel sen/ekonomikontoret
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s5e Delårsrapport januari-apr¡ I 2017
KS 2017138, Ks $ 80

Beslut
l. Kommunfullmfütige godklinner delårsrapporten i sin helhet.

2. Nämnder och styrelser ska kvalitetssäkra ekonomiskt utfall och
prognoser som redovisas löpande under året samt vidta nödvändiga
åtgåirder ftir att anpassa verksamheterna till budgeterad nivå.

Beskrivning av ärendet
I delårsrapporten efter april månad redovisas ett positivt resultat med 5,8
miljoner kronor. Exklusive ftirändring av semesterlöneskulden är resultatet
37,4 miljoner kronor, vilket är 7,5 miljoner kronor bättre än periodbudget.
För helåret beräknas ett positivt resultat med24,2 miljoner kronor, vilket är -

32,6 miljoner kronor såimre åin årsbudgeten.

Finansieringsverksamheten har für perioden ett underskott med -41,3
miljoner kronor, vilket till stor del beror på en ökning av
semesterlöneskulden. Ökningstakten fü r semesterlöneskulden är hög under
årets ftirsta månader innan intjänade semesterdagar börjar tas ut under
sommarsemestrarna. Finansieringsverksamheten prognostiserar för helåret
2017 ett underskott med -10,2 miljoner kronor till stor del beroende på att
intäkterna i form av skatter och utjåimning beräknas bli lägre än budgeterat.

Styrelser och nämnder beråiknar totalt sett ftir helåret 2017 ett underskott
jämñrt med budget med -22,4 miljoner kronor, vilket är -3,3 miljoner kronor
sämre än vid ftiregående prognostillfülle per mars 2017. Ett antal
nämnder/styrelser ftirväntas avsluta året med underskott. Socialnämnden
prognostiserar en awikelse jämftirt med budget med -16,1 miljoner kronor,
utbildningsnämnden med -4,7 miljoner kronor och ks-tekniska ftirvaltningen
med -1,5 miljoner kronor. Övriga nämnder berÈiknas ha en ekonomi i balans
eller med ett mindre under-/överskott.

Nettoinvesteringarna für perioden uppgår till 40,3 miljoner kronoro vilket är
16,8 miljoner kronor mer än under samma period ifiol. För helåret fürväntas
nettoinvesteringarna uppgå till 301,8 miljoner kronor, vilket är l3,l miljoner
kronor lägre åin budget.

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-15 $ 80:

Kommunstyrel sen godkänner verksamhetsberättelserna ftir ks-
kommunledningsftirvaltningen, ks-tekniska ftirvaltningen, ks-räddnings- och
beredskapsftirvaltningen samt ks-arbetsmarknadsfü rvaltningen.
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Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmåiktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Olle Lindström (M) och Inge Andersson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens fiirslag.

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Samtliga nämnder och styrelsen
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s60 Björn Norén (S) med avsägelse av uppdraget som
ersättare i kultur-, fritids- och ungdomsnämnden samt
val av ny ersättare för återstående del av
mandatperioden
K520171329

Beslut
1. Kommunfullmdktige godkåinner Björn Noréns (S) avsägelse av

uppdraget som ersättare i kultur-, fritids- och ungdomsnämnden.

2. Kommunfullmäktige väljer Robert Lejon (S) som ny ersättare i kultur-,
fritids- och ungdomsnåimnden ftir återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Björn Norén (S) har 2017-05-17 lämnat in en avsägelse från sitt uppdrag
som ersättare i kultur-, fritids- och ungdomsnålmnden.

Socialdemokraterna har 2017-05-17 nominerat Robert Lejon (S) som ny
ersättare i kultur-, fritids- och ungdomsnämnden.

För kännedom
Björn Norén (S)
Robert Lejon (S)
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
Kommunstyrelsenlkommunledningskontoret och personalkontoret
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s6r Björn Norén (S) med avsägelse av uppdraget som
ersättare i socialnämnden samt val av ny ersättare för
återstående del av mandatperioden
K520171329

Beslut
1. Kommunfullmåiktige godkänner Björn Noréns (S) avsägelse av

uppdraget som ersättare i socialnämnden.

2. Kommunfullmäktige väljer Patric Gustafsson (S) som ny ersättare i
socialnåimnden ftir återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Björn Norén (S) har 2017-05-17 lämnat in en avsägelse från sitt uppdrag
som ersättare i socialnämnden.

Socialdemokraterna har 2017-05-17 nominerat Patric Gustafsson (S) som ny
ersättare i socialnåimnden.

För kännedom
Björn Norén (S)
Patric Gustafsson (S)
Socialnämnden
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret och personalkontoret
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s62 Hendrik Andersson (L) med avsägelse av uppdraget
som I vice ordförande i Boden Arena Fastighets AB
samt val av ny I vice ordförande för återstående del av
mandatperioden
K520171270

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Hedrik Anderssons (L) avsägelse av

uppdraget som 1 vice ordfürande i Boden Arena Fastighets AB.

2. Kommunfullmäktige väljer Bengt-Göran Furberg (L) som ny 1 vice
ordftirande i Boden Arena Fastighets AB für återstående del av
mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Hendrik Andersson (L) har 2017-04-18låimnat in en avsägelse från sitt
uppdrag som I vice ordftirande i Boden Arena Fastighets AB.

Liberalerna har 2017-04-24 nominerat Bengt-Göran Furberg (L) som ny
ledamot i Boden Arena Fastighets AB.

För kännedom
Hendrik Andersson (L)
Bengt-Göran Furberg (L)
Boden Arena Fastighets AB
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret och personalkontoret
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s63 Hendrik Andersson (L) med avsägelse av uppdraget
som I vice ordförande i Boden Event AB samt val av ny
1 vice ordförande för återstående del av
mandatperioden
KS 20171270

Beslut
1. Kommunfullmdktige godkåinner Hedrik Anderssons (L) avsägelse av

uppdraget som 1 vice ordftirande i Boden Event AB.

2. Kommunfullmäktige väljer Bengt-Göran Furberg (L) som ny 1 vice
ordftirande i Boden Event AB ftjr återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Hendrik Andersson (L) har 2017-04-18låimnat in en avsägelse från sitt
uppdrag som 1 vice ordförande i Boden Event AB.

Liberalerna har 2017-04-24 nominerat Bengt-Göran Furberg (L) som ny
ledamot i Boden Event AB.

För kännedom
Hendrik Andersson (L)
Bengt-Göran Furberg (L)
Boden Event AB
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret och personalkontoret
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Utdragsbestyrkande / Expedierat
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S 64 Nya motioner

Kommunfullmfütige beslutar att lÊimna ftiljande motioner till
kommunstyrelsen ftir beredning.

Motion från Egon Palo (M) Upprätta och tillhandahåll elbilsparkeringar och
laddningsstationer inom tätort en (20 I 7 I 247 ).

Motion från Maria von Schantz (M) Infür kvalitetsgaranti på kommunens service
(2017t281).

3. Motion från Rigmor Åström (M) Anvisa mark für privata ftirskolor (20171310)

1

2.
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S 65 Nya medborgarförslag

Sätt upp sopkorgar och hållare ftir hundbajspåsar (20171323).
Inlämnat av: Lena Wilhelmina Sundqvist
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Bygg aktivitetspark i Sörbyn (20171313).
Inlämnat av: Maria Bergenstråhle
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

För kännedom
Respektive ftirslagsställare

För genomfärande
Kommunstyrelsen

I
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s66 Ny interpellation
K520t71280

Kommunfullmåiktige beslutar att ftilj ande interpellation far ställas :

o Interpellation från Maria von Schantz (M) till kommunstyrelsens
ordftirande Inge Andersson (S) Om antalet obesvarade motioner.

Inge Andersson (S) meddelar att svar kommer vid näste möte med
kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat "'w 
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