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Kommunstyrelsesalen, 1 4.00-1 5. I 5

Ledamöter

lnge Andersson (S), Olle Lindström (M, Anna-Karin Nylund (S), Daniel Rönnbäck (M)
jäv $ 133, Lena Goldkuhl (S), Rigmor Aström (M), Lili-Marie Lundström (C), Michael
Engstrom (S), Bosse Strömbäck (V), Catarina Ask (MP), Hendrik Andersson (L), Bernt
Drugge (SD), Kurt Pettersson (S) jäv S f 33, Anders Sundström (NS)jäv $ 133, Arne
gustafsson (SD)

Ersättare

Sead Maglic (NS) rÖstratt S 133, Gösta Eriksson (MP) rósträtt S 133, Lars Karlsson (L),
Anders Pettersson (KD) jäv S 133, Göran Ahlman (M) rÖsträtt S 133, Egon Palo (M),
Henrik Wikström (M), Rasmus Joneland (V)

Komm unfullmäktiges presidium

Eivy Blomdahl(S)
Margith Hannu-Dyrander (S)

Tjänstepersoner
Kommunchef Mats Berg, ekonomichef Lena Lundberg, kommunsekreterare lngelina
Edström, kommunjurist Daniel Bergh

Rigmor Aström (M)
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Kommunstyrelsen

S 1f 6 lnformationer

Följande informationer lämnas:

o Månadsrapport juli2016 (ekonomichef Lena Lundberg).

o $ 128 Betåinkande av SOU 2016'.24 En ändamålsenlig kommunal
redovisning (ekonomichef Lena Lundberg).

o Kommunchefens rapport (kommunchef Mats Berg).

ffi&'



Sida

Bodens kommun
Sam ma nträd es protokol I

Sammanträdesdatum

2016-09-05

4(35)

Kommunstyrelsen

s rr7 Motion från Bernt Drugge (SD) Minskning av antalet
ledamöter i kommunfullmäktige
K520161362

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att ett
minskat antal ledamöter skulle ftlrsvaga demokratin. Antalet ledamöter i
Bodens kommunfullmäktige stämmer väl överrens med antalet ledamöter i
andra kommuner i Nonbotten jämftirt med antalet innevånare. Antalet
ledamöter ftilj er kommunallagen.

Reservationer
Bemt Drugge (SD) och Arne Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Bernt Drugge (SD) har 2016-06-13lämnat in en motion i vilken han ftireslår
att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska minskas fran dagens 49 till
41 mandat inftir valet 2018. Han skriver att det Èir ett onödigt högt antal
ledamöter och att en minskning skulle innebåira en kostnadsbesparing utan
att påverka den demokratiska representationen.

Enligt 5 kap. 1 $ kommunallagen åir det fullmäktige som beståimmer hur
många ledamöter som fullmäktige ska ha. Antalet ska vara udda och minst
4l i kommuner med över 12 000 till och med 24 000 röstberättigade
invånare och minst 51 i kommuner med över 24 000 till och med 36 000
röstberättigade invånare. Se tabell nedan ftjr antal ledamöter och
röstberättigade i jämftirbara norrbottniska kommuner vid valet 2014.

Enligt 14kap.6 $ kommunallagen ska mandaten i kommunfullmäktige i en
kommun som är en enda valkrets fürdelas mellan partier som fått minst2Yo
av rösterna i kommunen. Mandaten ftirdelas enligt den jämkade
uddatalsmetoden.

Vad gäller kostnadsbesparingen vid ett minskat antal ledamöter är det svårt
att nåimna några exakta summor. Kommunfullmäktige beslutade 20I4-I2-I5
$ 139 om Bestämmelser om ekonomiska ftirmaner ftir ftirtroendevalda.
Sammanträdesarvodet ligger päl % av inkomstbasbeloppet vid
sammanträden under fyra timmar och 1,5 o/o av inkomstbasbeloppet vid

Boden Gällivare Kalix Kiruna Piteå

Ledamöter/ersättare 49132 4U22 4U26 4s13t 5U3r

Röstberättigade
2014

22 390 1s 088 t3 393 t8 492 33 401

Utdragsbestyrkande / er*
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Kommunstyrelsen

sammanträden över fyra timmar. Inkomstbasbeloppet 2016 är 59 300 kronor,
vilket innebär 593 kronor respektive 889,5 kronor ftir sammanträden under
respektive över fyra timmar. Utöver sammanträdesarvodet har närvarande
ledamöter och ersättare även rätt till ersättning für fÌirlorade arbetsinkomster
och andra ekonomiska ftirmåner som de ftirlorar på grund av uppdraget.

Enligt 2kap.9 $ kommunallagen får kommuner och landsting ge

ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier ftir att stÊirka deras
ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Partistöd Ër ges till de
politiska partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är representerat
om det har fått mandat i fullmäktige ftir vilket en vald ledamot åir fastställd
enligt 14 kap. vallagen. Enligt 10 $ ska fullmfütige besluta om partistödets
omfattning och formerna ftir det.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-20 $ 41 om Regler ftir partistöd.
Partistödet består av (avser ftiregående års prisbasbelopp):

o Hyresstöd som betalas ut årligen enligt ftljande:

2,47 prisbasbelopp ffir partier med 1-3 ledamöter
3,10 prisbasbelopp ftir partier med 4-10 ledamöter
3.68 prisbasbelopp ftir partier med I l- ledamöter

o Mandatstöd betalas ut med 98.5 % av prisbasbeloppet per mandat.

o Studiestöd betalas ut med 19.5 % av prisbasbeloppet per mandat.

2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor, vilket innebär I09 421kronor für
partier med 1-3 ledamöter, 137 330 kronor ftir partier med 4-10 ledamöter
och 163 024 kronor ftir partier med minst 1l ledamöter. Mandatstödet blir
43 635,50 kronor och studiestödet I 638,50 kronor per mandat.

Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-08-22 ç 86.

Yrkande och bes¡utsgång
Bernt Drugge (SD) yrkar bifall till motionen.

Ordftiranden ställer arbetsutskottets ft)rslag mot Bernt Drugges (SD) yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets ft)rslag.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

s 118 Med borgarförs lag. I nför lands bygds konsekvensana¡ys
för kommunala beslut
KS 201s1104

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarftirslaget. Kommunens politiker och
tjänstepersoner utgår från ett helhetsperspektiv när beslut ska fattas. Bodens
kommun har redan ett starkt perspektiv på landsbygden med en särskild
tjänsteperson som arbetar med frågan.

Reservationer
Olle Lindström (M), Daniel Rönnbäck (M), Rigmor Åström (M), Lili-Marie
Lundström (C) och Bosse Strömbäck (V) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Lena Malm har 2015-03-02lämnat in ett medborgarfürslag om att en
landsbygdskonsekvensanalys (LBKA) ska göras infür samtliga beslut som
tas av politiker och tjänstemän i Bodens kommun.

Malm skriver att de flesta gråinser mellan kommuner, landsting, län,
fìirsamlingar och stift går på landsbygden, medan besluten fattas i staden
eller tätorten. Gränserna fürsvårar samverkan både när det gäller
samhällsfunktioner och ftirsamlingsarbete. Hon menar att landsbygden skulle
ha lättare att överleva om gränserna var mindre tydliga och samverkan
människor emellan istället stod i fokus.

En landsbygdskonsekvensanalys som underlättar samverkan mellan
gränserna skulle göra Boden kommun mer konkurrenskraftig, livsduglig och
framåtsyftande.

Medborgarftirslaget skickades på remiss till tillväxtkontoret som i
tj änsteskrivelse inlämn ad 20 I 6 -03- 04 ftireslår att kommunfullmäkti ge ska ge

en samordningsgrupp i uppdrag att fortsätta samordna alla ftirvaltningar -
även i frågor som berör landsbygden. Det finns tydliga direktiv i
Landsbygdsprograrnmet om att landsbygdssäkra alla beslut som kan påverka
landsbygdens utveckling.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-08-22 ç 87.

Yrkanden och beslutsgång
Olle Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsens förslag till beslut ska vara:
Kommunfullmäktige ger i uppdrag till en samordningsgrupp att samordna
alla fürvaltningar i frågor som berör landsbygden. Det finns tydliga direktiv i
landsbygdsprogrammet som utformats 2014 med inriktning att

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Kommunstyrelsen

landsbygdssåikra alla beslut som påverkar landsbygden och dess utveckling.
Därmed anses medborgarftirslaget besvarat.

Lili-Marie Lundström (C) och Bosse Strömbäck (V) yrkar bifall till Olle
Lindströms (M) yrkande.

Inge Andersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets ftirslag.

Ordftiranden ställer arbetsutskottets ftirslag med bifall av Inge Andersson (S)
mot Olle Lindströms (M) yrkande med bifall av Lili-Marie Lundström (C)
och Bosse Strömbäck (V) och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets ft)rslag.

För beslut
Kommunfullmäktige

Ø
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S 1f 9 Utökad borgensram för Bodens Energi AB
KS 2011/66

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom ftir egen skuld ingå borgen ñr
Bodens Energi AB:s låneftirpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 965
miljoner kronor, jämte därpå löpande råinta och kostnader.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmdktige beslutade 20Il-06-20 $ 66 om en borgensram ft)r
Bodens Energi AB på 456 miljoner kronor. Borgensåtagandet uppgår fiir
närvarande till cirka 240 miljoner kronor. Enligt skrivelse från Bodens
Energi AB inkommen20l6-06-02 planerar bolaget att investera i en ny
kraftvärmepanna. En sådan investering ökar bolagets behov av upplaning.
Beslut om den nya våirmepannan kommer att fattas i bolagets styrelse i
oktober 2016. Bolagets styrelse begåir därftir att nuvarande borgensram
utökas till totalt 965 miljoner kronor.

Ekonomikontoret fü reslår i tj änsteskrivel se 20 I 6 -08 -02 att borgensramen
utökas till ett belopp om 965 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-08-22 $ 88.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

s r20 Ny beslutsformulering gällande borgensåtagande för
Bodens Kommunföretag AB
KS 20141160

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom ftir egen skuld ingå borgen ftir
Bodens Kommunftiretag AB:s låneftirpliktelser upp till ett totalt högsta
belopp om320 miljoner kronor, jämte därpå löpande rtinta och kostnader

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmåiktige beslutade 2014-lI-24 ç ll7, att ingå borgen ftir
Bodens Kommunffiretag AB:s laneftirpliktelser till ett totalt högsta belopp på
320 miljoner kronor, och därpå löpande råinta och kostnader.
Ekonomikontoret skriver 2016-08-01 att Kommuninvest, som åir utlånande
part till Bodens Kommunfüretag AB, kräver att det i beslutet ska framgå att
kommunen ingår borgen såsom für egen skuld.

Ekonomikontoret füreslår dåirftir att kommunfullmåiktige tar ett nytt beslut
om borgen med rätt beslutsformulering.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-08-22 ç 89.

För beslut
Kommunfullmäktige

/ Expedierat Signatur
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Kommunstyrelsen

S 12f Redovisning av uppdrag. Atgärdsplan 2017-2019 för
minskad arbetslöshet
KS 201614s3

Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av Åtgardsplan ftir

minskad arbetslöshet.

2. ,A,tenapportering av arbetet enligt planen ska ske årligen till
kommunstyrelsen från och med2017.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har gett arbetsmarknadsftirvaltningen i uppdrag att
tillsammans med kommunledningsftirvaltningen redovisa åtgtirder ftir att
minska kommunens höga arbetslöshet. I Strategisk plan 2017-2019 anges att
tidpunkten ftir redovisning av åtgärderna ftirlängts från januari 2016 till
september 2016.

Arbetsmarknadsforvaltningen redo gör i tj änste skrivelse 20 1 6-0 8 -0 8 fttr
arbetslösheten i Bodens kommun. Under 2015 uppgick arbetslösheten i
Boden till7 ,l % vilket var högre än ftlr riket (6,10/o) samt länet (5,9%o).

Boden avvek än mer vid jämftirelser für gruppen unga l8- 24 ëtr.I Boden var
arbetslösheten 13,3 %o att jämfora med riket (8,1%) och låinet (9,9%).

Såväl i riket, låinet, som i Boden är det större andel unga män som är
arbetslösa än andel unga kvinnor. I Boden är 15,6Yo av män i åldergruppen
18-24 år arbetslösa medan andelen kvinnor i samma åldergrupp ar l0,3Yo.

Möjligheten till arbete och egenfürsörjning är av stor strategisk betydelse ftir
kommunen. Tillsammans med bostadsftirsörjning är det direkt avgörande för
hur befolkningsutvecklingen i kommunen fortskrider. Med en högre andel i
egenftirsörjning får kommunen ökat skatteunderlag, stabilare ekonomi och
kan hålla hög kvalitet i de samhällstjänster som invånare i Boden ñr del av.
Med anledning av ovanstående har kommunfullmäktige beslutat om särskilt
uppdrag for att åstadkomma minskad arbetslöshet i kommunen.

Arbetsmarknadsftirvaltningen ftireslår att kommunfullmäkti ge be slutar att
anta ätgar dsplan 20 I 7 -20 1 9 fü r m in s kad arb ets lö shet.

Arbetsutskottets ftirslag 20I 6-08-22 $ 90 : Kommunfullmäktige godkänner
redovisningen av Åtgardsplan ftir minskad arbetslöshet och lägger planen till
handlingarna.

Yrkanden och beslutsgång
Daniel Rönnbäck (M) yrkar att kommunstyrelsens fiirslag till beslut ska
vara'.
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Kommunstyrelsen

l. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av Åtgärdsplan ftir
minskad arbetslöshet.

2. ,A,terrapportering av arbetet enligt planen ska ske årligen till
kommunstyrelsen fran och med20l7.

Inge Andersson (S) yrkar bifall till Daniel Rönnbäcks (M) yrkande.

Ordftiranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Daniel Rönnbäcks
(M) yrkande med bifall av Inge Andersson (S).

För beslut
Kommunfullmåiktige
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Kommunstyrelsen

S f 22 Uppdrag till fastighetsnämnden att förmedla bostäder
KS20t6/449

Kommu nstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige uppdrar till fastighetsnämnden att administrera och

ftirmedla bostäder gällande Björken, Poppeln samt Hemvâgen4 och 6.

2. Bostäderna i Björken och Poppeln ska uthyras till personer som fyllt 70
år. När det gäller makar, sambor eller syskon räcker det med att en av
personerna fyllt 70 år.

Reservationer
Bernt Drugge (SD) och Arne Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2006-03-23 $ 63, i samband med att servicehus
awecklades, att Poppelns, Hemvägens och Björkens lägenheter skulle hyras
ut efter bistandsprövning. Socialnåimnden skriver 2016-06-21$ 91 att
riktlinjen idag innebär att lägenheterna fiirdelas till personer med behov av
särskilt anpassade lägenheter.

I rapporten "boendeutredning utifrån demografiska ftirändriîgaÍ" ges ftirslag
på aweckling av riktade lägenheter och etablering av trygghetsboenden.
Trygghetsboende tir inte en biståndsprövad insats enligt socialtjåinstlagen.
Det finns enligt socialnämnden inte längre skäl att lägenheterna på Björken,
Poppeln samt Hemvägen ska hyras ut efter biståndsprövning.

Idag handlägger och prövar socialftirvaltningens biståndsenhet ansökningar
till riktade lägenheter och lägenheterna ftirmedlas av socialftirvaltningens
vårdprocessamordnare. Detta utgör en ansenlig del av deras arbetsuppgifter.
Uppgifterna kan enligt socialnämnden skötas av fastighetsftirvaltningen.

Att upphäva riktlinjen medför enligt socialnämnden inte någon negativ
konsekvens ftir enskilda kunder och åsidosätter inte den enskildes
rättssäkerhet, i praktiken har personer som bor på Björken, Poppeln och är
beviljade enligt 4kap.2 $ SoL fortsatt tillgang till sin lägenhet och har
hyresavtal som gäller. De som har behov av hemtjänst får bistand enligt 4
kap. 1 $ SoL och insatser upphör inte på grund av att riktlinjen upphävs. De
som har beslut om riktad lägenhet enligt 4kap.2 $ SoL och önskar att
fortsätta atf väntapå lägenhet kan överftiras till fastighetsftirvaltningen.

Socialnämnden har upphävt beslutet om att Poppelns, Björkens och
Hemvägens lägenheter endast ska hyras ut efter bistandsprövning enligt
socialtjänstlagen. De ftireslår fullmåiktige att uppdra till fastighetsnåimnden
att administrera och ftirmedla bostäder i Björken, Poppeln samt Hemvägen 4
och 6 enligt allmännyttans principer från 1 oktober 2016.

Utdragsbestyrkande /
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-08-22 ç 9t.

Yrkande och beslutsgång
Bernt Drugge (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets fürslag.

Ordftiranden ställer arbetsutskottets ftirslag mot Bernt Drugges (SD) yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets ftirslag.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

s r23 Avsiktsförklaring för utveckling och samverkan mellan
Boden och Luleå
K520161452

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att godk?inna ftirslaget till avsiktsftirklaring ftir
utveckling och samverkan mellan Bodens kommun och Luleå kommuner.

Beskrivning av ärendet
Boden och Luleå har sedan lang tid utvecklat en samverkan inom olika
områden. För att stärka utvecklingen i den gemensamma regionen ftireslås
att en gemensam avsiktsftirklaring tecknas och att en gemensam organisation
sätts i drift ftir att ftirverkliga avsiktsft)rklaringens intentioner.

Kansliet har 2016-08-15 lämnat in en avsiktsftirklaring med syfte att
dokumentera de båda kommunernas ömsesidiga vilja att i samverkan agera
ftir en gemensam positiv utveckling, samt att på ett övergripande sätt
redogöra ftir former och inriktning ftir samverkan.

Visionen är att de båda kommunerna genom samverkan stärker sin
gemensamma attraktionskraft som bostads- och verksamhetsorter ftir
måinniskor, fiiretag och institutioner, så att Luleå/Boden-regionen upplevs
som en naturlig centralpunkt i Barentsregionen och en internationell nod
mellan öst och väst.

Målen är att inom tio år ha en gemensam folkmängd om minst 115 000
personer, att det inom kommunernas gränser ska ha startat investeringar till
en volym om minst fem miljarder och att antalet nytillkomna arbetstillfÌillen
ska uppgå till minst 5 000.

Avsiktsftirklaringen avser i fürsta hand ett åtagande für 3 år, I jan20l7 - 3I
dec 2019. Om ingendera parten säger upp samverkan minst ett ar i ftirväg
löper åtagandet vidare ett år i sÈinder.

Kommunerna är ense om att granska fürutsättningamaftjr samverkan inom
alla områden som kan bidra till uppffllandet av överenskommelsens vision
och måI. Bland sådana områden kan nämnas gemensamma strategier fiir
fysisk planering, byggande och markanvåindning, kommunikationer
avseende persontransport, godstransport och datatrafik, infrastrukturfrågor,
avfallshantering, idrotts- och friluftsanläggningar, organisatorisk samverkan
och säkerhetsfrågor.

Arbetet drivs av en partsgemens¿ìm styrgrupp. Styrgruppen leds jämna är av
en representant fiir Bodens kommun, udda år av representant ftir Luleå
kommun.
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Kommunstyrelsen

Styrgruppen presenterar varje år ft)rslag till verksamhetsplan och budget till
kommunstyrelsen i respektive kommun.

För det löpande arbetet utses processledare som rapporterar till styrgruppen.

Kommunstyrelsens fürslag överensstämmer med arbetsutskottets fiirslag
2016-08-22 ç 92.

För beslut
Kommunfullmáktige
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Kommunstyrelsen

S {24 Avyttring av kommunens mobila reservkraft av el
K520t61349

Beslut
Kommunstyrelsen av yttr ar kommunens mobila reservkraft . Befi ntli g
stationär reservkraft behålls.

Reservationer
Bernt Drugge (SD) och Arne Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Räddnings- och beredskapsftirvaltningen har i samverkan med
fastighetsftirvaltningen och Bodens Energi utrett kommunens redundans på
elftirsörjningen i det lokala elnätet samt sett över reservlösningar i händelse
av långvarigt elavbrott. I tjänsteskrivelse daterad 2016-05-02 redogör
räddnings- och beredskapsftirvaltningen für hur elftirsörjningen ser ut och
hur den kan säkras vid långvarigt strömavbrott.

Bodens Energi bedömer att sannolikheten ftir ett långvarigt elavbrott i Boden
åir låg. Redundansen är god och det finns en överkapacitet på alla nivåer. Allt
stadsnät samt regionnätet är slingmatat, vilket innebåir att matning kan ske
från två håll och därmed minskar sannolikheten ftir ett elavbrott. Om ett
elavbrott ändå skulle inträffa har kommunen hittills planerat ftir
re servkraft sftirsörj ning.

Bodens kommun har stationär reservkraft på Värmeverket, Stadshuset,
räddningstj änsten, Erikslundens demensboende, Kusön, Pagla vattenverk
samt några mindre vattenverk. Det finns åtta mobila reservkraftverk. De har
varit märkta für särskilda objekt; Björknäsgymnasiet (värmestuga,
kostproduktion), kommunftnådet Assj an, Harads skola, Å-center, Ä.-gården,
Poppeln, Midgårdarna, Svedjebacka, Sturegården och Gunnarsbyns skola. I
dagsläget saknas tillräcklig kompetens ftir att göra den nödvändiga
avsektioneringen och ftir inkoppling i samband med driftsättning av mobil
reservkraft. Beräknad tid ftir driftsättning är fem timmar per objekt.

Bodens Energi har möjlighet att genomftira mer effektiva åtgärder i samband
med ett allvarligt elavbrott orsakat av brand eller sabotage i Vipan. Stationär
reservkraft kvarstår och driftsätts av kommunen. Objekt som saknar stationär
reservkraft kan Ë el genom ftiljande alternativ:

o Det lokala elnätet i centralorten stängs ner och matning sker till
prioriterad samhällsviktig verksamhet från Hedens ställverk.
Ätgärden innebär att fler samhällsviktiga objekt kan driftsättas åin vad
som är möjligt med mobil reservkraft.

S¡da

16(35)

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunstyrelsen

o Reservmatning sker från Alvbrinkens ställverk, som kan leverera el
till centralorten fürutsatt att elftirsörjningen till serverhallarna vid
hangarområdet stängs ner. Åtgärden innebåir att hela centralorten får
elftirsörjning. I dagsläget kan Älvbrinken leverera 20 MW. Vipan har
ett effektbehov på 30 MW vintertid i dagsläget. Roterande
omkoppling kan ske vid kall väderlek ftir att begrtinsa effektuttaget.

Reservmatning från Älvbrinken kan utvecklas ytterligare i samband med
tillbyggnad av produktionskapaciteten på Värmeverket planerat till2017, dä
en ny ftirdelningsstation vid hangarområdet ska byggas. Det skulle innebära
att centralorten kan reservmatas från Älvbrinken utan att elftirsörjningen till
serverhallarna behöver stängas ner.

Det går även att ftirstärka enskilda samhällsviktiga objekt, med effektuttag
upp till I MW, med mer redundans på nätstationsnivå. Det innebär att ett
sådant objekt har större redundans vid kortare och mindre allvarliga
elavbrott. Sådan fürstärkning innebär en kostnad på 800 000 kronor per
objekt.

Redundansen i Harads kan fürstärkas genom slingmatning noff om orten
samt norr om Edefors. Det kan utredas i samverkan med Bodens Energi. Det
går även att utreda möjligheten att koppla ihop Norrbottens läns landstings
stationära reservkraft på hälsocentralen i Harads med Edestrands
äldreboende.

Vid ett långvarigt strömavbrott är det mer effektivt att reservmata el från
Hedens eller Älvbrinkens ställverk åin att använda mobil reservkraft. Dåirftir
ftireslår räddnings- och beredskapsftirvaltningen att kommunstyrelsen
beslutar att avyttra kommunens mobila reservkraft.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med arbetsutskottets fürslag
20T6-08-22 ç 93.

Yrkande och beslutsgång
Bernt Drugge (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.

Ordftiranden ställer arbetsutskottets ft)rslag mot Bernt Drugges (SD) yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets ftirslag.

För genomfïirande
Räddnings- och beredskapsfü rvaltningen

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Kommunstyrelsen

S 125 Medborgarförslag. Synliggör att Boden är en
garnisonsstad
KS 2010/641

S¡da

18(35)

Beslut
Kommunstyrelsen ftirklarar medborgarftirslaget besvarat.

Beskrivning av ärendet
Lars-Olov Larsson har, som ftireträdare ftir Kamratftireningarnas
Samordningsenhet i Boden, lämnat in ett medborgarftirslag i syfte att bättre
synliggöra att Boden är en stor gamisonsstad. Ett sätt att göra detta skulle
vara att avsätta plats ft)r försvarsmateriel och information om garnisonen
samt Försvarsmuseet i anslutning till informationsplatserna vid infartema till
Boden samt vid tågstationen.

Kommunfullmäktige har överlåtit till kommunstyrelsen attfatta beslut i
åirendet. Kommunstyrelsen beklagar den långa handläggningstiden.

Tillväxtkontoret skriver 2016-06-03 att Bodens kommuns historia ar nära
sammanlänkad med gamisonens. Från fÌistningsbygget under tidigt 1900-tal
fram till idag har den militära närvaron varit tydlig i Boden. Inte minst
genom Försvarsmuseet, de karaktåiristiska militarbyggnadema och olika
offentliga utsmyckningar, främst i anslutning till fürsvarets anläggningar.

Tillväxtkontoret ser det som naturligt att även i fortsättningen
uppmärksamma Bodens kulturarv i den offentliga miljön, dels ur ett
kulturellt perspektiv, dels som ett tillfÌille ftir besöksnäringen. Sådana
åtgärder bör dock inlemmas i en övergripande strategi für marknadsftiring
och kulturpolitik, så att de kulturhistoriska våirdena kan sammanvägas mot
det övergripande kommunikativa anslaget.

Kommunen har, tillsammans med flera andra aktörer, under en tid arbetat
med att utveckla ett nytt platsvarumärke som ska kommunicera de värden
och upplevelser som Boden står ftir. Lanseringen började under våren.
Tillväxtkontoret ser det som värdefullt om ftirslagsställarens synpunkter
beaktas i framtida budgetarbete och aktivitetsplanering samt att samråd i
dessa frågor sker mellan kulturenheten och kommunikationsenheten.

Med detta ftireslår tillväxtkontoret att kommunstyrelsen ftirklarar
medborgarftirslaget besvarat.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-08-22 ç 94.

För kännedom Lars-Olov Larsson

Utdragsbestyrkande / Expedierât
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Kommunstyrelsen

S f 26 Medborgarförslag. Anlägg skatepark vid Boden Arena
KS20t6l2sr

Beslut
1. Medborgarftirslaget beaktas i den fortsatta utredningen om att anlägga en

park ftir skate och kickbike.

2. Medborgarftirslaget anses dåirmed besvarat.

Reservationer
Olle Lindström (M), Daniel Rönnbäck (M) och Rigmor Åström (M)
reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Bengt Gustavsson har 2016-04-1 I lämnat in ett medborgarfürslag gällande
placering av en skatepark vid Boden Arena. Han skriver att arenan idag
upplevs som lite öde med tanke på utemiljön. Skateparken skulle få en bra
placering där eftersom området ãr latt att ta sig till och det finns goda
parkeringsmöjligheter och gott om plats ftir ytterligare. Håir finns en stor
utvecklingspotential. Han skriver vidare att det måste vara bättre att placera
skateparken vid Boden Arena än mitt i stan där ytan är begränsad och
boende kanske klagar.

Ärendet skickades på remiss till kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden som i
tjänsteskrivelse daterad 2016-06-16 svarar att kommunen redan arbetar med
att fürsöka hitta en lösning i syfte att skapa en anläggning avsedd ftir
kickbike, skateboard med mera. Hur den ska finansieras eller var den ska
anläggas är idag oklart. De tar med ftlrslaget i den fortsatta utredningen av en
anläggning ftir skate och kickbike och tycker dåirmed att medborgarfürslaget
kan anses besvarat.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-08-22 ç 9s.

Yrkande och beslutsgång
Daniel Rönnbäck (M) yrkar bifall till medborgarförslaget.

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

För kännedom
Bengl Gustavsson

Sida
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Kommunstyrelsen

s 127 översyn av detegationer för kommunal vuxenutbildning
och särskild utbildning för vuxna
KS20r6l4s4

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer ftirslaget till delegationer ftir kommunal
vuxenutbildning och särskild utbildning ftir vuxna.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen övertog fran den I april 2015 ansvaret für kommunal
vuxenutbildning, särskild utbildning für vuxna samt svenska ftir invandrare
från utbildning. I samband med omorganisationen giordes en revidering av
kommunstyrelsens delegationer, som für vuxenutbildningens del innebär att
delegationsordningen kompletterades med ett nytt 12 kapitel innehållande tre
punkter.

Kansliet har tillsammans med rektorn ftir Lärcentrum gått igenom
delegationerna utifrån beståimmelserna i skollagen (2010:800) och
fürordningen (201l:1108) om wxenutbildning. Genomgången har lett fram
till att kansliet i tjtinsteskrivelse 2016-06-28 ftirslår att delegationsordningen
kompletteras med ftiljande beslut:

o Avstängning av elev (delegation till Rektorn für Lärcentrum).

o Ansökan om ny nationell kurs (delegation till näringslivs- och
arbetsmarknadsutskottet).

o Beslut om vilka nationella kurser som ska ges (delegation till
nåiringslivs- och arbetsmarknadsutskottet).

Samtidigt ftireslås vissa redaktionella ändringar samt att orden svenska ftir
invandrare stryks ur rubriken till 12 kapitlet i delegationsordningen, till ñljd
av att skollagen ändrats från den I januari 2016 pä så sätt att svenska ftir
invandrare ingår som en del i skollagens 20 kapitel om kommunal
vuxenutbildning.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-08-22 ç 96.

För genomfärande
Kommunledningsftirvaltningenlkansliet

För kännedom
Lärcentrum

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunstyrelsen

s r28 Betänkande av SOU 2016l,24 En ändamålsenlig
kommunal redovisning
K520161397

Beslut
Kommunstyrelsen antar ekonomikontorets fürslag till yttrande.

Beskrivning av ärendet
Utredningen KomRed har överl?imnat sitt betänkande "En ändamålsenlig
kommunal redovisning" till regeringen. Syftet med översynen har varit att
åstadkomma en åindamålsenlig redovisningslagstiftning für kommuner och
landsting. Utredningen ftireslår en helt ny lag om kommunal bokftiring och
redovisning där de stora fürändringarna är att pensioner ska redovisas enligt
fullfonderingsmodellen och marknadsvärdering ska ske av vissa finansiella
instrument.

Förslaget är ute på remiss och remissvaren ska vara Finansdepartementet
tillhanda senast den I september 2016, vilket är füre kommunstyrelsens
sammanträde i september. Arbetsutskottets ftirslag till yttrande kommer
därfiir att skickas in som ett preliminärt yttrande och det slutliga skickas in
efter styrelsens sammanträde.

I korthet innebär ekonomikontorets yttrande 2016-08-08 att Bodens kommun
i huvudsak är positiv till betänkandet, men lämnar ftiljande ftirslag till
füråindringar:

o Räkenskapsinformation som mottagits från annan ska inte behöva
bevaras i det skick det hade när det mottogs av kommunen.

o Det behövs ingen ny resultatnivå i resultaträkningen. Om en sådan
inftirs ftireslås namnet Resultat ftire finansiella poster i stället ftir
Verksamhetens resultat.

o Posten Eget kapital i Balansråikningen bör endast delas upp i ,A,rets

resultat och Övrigt eget kapital. Storleken på
resultatutjämningsreserven kan specificeras i tillhörande not som en
varavpost.

o Beräkningstekniska ftirändringar av pensionsåtagandet bör redovisas
direkt över eget kapital.

o Värdering av finansiella instrument bör som tidigare ske till lägsta
värde och inte till verkligt värde.

o I samband med kravet på att utvärdering av målen ftir god ekonomisk
hushållning samt ekonomisk ställning även ska omfatta hela
kommunalgruppen bör det framgå att det är upp till den enskilda

i Exped¡erat Signatur
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o

kommunen att avgöra om man vill ha mål ftir god ekonomisk
hushållning ftir de enskilda bolagen var ftir sig eller ftir hela
kommunal gruppen tillsammans.

Definitionerna Kommunalgruppsfiiretag och Kommunalgruppen
ftireslås ersättas av Kommunkoncernftiretag samt
kommunkoncernen.

22(35)

Kommunstyrelsen

o Upplysning i not om sammanlagd kostnad ftir granskning av
bokftiring, delårsrapport och årsredovisning bör utgå.

Under $ 116 Informationer informerade ekonomichef Lena Lundberg om
ärendet.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med arbetsutskottets förslag
20t6-08-22 ç 97.

För kännedom
Kommunledningsforvaltningen/ekonomikontoret
Finansdepartementet

Utdragsbestyrkande / Expedierat

WØ4



Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2016-09-05

Sida

23(35)

Kommunstyrelsen

s r2e Motion från ungdomsfullmäktige om att utöka
busstrafiken på kvällar och helger
KS 20141505

Beslut
1. Kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att utreda behovet och

redovisa de miljömässiga och ekonomiska konsekvensema fiir
genomfürande av ftirslaget.

2. Utredningen presenteras till budgetberedningen infür arbetet med
Strategisk plan 201 8-2020.

Beskrivning av ärendet
Svea Holmbom och Sally Samuelsson fiireslår i en motion till
ungdomsfullmäktige 2014-12-03 att busstrafiken utökas kvällstid till klockan
23:00 vardagar och till klockan 24:00 helger..

Tekniska utskottets ftirslag till beslut 2015-04-16 $ 23 var:
Kommunstyrelsen avslår ungdomsmotionen om att utöka busstrafiken på
kvällama med håinvisning till utredning om trafiklösning, uppdrag
lokaltrafiken.

Efter genomftird utredning2Ol4 om traf,rklösning, där bland annat
lokaltrafikens tidtabell och möjligheter till ftirbättringar ingär, kommer
ftirslag på åtgåirder att presenteras.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-18 $ 96 att återremittera ärendet till
tekniska utskottet i awaktan pâatt utredningen om trafiklösning, uppdrag
lokaltrafiken, skulle bli klar.

Tekniska utskottet beslutade 2016-03-22 $ 28 att föreslå kommunstyrelsen
att avslå ungdomsmotionen. De bedömer att en ftirlängning av turerna
kvällstid skulle ge ett något ökat resande och kan klaras med befintliga
fordon, men det skulle även innebåira ökade kostnader, vilket det inte finns
utrymme ftir i befintlig budget. En omftirdelning av trafik från dagtid till
kvällstid anser de inte heller vara aktuellt i och med att resebehovet bedöms
vara högre under dagen än under kvällen.

Arbetsutskottets ftirslag 2016-08-22 $ 98:

1. Kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att utreda behovet och
redovisa de ekonomiska konsekvenserna ftir genomftirande av ftirslaget.

Punkt 2 enligt kommunstyrelsens beslut.

Yrkande och beslutsgång
Inge Andersson (S) yrkar att punkt 1 i beslutet ska vara:

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur

Ø¿ W



Bodens kommun
Sammanträdes protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-05

Sida

24(35)

Kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att utreda behovet och
redovisa de miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna ftir
genomftirande av ftirslaget.

I övrigt enligt arbetsutskottets ftirslag.

Ordftiranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
ftirslag med Inge Anderssons (S) yrkande.

För genomftirande
Kommunstyrelsen/tekniska utskottet

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunstyrelsen

s r30 Motion från ungdomsfullmäktige om att anpassa
busstider efter antal resande
KS 20141505

Beslut
l. Kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att utreda behovet och

redovisa de miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna ftir
genomfürande av ftirslaget.

2. Utredningen presenteras till budgetberedningen inftir arbetet med
Strategisk plan 201 8-2020.

Beskrivning av ärendet
Axel Olausson och Isak Svalling ftireslår i en motion till
ungdomsfullmåiktige 2014-12-03 att man anpassar tätheten på bussarnas
avgångar efter antalet resande. Förslaget är att öka till kvartstrafik mellan
klockan 07:00-08:00 och mellan klockan 14:00-16:00. Övrig tid
halvtimmestrafik.

Tekniska utskottets ftirslag till beslut 2015-04-16 $ 24 var
Kommunstyrelsen avslår ungdomsmotionen om att anpassa busstiderna efter
antal resande med hänvisning till utredning om trafiklösning, uppdrag
lokaltrafiken.

Tidtabellen är idag uppbyggd med halvtimmestrafik under de tider då det är
mest resande och en tur i timmen övrig tid.

Efter genomftird utredning20l4 om trafiklösning, dar bland annat
lokaltrafikens tidtabell och möjligheter till ftirbättringar ingåtr, kommer
ftirslag på åtgåirder att presenteras.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-18 $ 96 att återremittera ärendet till
tekniska utskottet i awaktan pàatt utredningen om trafiklösning, uppdrag
lokaltrafiken, skulle bli klar.

Tekniska utskottet beslutade 2016-03-22 $ 27 att föreslå kommunstyrelsen
att avslå ungdomsmotionen . De menar att dä samtliga fordon ¿ir i trafik
under de tider som füreslås innebär en fürtätning av turerna att ytterligare
fordon behöver inftirskaffas, vilket det inte finns utrymme ftir i befintlig
budget.

Arbetsutskottets ftirslag 2016-08-22 $ 99:

1. Kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att utreda behovet och
redovisa de ekonomiska konsekvenserna für genomftirande av ftirslaget.

Punkt 2 enligl kommunstyrelsens beslut.

netur
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Kommunstyrelsen

Yrkande och beslutsgång
Inge Andersson (S) yrkar attpunkt I i beslutet skavara:

1. Kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att utreda behovet och
redovisa de miljömässiga och ekonomiska konsekvensema ftir
genomfürande av ftirslaget.

I övrigt enligt arbetsutskottets ftirslag.

Ordftiranden fi nner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
ftirslag med Inge Anderssons (S) yrkande.

För genomftirande
Kommunstyrelsen/tekniska utskottet
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S f 31 Motion från ungdomsfullmäktige om busstider
KS 2014l50s
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Beslut
1. Kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att utreda behovet och

redovisa de miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna ft)r
genomftirande av ftirslaget.

2. Utredningen presenteras till budgetberedningen inftir arbetet med
Strategisk plan 201 8-2020.

Beskrivning av ärendet
Emil Perman ftireslår i en motion till ungdomsfullmåiktige2014-02-03 att
flera bussar ska sättas in vid tider nÈir det är många resenärer.

Tekniska utskottets ftirslag till beslut 2015-04-16 $ 25 var:
Kommunstyrelsen avslår ungdomsmotionen om att anpassa busstiderna efter
antal resande med håinvisning till utredning om trafiklösning, uppdrag
lokaltrafiken.

Entreprenören ftirståirker redan i dagsläget del av linjer och turer under de
tider då det är mest resenärer. Besluten om ftirstärkningar sker i samråd med
tekni ska ftirvaltningen.

Efter genomfürd utredning2}I4 om trafiklösning, där bland annat
lokaltrafikens tidtabell och möjligheter till ftirbättringar ingår, kommer
ftirslag på åtgärder att presenteras.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-18 $ 98 att återremittera ärendet till
tekniska utskottet i awaktan på att utredningen om trafiklösning, uppdrag
lokaltrafiken, skulle bli klar.

Tekniska utskottet beslutade 2016-03-22 $ 29 att föreslå kommunstyrelsen
att avslå ungdomsmotionen. De skriver att resandet med lokaltrafiken har
ökat kraftigt, bland annat med anledning av ungdomskortet, vilket innebär att
det blivit trangt på bussarna och att tiden ftir på- och avstigning tar längre tid
¿in tidigare med ftirseningar som ñljd. I dagsläget ftirst?irks de linjer och
turer då det som mest resenåirer med de bussar som finns tillgängliga.
Ytterligare ftirståirkning under högtrafik innebåir att fler fordon behöver
inftirskaffas, vilket det inte finns utrymme fiir i befintlig budget. Till höstens
tidtabell ska tiderna ses överftjr att ta reda på om de går attjustera så att
ftirseningarna kan minska.

Arbetsutskottets ftirslag 2016-08-22 $ 100:

1. Kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att utreda behovet och
redovisa de ekonomiska konsekvenserna ftir genomftirande av fürslaget.

Punkt 2 enligt kommunstyrelsens beslut.
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Kommunstyrelsen

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

1. Kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att utreda behovet och
redovisa de miljömässiga och ekonomiska konsekvensema für
genomftirande av ftirslaget.

I övrigt enligt arbetsutskottets fürslag.

Ordftiranden fi nner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
ftirslag med Inge Anderssons (S) yrkande.

För genomfürande
Kommunstyrelsen/tekniska utskottet
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S f 32 Fördelning av tillfälligt flyktingstöd
KS 2016/s0

Beslut
Kommunstyrelsen anvisar, ur det tillfÌilliga stödet ftir flyktingsituationen,
150 000 kronor till kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ft)r genomfürande
av utökade höstlovsaktiviteter under 2016.

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade i december 2015 om ett tillftilligt stöd till kommuner
och landsting med anledning av den uppkomna flyktingsituationen. För
Bodens del innebåir stödet ett tillskott pä65,3 mkr. Kommunfullmäktige
beslutade 2016-02-15, $ 13, att medlen ska användas under ären20l6-2018
dels till ökade kostnader med anledning av flyktingmottagandet dels till
integrationsprojeklsatsningar. Projekten/satsningarna ska inte innebåira
några ökade driftkostnader efter 2018. Kommunstyrelsen fick samtidigt i
uppdrag att ftirdela bidraget till nåimnder/styrelser.

Kommunstyrelsen har 2016-03-07 $ 30, samt 2016-05-23 $ 97 beslutat att
anvåinda 27,9 miljoner kronor av bidraget till olika satsningar samt
integrationsprojekt under 2016 (exklusive finansiering av fler
socialsekreterare där del av överskottet som uppkommit inom socialnämnden
används). Ordfürande i kommunstyrelsen har därefter beslutat att anvisa 0,9
miljoner kronor till tre olika projekt.

S¡da
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Summa (tkr)
ekt nämnd/fu

100 100

Nämnd/förvaltning Projekt/satsn¡ng

Kommunledning

Tekniska

Utbildning

Kultur-, fritid- & unga

Arbetsmarknad

Medfinansiering med kort varsel

Fiske i Svartbyträsket

Röjning av skog

Odlingslotter
Utökad kabelgranulering på SAVO

Stärka verksamheten vid Blomdalen

Extra resurser till skolorna, 1,5 elevpeng

Elevhälsan

lT-kostnader

Skolskjutsar

Sommarskola med språkintroduktion (ordf.beslut)

Språkkunnig personal m m vid Ungdomens Hus

Simskola för nyanlända

Språkcafé och studierum på biblioteket
Multikulturellt inslag på Eyvindmässan

Feriea rbeten (ordf.beslut)

pråkinlärning i arbetslivet
lnstegsjobb
pecialpedagog SFI

prå kstöd inom vå rd/omsorgsutbi ldning

Lokförarutbildning 5-7 elever

Feriejobb ensamkommande barn

Boskola för nyanlända

Bidrag till lokala integrationsprojekt
marskola (ordf. besl ut)

200

400

750
150

8 000

4 500

900

600

1 000

3L2

700

200

1 900

200

L72

1 000

950

550

750
650

150

600

2 900

400

1 500

153t2

3 172

7 950

Överförmyndare Utökning 1 årsarbetare

Summa

Kultur-, fritids- och ungdomsfÌirvaltningen har i augusti 2016 lämnat in en
ansökan om 150 000 kronor ffir att kunna genomftira utökade
höstlovsaktiviteter. Syftet är att med fìireningar och andra organisationer skapa
fÌirutsättningar fÌir en ökad integration och ett aktivt höstlov. Förslaget är att
150 000 kronor tillftirs kultur-, fritids- och ungdomsnämnden fÌir genomfÌirande
av dessa utökade höstlovsaktiviteter. Medel fìireslås anvisas ur det tillfÌilliga
stödet ftir flyktingsituationen. Efter ovanstående fÌirslag återstår totalt 36,5
miljoner kronor av det tillfÌilliga flyktingstödet. DetaljfÌirdelning ftir kommande
år kommer att ske inftir respektive verksamhetsår.

800 800
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Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med arbetsutskottets fiirslag 2016-
08-22 $ 101.

För genomfÌirande
Kommunledningsftirvaltningen/ekonomikontoret

För kännedom
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
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Kommunstyrelsen

s r33 överenskommelse mellan Stiftelsen Bodenbo och
Bodens kommun om avtal från 2008 avseende köp av
sociala tjänster
K520t41265

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen mellan Bodens kommun
och Stiftelsen Bodenbo gällande 2008 års avtal. Överenskommelsen innebär
att avtalet avslutas med omedelbar verkan och att Bodens kommun och
Stiftelsen Bodenbo inte har några ytterligare anspråk på varandra fran
avtalet.

Daniel Rönnbäck (M), Kurt Pettersson (S), Anders Sundström (NS) och
Anders Pettersson (KD) anmäler jäv.

Reservationer
Bernt Drugge (SD) och Arne Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun och Stiftelsen Bodenbo tecknade 2008 ett avtal om köp av
sociala tjänster. Avtalet tecknades i samband med att Stiftelsen Bodenbo
sålde aktierna i Äldrevård i Boden AB till Sveafastigheter. Aldrevård i
Boden AB var ägare till ett antal äldreboenden i Bodens kommun. I
tjänsteskrivelse daterad 2016-08-16 skriver kommunledningsftirvaltningens
kansli att syftet med avtaletvar att kompensera socialftirvaltningen ftir ökade
hyreskostnader till ftiljd av ftirsäljningen. Syftet framgår dock inte av själva
avtalet.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har i sin tillsyn av stiftelsen kritiserat det
aktuella avtalet.

Stiftelsen Bodenbo har upphört med betalningen till Bodens kommun enligt
avtalet och även återkrävt de betalningar som redan har gjorts till
kommunen.

Företrädare ftir Bodens kommun och Stiftelsen Bodenbo har nått en
överenskommelse som innebåir att avtalet fran 2008 avslutas med omedelbar
verkan och att Bodens kommun och Stiftelsen Bodenbo inte har några
ytterligare anspråk på varandra från 2008 års avtal.

Kommunstyrelsens beslut överensståimmer med arbetsutskottets ft)rslag
2016-08-22 $ 102.

Yrkande och beslutsgång
Bernt Drugge (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets ftirslag.
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Ordfüranden ställer arbetsutskottets fürslag mot Bernt Drugges (SD) yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets ftirslag.

För genomfärande
Kommunledningsftirvaltningen/ekonomikontoret

För kännedom
Stiftelsen Bodenbo

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunstyrelsen

s 134 lngemar Karlsson (S) med avsägelse av uppdragen
som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och
tekniska utskott, krisledningsnämnden och
budgetberedningen
KS20t6l46t

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Ingemar Karlssons (S) avsägelser av
uppdragen som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och tekniska
utskott, krisledningsnåimnden och budgetberedningen.

Beskrivning av ärendet
Ingemar Karlsson (S) har 2016-08-221ämnat in en avsägelse från sina
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och tekniska
utskott, krisledningsnämnden och budgetberedningen.

För kännedom
Ingemar Karlsson
Kommunledningsfü rvaltningenlkansliet och personalkontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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S f 35 Delegationsbeslut och delgivningar

Beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av delegationsbeslut och
delgivningar under perioden 2016-06-02 - 2016-08-25 till handlingarna.
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