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Enligt bilagd närvarolista
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Kommunsekreterare lngelina Edström, kommunjurist Daniel Bergh

Rigmor Astrom (M) och Sonia Harr (S)
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Sonia Harr (S)

ANSLAG/BEVIS
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lngelina Edström

201 8-05-04



NÄRvARo- ocH OMRöSTNINGSLISTA KOMMT/NF'ULLMÄKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2018-04-09
Tid I 4.00- I 7. I 1 (ajoumering/paus I 5.45- I 6. I 0

under $ 17)

$10 $ $ $ $ $
Bodens

kommun

LEDAMÖTER R:röstber
E:ersättare

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

S Inge Andersson R

M Olle Lindström R

S Béatrice Öman R

M Johan Sellin R

SD Bemt Drugge R, ¡av ç z+

S Glenn Blom R

V Bosse Strömbäck R

M Rigmor,A,ström R

S Sonia Harr R

S Margit Hannu-Dyrander R

M Maria von Schantz R

SD Jeff Ahl

NS Kenneth Backgård R

S Lars Nilsson R

MP Catarina Ask R

M Daniel Rönnbäck

S Anna-Karin Nylund R

V Inger Westman Arvesen R

S Leif Pettersson

M Göran Ahlman R

SD Göran Ä.ström R

S Eivy Blomdahl R

M Linda Isaksson

C Lili-Marie Lundström R

S Torbjörn Lidberg R

L Hendrik Andersson R

KD Anders Pettersson Rj¿v$z¿

M Egon Palo R

S Britt-Marie Loggert-Andrén R

SD Robert Lund R

S Evelina Harr R

,fu sft 6Ð4 1 (3)



NARVARO- OCH OMROSTNINGSLISTA KOMMUNF'ULLMÄKTIGE
OMRÖSTNINGAR

I)atum 2018-04-09
Tid I 4.00- I 7. I I (ajournering/paus 1 5.45- I 6. I 0
under $ 17)

$10 $ $ $ $ $Bodens
kommun

LEDAMOTER R:röstber
E:ersättare

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

M Bo Hultin Rtomg26
kl 16.49

NS Anders Sundström

V Bo Englund R

S Lena Goldkuhl R

MP Gösta Eriksson R

M Henrik Wikström

S Kurt Pettersson R

M Ä,ke Eltoft R

SD Susanne Ström R

S Veronica Svalenström

S Arne Pettersson R

M HelenaNordvall R

S Inger Mattsson R

V Rasmus Joneland R from g l8
kl15.42

M Hans B Nilsson Rtomg 16

kl15.45

S Lennart Synnergren R

SD Arne Gustafsson R

S Berit Ekervhén R

& rwØt(.,



NARVARO- OCH OMROSTNINGSLISTA KOMMT]NFULLMÄKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2018-04-09
Tid I 4.00- I 7. I I (ajournering/paus I 5.45- I 6. 1 0
under Ç 17)

$10 $ $ $ $ $Bodens
kommun

ERSATTARE R:röstber
E:ersåittare

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

S Urban Sundbom

S Anna-Carin Aaro R, jav $ z+

S Äsa Lindström R

S Robert Andersson EtomglS
kl 16.25

S Magdalena Ek E,ngz+

S Johan Lund E

S Christina Vesterlund E

S Urban Nyström

S Eva Westlund EtomglS
kt 16.26

S Harry Hannu E

M Göran Höglund R

M Henrik Lindqvist

M Ove Simonsson

M Knut Larsson R

M Eberth Gustafson R

M Per-Ulf Sandström E, ntom ç
l7 kl 15.45

M Äke Carlsson Etomg16
kl15.45

SD Elvira Östvall

SD Christer Fjellström R

SD Sven-Göran Fellermark E,n$z+

V Inga-Lill Engström- Öhman &prrom$
l8

V Gunnel Notelid

NS Erika Sjöö R

NS Tina Kotkaniemi E

MP Agneta Granström

MP Mats Nordström E

C Eva Larsson E

C Jenny Engström

L Johanna Karlberg

L Lars Karlsson E

KD Annika Berglund E,nçz+

3 (3)
Ja / Nej
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NIIRVARO- OcH oMRÖSTNINGSLISTA KoMMuNrur,r,nnÄxrrcr
ovm.ösrxrNGAR

Datum 2018-04-09
Tid I 4.00- 1 7. I 1 (ajournering/paus I 5.45- I 6. 1 0
under $ 17)

$10 $ $ $ $ $Bodens
kommun

KD Maria Selin

3 (3)
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammantrådesdatum

2018-04-09

Sida

3(3e)

Kommunfullmäktige

S f 6 Delgivningar

Beslut
Kommunfullmåiktige lägger redovisningen av delgivningarna under perioden
2018-02-22 - 2018-04-05 samt övriga bilagda redovisningar till
handlingarna.
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Delgivning
Utskriftsdatum: 2018-04-05

Id

Datum

Ärendenummer

Utskriven av: lngelina Edström

alUlK Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Diarieenhet:

Riktning:

Datum:

Notering:

Kommunstyrelsen

Alla

201 8-02-22 - 20 1 8-04-05

Delges kf

2018.619 Uppföljning av utbildningsförvaltningens lngelina Edström
internkontrollplan 201 7

Utbildningsnämnden Kommunledningskontoret

Verksamhetsberättelse i årsredovisning 201 7

2018-02-28

KS 2018/65

2018.727

2018-03-06

KS 2018/285

Revisionsrapport Fastighetsnäm ndens
styrning och ledning av
f ast i g hetsf örv alt n i n ge n

Kommunrevisionen

Fastighetsnämndens styrning och ledning av

lngelina Edström

Kom m unledni ngskontoret

fastighetsförvaltn ingen

2018.728

2018-03-06

KS 2018/284

Revisionsrapport Anpassningar, särskilt stöd
och resursfördelning inom grundskolan
(Utbildningsnämnden)

Kommunrevisionen

Anpassningar, särskilt stöd och
resursfördel ning inom grundskolan

lngelina Edström

Kom m unledningskontoret

2018.737

2018-03-07

KS 2017t694

Beslut om överlåtelse av den operativa
tillsynen enligt Miljöti llsynsförordningen
(201 1 :13)

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Överlåtelse av den operativa tillsynen enligt
Miljötillsynsförordningen (201 1 : 1 3).

lngelina Edström

Kom m unledningskontoret

2018.800

2018-03-14

KS 2015/107

Ej verkställda beslut och insatser, SoL och
LSS 4 kvartalet 2017

Socialnämnden

Ej verkställda beslut och instanser SoL och
LSS 2014-2017

lngelina Edström

Kom m unledningskontoret

Sidan 1 av 1
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Handlingar
Utskriftsdatum: 2018-04-05

td

Datum

Ärendenummer

Utskriven av: lngelina Edström

llUlK Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Notering

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Dokumenttyp

Diarieenhet:

Datum:

Riktning:

Status:

Dokumenttyp

Notering:

Sekretess:

Kommunstyrelsen

201 0-01-01 - 2018-04-05

Alla

Aktuella

MEDBORGARFÖRSLAG

Visas ej

2016.2241

2016-10-24

KS 2016/61 1

Medborgarförslag bygg en cykel- och gångbana lngelina Edström
runt Bodträsket

Siv Bertilsson Kommunledningskontoret

Skickat på remiss till tek 2016-12-02, Maria, MEDBORGARFÖRSLAG
Lizah och Joakim 2016-12-05. Tek har pratat
med sbk och kommit fram till att ärendet bör
ligga hos sbk. Remissen tas tillbaka från tek och
skickas till sbk 2016-12-15. Påminnelse skickad
till sbk 2017-07-24. Påminnelse skickad till sbk
2018-01-12.

Medborgarförslag bygg en cykel- och gångbana
runt Bodträsket

2017.221

2017-01-31

KS 2017t71

Medborgarförslag : lnförande av
jämstäl ldhetsstipendium

Conny Sundkvist & Oskar Nordström

Skickat på remiss till plankommiltén 2017-02-
27. Lars Andersson tycker inte att
plankommittén ska ha remissen. Efter
diskussion med Mats skickas remissen istället
till Rådet för trygghet och hälsa 2017-03-03.
Påminnelse skickad till rådet för trygghet och
hälsa 2018-01-12. Ann skriver 2018-01-16: "Vi
har behandlat detta i beredningen i våras och
Carina H har därefter vidarebefordrat ärendet
för handläggning till personalenheten enligt
överenskommelse med Maria."

Medborgarförslag: lnförande av
jämstäl ldhetssti pendium

lngelina Edström

Kom munledningskontoret

MEDBORGARFÖRSLAG

2017.1170

2017-O5-11

KS 20171313

Medborgarförslag: Aktivitetspark/Utegym med lngelina Edström
rutschkana Sörbyn.

Maria Bergenstråhle Kommunledningskontoret

Skickat på remiss till Carina Hallnor 2017-05-30. MEDBORGARFÖRSLAG
Påminnelse skickad 201 8-04-05.

Medborgarförslag: AktivitetsparUUtegym med
rutschkana Sörbyn

2017.1518

2017-06-14

Medborgarförslag gällande kompostpåsar

Berit Nyström

Oscar Stjernquist

Kom m unledni ngskontoret

&n+@r
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td

Datum

Ärendenummer

llUlK Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Notering

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Dokumenttyp

KS 201 7/398 Skickat på remiss till tek 2017-06-20.

Medborgarförslag gällande kompostpåsar

MEDBORGARFÖRSLAG

2017.1532

201 7-06-1 6

KS 2017t404

Medborgarförslag: Ändra lngelina Edström
påm i nnelsehanteri ngen vid f aktureri ngen.

Sune Engström Kommunledningskontoret

Skickat på remiss till ekonomikontoret 2017-10- MEDBORGARFÖRSLAG
23.

Medborgarf örslag : Ändra
påm innelsehanteri ngen vid f aktureringen

2017.2088

2017-08-25

KS 20171519

Medborgarförslag från Monica Lahti om ett till
ridhus i Bodens kommun.

Monica Lahti

Skickat på remiss till plank 2017-10-23.

Medborgarförslag från Monica Lahti om ett till
ridhus i Bodens kommun.

lngelina Edström

Kom m unledningskontoret

MEDBORGARFÖRSLAG

2017.2091

2017-08-28

KS 20171521

Medborgarförslag om bygg av padelbanor i

Boden.

Kaare Enbom

Skickat på remiss till plank 2017-10-23.

Medborgarförslag om bygg av padelbanor i

Boden.

lngelina Edström

Kom munledni ngskontoret

MEDBORGARFÖRSLAG

2017.2444

2017-10-12

KS 20171630

Förslag till Kommunfullmäktige om att bygga ett lngelina Edström
utsiktstorn på Gruvberget eller Långberget.

Elisabeth Landström Kommunledningskontoret

Preciserades till ett medborgarförslag genom att MEDBORGARFÖRSLAG
lägga till adress samt (Medborgar)förslag som
rubrik. Skickat på remiss till plank 2017-10-23.

Förslag till Kommunfullmäktige om att bygga ett
utsiktstorn på Gruvberget eller Långberget.

2017.2473

2017-10-18

KS 201 7/633

Medborgarförslag om införande av Båthamn i

Boden från Lasse Karsikko.

Lasse Karssiko

Skickat på remiss till plank 2017-11-23.

Medborgarförslag om införande av Båthamn i

Boden från Lasse Karsikko.

lngelina Edström

Kom m unledningskontoret

MEDBORGARFÖRSLAG

2017.2493

2017-10-19

KS 20171645

Medborgarförslag: lnförandet av ett Ungdomens lngelina Edström
hus på fotbollsplanen vid Centralskolan samt
förslag om att flytta köpcentret 43ans
avlastningsområde till Centralskolan.

Börje Sundqvist

Skickat på remiss till plank 2017-11-23

Medborgarförslag: lnförandet av ett Ungdomens
hus på fotbollsplanen vid Centralskolan samt
förslag om att flytta köpcentret 43-ans
avlastningsom råde ti ll Centralskolan.

Kom munledni ngskontoret

MEDBORGARFÖRSLAG

2017.2645

& sw Ør;
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Medborgarförslag - Spara på dricksvatten
genom att använda vattnet från ån nära Bodån
till att spola rent gator från grus istället för
dricksvatten.

Gösta Larsson



td

Datum

Ärendenummer

llUlK Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Notering

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Dokumenttyp

2017-11-07

KS 2017t679

Sören Lund Kommunledningskontoret

Skickat på remiss till tu 2017-11-23. Patrik, Jan. MEDBORGARFÖRSLAG
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-19 S 26
att förslaget ska utredas vidare.

Medborgarförslag - Spara på dricksvatten
genom att använda vattnet från ån nära Bodån
till att spela rent gator från grus istället för
dricksvatten.

2017.3017

20't7-12-15

KS 2017t799

Medborgarförslag: Begäran om tillåtelse att köra lngelina Edström
snöskoter från bostaden till närmaste skoterled

Måruddens Skoterförening (Bodens kommuns Kommunikationskontoret
samtl iga skotef öreningar)

Skickat på remiss till tu 2017-12-20. Mikael, MEDBORGARFÖRSLAG
Peter, Maria

Medborgarförslag: Begäran om tillåtelse att köra
snöskoter från bostaden till närmaste skoterled

2017.3114

2017-12-22

KS 201 7/830

Medborgarförslag om synpunkter på området
Kungsgatan 43

Börje Sundqvist

Skickat på remiss till tu 2018-03-16.

Medborgarförslag om synpunkter på området
Kungsgatan 43

lngelina Edström

Kom munikationskontoret

MEDBORGARFÖRSLAG

2018.235

2018-01-31

KS 201 B/1 1 9

Medborgarförslag - Ändra rutin för fakturering
och betal ningspåm i nnelse

Robert Johansson

Skickat på remiss till eko 2018-03-16.

Medborgarförslag - Ändra rutin för fakturering
och betalningspåm innelse

lngelina Edström

Kom munikationskontoret

MEDBORGARFÖRSLAG

2018.308

2018-02-06

KS 2018/149

Medborgarförslag om att bygga utegym vid
Kyrkkläppen/Kvarnängen

Anna Wadenholt

Skickat på remiss till kfu 2018-03-16.

Medborgarförslag om att bygga utegym vid
Kyrkkl äppen/Kvarnängen

lngelina Edström

Kom m unikationskontoret

MEDBORGARFÖRSLAG

2018.309

2018-02-06

KS 2018/150

Medborgarförslag om billigare busskort för alla
som har CSN-bidrag (inte bara de som studerar
på LTU)

Anna Wadenholt

Skickat på remiss till tu 2018-03-16.

Medborgarförslag om billigare busskort för alla
som har CSN-bidrag (inte bara de som studerar
på LTU)

lngelina Edström

Kom munikationskontoret

MEDBORGARFÖRSLAG

2018.310

2018-02-06

KS 2018/151

Medborgarförslag om att starta ett lnternet-Café lngelina Edström
centralt i Boden

lsak Svahn Kommunikationskontoret

Skickat på remiss till kfu 2018-03-16. MEDBORGARFÖRSLAG

Medborgarförslag om att starta ett lnternet-Café
centralt i Boden

Sidan 3 av 5
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td

Datum

Ärendenummer

llUlK Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Notering

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Dokumenttyp

2018.527 Medborgarförslag om att anlägga en gång- och lngelina Edström
cykelväg på Ofvre Sanden.

christer ldesam med flera Kommunledningskontoret

skickat på remiss till sbk och tu 2018-03-16. se MEDBORGARFöRSLAG
även dnr 431-15 för ett likadant
medborgarförslag f rån sam ma person.

Medborgarförslag om att vidareutveckla

2018-02-20

KS 2018t220

området övre Sanden och anlägga en gång- och
an vändplan på I ngenjörsgatan

och cykelbana som går ner
från E atan mot centrum

2018.556 Medborgarförslag - önskemål om belyst gång-
och cykelväg från norra Svartbyn in mot stan
Claes Karlsson

lngelina Edström

Kom munledni ngskontoret

MEDBORGARFÖRSLAG

2018-02-25

KS 2018/231

Medbo rgarförslag - önskemål om belyst gång-
och från norra Svartbyn in mot stan

2018.609 Medborgarförslag - önskemål om bilbälten i

lokaltrafikens bussar

Thea Andersson

Medborgarförslag - önskemålom bilbälten i

lokaltrafikens bussar

lngelina Edström

Kom m unledni ngskontoret

MEDBORGARFÖRSLAG

2018-02-27

KS 2018t242

2018.698 Medborgarförslag - Bygg en pumpstation vid
Svartbyträsket och nyttja ledningen när man
tömmer träsket samt bygg en badbassäng i

anslutning till pumpstationen

Börje Sundqvist

lngelina Edström

Kom m unledningskontoret

MEDBORGARFÖRSLAG

2018-03-02

KS 2018t267

Medborgarförslag - Bygg en pumpstation vid
Svartbyträsket och nyttja ledningen när man
tömmer träsket samt bygg en badbassäng i

anslutning till pumpstationen

2018.699 Medborgarförslag - Använd vatten från sjöar
och andra vattendrag till släckning av bränder

Börje Sundqvist

lngelina Edström

Kom m unledni ngskontoret

MEDBORGARFÖRSLAG

2018-03-05

KS 2018/268

Medborgarförslag - Anv
och andra vattendrag til

änd vatten från sjöar
I släckning av bränder

2018.824 Medborgarförslag om vett och etikett på gång-
och cykelbanor

Leif Sundström

lngelina Edström

Kom munledningskontoret

MEDBORGARFÖRSLAG

201 8-03-1 5

KS 2018/314

Medborgarförslag om vett och etikett på gång-
och cykelbanor

2018.830 Medborgarförslag om cykelöverfart för att öka
traf iksäkerheten vid cykelpassagen
Ku ngsgatan/Strandplan

Roger Vikbjer

lngelina Edström

Kom munledningskontoret2018-03-16

& dtr Q.,r,
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td

Datum

Ärendenummer

alUlK Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Notering

Arendemening

Ansvarig

Avdelning

Dokumenttyp

KS 2018/319 MEDBORGARFORSLAG

Medborgarförslag om cykelöverfart för att öka
traf iksäkerheten vid cykelpassagen
Ku ngsgatan/Strandplan

2018.852

2018-03-20

KS 2018/325

Medborgarförslag - Angående semestern inom
hemtjänsten på socialförvaltningen i Bodens
Kommun

Lillemor Mattsson

Medborgarförslag - Angående semestern inom
hemtjänsten på socialförvaltningen i Bodens
Kommun

lngelina Edström

Kom munledningskontoret

MEDBORGARFÖRSLAG

2018.928

2018-04-03

KS 201 8/352

Medborgarförslag - Utöka busstrafiken på södra lngelina Edström
sidan älven Boden-Luleå

Mattias Skog Kommunledningskontoret

MEDBORGARFÖRSLAG

Medborgarförslag - Utöka busstrafiken på södra
sidan älven Boden-Luleå

2018.939

2018-04-04

KS 201 8/355

Medborgarförslag om tydligare skyltning och
bättre skydd i pulkbacken i Pagla för att höja
säkerheten

Johanna Berg

Medborgarförslag om tydligare skyltning och
bättre skydd i pulkbacken i Pagla för att höja
säkerheten

lngelina Edström

Kom munledni ngskontoret

MEDBORGARFÖRSLAG

Sidan 5 av 5
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Handlingar
Utskriftsdatum: 2018-04-05

td

Datum

Ärendenummer

Utskriven av: lngelina Edström

alVlK Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Notering

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Dokumenttyp

Diarieenhet:

Datum:

Riktning:

Status:

Dokumenttyp

Notering:

Sekretess:

Kommunstyrelsen

2010-01-01 - 2018-04-05

Alla

Aktuella

MOTION

Visas ej

2016.236

2016-02-12

KS 2016/108

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

Göran Ahlman (M) Kommunledningskontoret

Remiss ubn 2016-02-23. Pä beredningen 2016- MOTION
01-23 bestämdes att ärendet dras ur för att
diskuteras mer i partigrupperna. På beredningen
2017-02-27 bestämdes att ärendet dras ur och
skickas på remiss till kfu.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-16 $ 91
att återremittera ärendet.

Namnbyte på Björknässkolan i Boden. Motion
från Göran Ahlman

2017.366

2017-02-16

KS 2017l130

Motion angående blodgivning på betald
arbetstid (Sverigedemokraterna)

Robert Lund (SD)

Skickad på remiss till pek 2017-02-28.
Påminnelse skickad till pek 2018-01-12.

Motion angående blodgivning på betald

lngelina Edström

Kom m unledningskontoret

MOTION

arbetstid (Sverigedem okraterna)

2017.647

2017-03-13

KS 201 7/1 95

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

Moderaterna

Skickad på remiss till soc 2017-04-13.
Efter samtal med Björn lsaksson skickas
motionen på remiss även till ubn 2017-08-09
och till amf 2017-08-1 1. Soc samordnar
remissvaret. Kommunfullmäktige beslutade
2017-12-18 $ 132 att återremittera ärendet.

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

lngelina Edström

Kom m unledningskontoret

MOTION

2017.880

& sH- Øa,(

Motion: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram en plan för elbilsparkering och
laddningsstationer inom tätorten som underlag
för beslut.(M, moderaterna)

lngelina Edström
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2017-04-06

KS 20171247

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

Skickad på remiss till tu 2017-05-30. Ledningen MOTION
har beslutat att frågor om laddstolpar ska ligga
hos sbk så remissen tas bort från tu och flyttas
till sbk 2017-06-07. Påminnelse skickad till sbk
2018-02-26.

Motion: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram en plan för elbilsparkering och
laddningsstationer inom tätorten som underlag
för beslut.(M, moderaterna)

2017.1011

2017-04-24

KS 2017/281

Motion: Kvalitetsgaranti på kommunens service lngelina Edström
införa en service- och tjänstegaranti i Bodens
kommun under 2O17

Maria von Schantz (M) Kommunledningskontoret

Skickad på remiss till Katarina Nyberg 2017-05- MOTION
30. Påminnelse skickad 201 8-02-26.

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

2017.1153

201 7-05-1 0

KS 20171310

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

Rigmor RstrOm 1fU¡

Skickad på remiss till plankommittén 2017-05-
30.
2017-10-11 Plank (kommunchefen) beslutar att
kommunledningen ska svara på denna motion
lC,arola F Skickad på remiss till Jan-Olov
Bäcklund 2017-10-11 (som skickat för yttrande
till faf, sbk, ubf). Jan-Olov Bäcklund samordnar
remissvaret.

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

lngelina Edström

Kom m unledni ngskontoret

MOTION

2017.1513

2017-06-14

KS 20171397

Motion om jämlik lönestrategi i Bodens
kommun.

Bosse Strömbäck

Skickad på remiss skickad till pek 2017-06-20
Remissvar inlämnat 201 8-03-07.

Motion om jämlik lönestrategi i Bodens
kommun.

Oscar Stjernquist

Kom munledningskontoret

MOTION

2017.2937

2017-12-12

KS 20171789

Motion om att Bodens kommun ansluter sig till
Visselblåsarf u nktion (Sverigedemokraterna)

Sverigedemokraterna

Skickad på remiss till klk 2018-12-18.

Motion om att Bodens kommun ansluter sig till

lngelina Edström

Kom m unikationskontoret

MOTION

Vissel blåsarf u nktion (Sverigedemokraterna)

2018.143

2018-01-15

KS 2018/63

Motion om kollektivtrafik även för landsbygden
(Centerpartiet)

Centerpartiet (C)

Skickad på remiss till Plank 2018-03-02.

lngelina Edström

Kom m unikationskontoret

MOTION
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Motion om kollektivtrafik även för landsbygden

2018.170

2018-01-17

KS 2018/80

I Motion - ål om bro mellan Ymers udde Gösta Larsson
och Eyvind-parken.

Socialdemokraterna

Skickad på remiss till sbk 2018-03-02.

Motion - Önskemål om bro mellan Ymers udde
och Eyvind-parken.

Kom m unledni ngskontoret

MOTION

2018.257

2018-02-02

KS 2018/133

Motion - lnför en nollvision för lidande, smärta
och ångest i livets slutskede - Nya Moderaterna

Nya Moderaterna

Skickad på remiss till soc 2018-03-02.

Motion - lnför en nollvision för lidande, smärta

Gösta Larsson

Kom m unledni ngskontoret

MOTION

och ånqest i livets slutskede - Nya Moderaterna

2018.511

201 8-02-1 I
KS 2018/213

Motion om att undersöka möjligheten att
förvärva fastigheten där Eriklunds Hälsocentral
ligger för att fortsättningsvis kunna köra
bassängträning för reumatiker och andra
grupper.

Socialdemokraterna (S)

Skickad på remiss till Plank 2018-03-02.

Motion om att undersöka möjligheten att
förvärva fastigheten där Eriklunds Hälsocentral
ligger för att fortsättningsvis kunna köra
bassängträning för reumatiker och andra
grupper.

lngelina Edström

Kom m unledni ngskontoret

MOTION

Sidan 3 av 3

tu 6+ Øq



Bodens kommun

Kommunfullmäktige

Sf7 Arsredovisning2O1T
KS 2018/65, au g 33, ks g 42

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-09

Side

4(3e)

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisning ftir 2017 .

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen har upprättat fürslag till årsredovisning 2017.
Rapporten innehåller en uppftiljning av de tolv utvecklingsområden som
f,rnns i strategisk plan2017-2019, en översikt över utvecklingen av
kommunens verksamheter, samt väsentliga h¿indelser under aret.

Enligt kommunallagen ska Bodens kommun ha en god ekonomisk
hushållning, som ftir kommunens del är uppdelat i ett finansiellt och ett
verksamhetsmässigt perspektiv. Tack vare en stark ekonomi med bland annat
en god soliditet, låg skuldsättning och god betalningsberedskap bedöms
kommunen ha uppnått god ekonomisk hushållning i det finanslella
perspektivet. En rad starka resultat inom ett antal utvecklingsområden och
många genomfürda åtgärder under året som fttt stor effekt bidrar till att god
ekonomisk hushållning även bedöms uppnått inom det verksamhetsmässìga
perspektivet. Det är framfürallt insatser inom social hållbarhet, aktivitetei
och projekt som syftat till att skapa nöjdhet och trygghet inom vård och
omsorg, samt samverkan med externa parter inom ett flertal viktiga områden
som bidragit till bedömningen.

Kommunkoncemens resultat ror 2017 uppgar till92,l mkr och kommunens
resultat till 44,1mkr. Kommunens resultat enligt balanskrav, d v s efter
justering av vinster vid avyttring av tillgångar, uppgår tir25,4 tl¡.kr.
Avsättning är gjord till resultatutjämningsreserv med,7,5 mkr och uppgår nu
till ll7 mkr. Kommunen redovisar därefter ett justerat resultat som uþpgår
till 17,9 mkr och når dåirmed det lagstadgade balanskravet.

Gymnasieskolan i Boden har, på grund av en låingre period av negativ
ekonomisk utveckling, inte en ekonomi i balans. En orsak till det
ekonomiska läget åir dimensioneringen av skolans program och inriktningar
med ett stort utbud av yrkesprogram. Detta har varit ett medvetet val kopllat
till det behov av kompetensftirsörjning som finns inom nåiringsliv och
offentlig sektor lokalt och regionalt. D¿irftir är det nödvåindigt att utarbeta ett
utvecklingsprogram für gymnasieskolan där kvalitet, attraktivitet och
ekonomi balanserar. En annan orsak till den ekonomiska utvecklingen är
också obalansen i de interkommunala intäkterna och kostnaderna.

Kommunstyrelsens beslut och fürslag till beslut överensstämmer med
arbetsutskottets fürslag till beslut.

Beslut i kommunstyrelsen 2018-03-26 g 42:

Expedierat
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2018-04-09

Sida
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Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen ger utbildningsnÊimnden i uppdrag att utarbeta ett
utvecklingsprogram som ska visa vilken gymnasieskola Bodens kommun har
är 2025. Utvecklingsprogrammet ska beakta det behov av
kompetensfÌirsörjning som finns inom olika branscher, lokalt och regionalt
och utformas i samarbete med nåiringslivet. Målbilder ska utarbetas für
åtglirder som behöver vidtas på kort och lång sikt. En plan ska utarbetas ftir
åtgärder som ska göras inom ett år, inom tre år och åtgärder fram till 2025.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Inge Andersson (S), Olle Lindström (M), Bernt Drugge (SD), Bosse
Stnimbäck (V), Kenneth Backgård (NS), Catarina Ask (MP), Hendrik
Andersson (L), Anders Pettersson (KD), Lili-Marie Lundström (C) och
Susanne Ström (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens fiirslag.

Ordftiranden finner att kommunfullmdktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Samtliga nämnder, bolag och stiftelsen
Kommunstyrel sen/ekonomikontoret

Signatur
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Bodens kommun
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Kommunfullmäktige

s r8 Revis ions berättelse 201 7
KS 2018/65

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

Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer skriver 2017-03-28 att de granskat kommunstyrelsens
och övriga nåimnders verksamhet, och i deras roll som utsedda
lekmannarevisorer och ftirtroendevalda revisorer även verksamheten i
kommunens füretag. Granskningen har utftirts i enlighet med
kommunallagen, god redovisningssed i kommunal verksamhet samt
kommunens revisionsreglemente.

Granskningen har inriktats mot kommunstyrelsens och de övriga
nåimndernas styrning, uppftiljning och kontroll. Revisorerna har så långt som
möjligt bedömt åindamålsenlighet och effektivitet i verksamheten, samt
granskat råikenskaperna och den interna kontrollen. De har i sina
prioriteringar av granskningsinsatser utgått från en bedömning av
väsentlighet och risk och omsatt prioriteringarna i en revisionsplan ftir året.
Revisionsinsatserna har genomftjrts i form av löpande granskning av
protokoll och material, dialoger med ftireträdare ftir styrelse/nämnder,
översiktlig granskning av styrelsens respektive nämndernas ansvarsutövande
och verksamhetsftireträdare samt ftirdj upade granskningsinsatser där
revisorema så funnit erforderligt.

De bedömer sammant aget att

o styrelsen och nämnderna i Bodens kommun i huvudsak har bedrivit
verksamheten på ett åindamålsenligt och fran ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt med tillräcklig intern kontroll.

o Riskanalysarbetet som grund ftir den interna kontrollen är ett
utvecklingsområde.

o Kommunens årsredovisning inte åir upprättad helt i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed, vilket innebär att
årsredovisningen inte ger en fullt rättvisande bild av årets resultat.
Felet är dock inte av den storleken att de bedömer att det måste rättas
innan fullmäkti ge fastställer årsredovisningen.

. ,Ärsredovisningens resultat ?ir ftirenligt med de finansiella mål
fullmäktige beslutat om avseende god ekonomisk hushållning.

& ,SL+ @4'
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Kommunfullmäktige

o Att årsredovisningens resultat åir delvis ftirenligt med de
verksamhetsmässiga mål fullmäktige beslutat om avseende god
ekonomisk hushållning.

Revisorema tillstyrker att fullmtiktige beviljar styrelse och övriga nämnder
samt de enskilda ftirtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.

Kommunrevisionens vice ordftirande Leif Nordström (L) informerar om
åirendet.

Yrkanden och beslutsgång
Kommunfullmfütiges presidium yrkar bifall till revisoremas ftirslag om att
kommunfullmåiktige ska bevilja styrelsen och övriga nåimnder samt de

enskilda ftjrtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.

Ordftiranden finner att kommunfullmåiktige beslutar enligt revisorernas och
presidiets ftirslag.

För kännedom
Kommunledningsftirvaltningen/ekonomikontoret
Samtliga nämnder och styrelsen

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunfullmäktige

s re Aterrapportering av uppdrag. Uppföljning av
socialnäm ndens personalomsättning
KS 2018/226, au g 30, ks g 39

Beslut
Kommunfu llmfütige godkåinner åtenapporteringen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har i uppftiljningsplan 2018 gett socialnåimnden i
uppdrag att i en så kallad kvalitetsuppftiljning ftilja upp
personalomsättningen. uppftiljningen ska avgråinsas så att den gangra
väsentligheter utan att ftir den skull bli allt ftir omfattande och
resurskrävande.

Kommunfullmåiktige har i "strategisk plan - styrkort 20lg &, Budget 2018-
2020" fastställt att en av målindikatorema ftir om Bodens kommun är en
attraktiv arbetsgivare är om personalomsättningen exklusive
pensionsavgangar inte överskrider fyra procent.

Personalomsättning är ett vedertaget nyckeltal som, enligt sveriges
Kommuner och Landsting (sKL) beskriver ett ftirhållande som inte går att
rangordna efter ens skala om bättre-stimre. Detta på grund av att det inte
finns någon vetenskap som entydigt stödjer om det ena utfallet är bättre än
det andra. Däremot anses det fungera väl som styrmedel ftir att ftilja
utvecklingen och vid behov vidta åtgärder. Detta innebåir i sin tyr att det inte
gät att konstatera om en hög eller låg personalomsättning varit bra eller dålig
ftir det givna året utan att ftirst jåimftira det med omvärlden eller innefatta fler
faktorer ftir att få ett säkrare resultat.

Resultatet for 2017 var sex procent, vilket överskrider kommunfullmäktiges
delmål om fura procent. Mellan 201 I och 2015 har socialfiirvaltningen legat
över kommungenomsnittet, men har de senaste två åren legat under med en
procentenhet.

socialftirvaltningen har inte uppfrllt kommunfullmäktiges delmål om en
personalomsättning pä fyraprocent exklusive pensionsavgångar med ett
resultat på sex procent âr 2017. Socialftirvaltningen har dåiremot brutit
trenden genom att2016 och20l7 ha lägre personalomsättning exklusive
pensionsavgangar än kommunen som helhet. Förvaltningen awiker inte
nåimnvåirt från omvåirlden då personalomsättning inklusive pensionsavgångar
ligger nära riksgenomsnittet under alla är mellan 201 I och 2016.

Socialnämnden beslutar 2018-02-20 $ 17 att lämna tjåinsteskrivelse daterad
2018-02-06 som sin uppftiljning till kommunfullmåiktige.

/ Expedierat

&sftØ'



Sida

Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

201 8-04-09

e(3e)

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens fiirslag till beslut överensstämmer med arbetsutskottets
ftirslag till beslut.

Personalstrateg Erik Bell informerar om tirendet.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För kännedom
Socialntimnden

Utdragsbestyrkande /
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Kommunfullmäktige

s20 Ändring av alkoholförbudet i kommunens lokala
ordningsföreskrifter
KS 2018/292,au g 31, ks g 40

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer ftiljande lydelse av 12 g i Bodens kommuns
lokala ordningsfü reskrifter:

Spritdrycker, vin, starkril samt andra jästa alkoholdrycker für inte ftirtäras på
offentlig plats inom de områden som redovisas på kartan i bilaga 1.

Sådana drycker far heller inte ftirtäras på lekparker, skolgårdar och
ftirskolegårdar samt kyrkogårdar och begravningsplatser inom Bodens
kommun under ftjrutsättning att områdena är tillgängliga für allmänheten.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen har i samverkan med räddnings- och
såikerhetsfürvaltningen och polisen berett ett fürslag till ändring av
bestämmelsen om alkoholftirtråiningsftirbud i Bodens kommuns lokala
ordningsfüreskrifter.

Länsstyrelsen upphävde kommunens beslut om ändring av
alkoholförtäringsregeln i juli 201 7

Kommunfullmfütige beslutade 2017-06-19 $ 73, om vissa åindringar av
kommunens lokala ordningsftireskrifter. Ändringama gällde huvudsakligen
ftireskrifter om insamling av pengar, camping, alkoholftirtäring samt
beståimmelser om hundar i vissa motionsspår.

Bestämmelsen om alkoholftirtäring åindrades på så sätt att ftirbudet ändrades
så att det innefattade även folköI, samt en viss utökning av tre mindre
områden i centrala Boden och på skolgårdar.

Länsstyrelsen beslutade den 5 julí2017 att upphäva kommunens beslut när
det gäller regeln om alkoholftlrtäring. Beslutet motiverades med att ftirbud
mot ftjrtäring av alkoholdrycker inte bör avse andra alkoholdrycker än de
som räknas upp i ftirverkandelagen, med hänsyn till möjlighetema att beivra
överträdelser av sådant ftirbud.

Länsstyrelsen ansåg vidare att fiirbudet mot alkoholftirtäring skulle komma
att gälla en mycket omfattade del av centrala Boden. Länsstyrelsen
uppmärksammade med anledning av detta Bodens kommunfullmäktige att
endast ftirbjuda alkoholftirtriring drir ett sådant ftirbud är motiverat.

Det nya förslaget till område i centrala Boden blir något mindre än tidigare
Kommunledningsftrvaltningen har tagit fram ett nytt ftirslag till
alkoholftirbudsområde. Det görs en utökning på tre mindre områden i
Centrala Boden där kommunen och polisen bedömer att en utökning åir

Utdragsbestyrkande /

& rþr er,



Bodens kommun
Sammanträdes protokol I

Sammanträdesdatum

201 8-04-09

S¡da

1 1(3e)

Kommunfullmäktige

såirskilt motiverad på grund av ordningsstörningar. Det gäller ett område vid
Garnisonsgatan runt bensinstationen Circle K, Stadshusparken, samt ett
mindre område nedanfür Kungsbron.

Samtidigt tas tre områden i centrala Boden bort fran
alkoholftirttiringsftirbudet d¿ir ftirbudet inte bedöms motiverat. Områden syns
med streckad markering på den bilagda kartan. Sammantaget innebär
ftirslaget till tindringar att alkoholftjrbudsområdet i Boden blir något mindre
än tidigare.

Alkoholförtäringsförbudet föreslås även gälla på lekparker, skolgårdar och
förskolegårdar

Dåirutöver görs den ft)råindringen att alkoholftirtaringsftirbud gäller generellt
på lekparker, skolgardar och ftrskolegårdar. Skolgårdar och ftirskolegårdar
jämställs enligt 3 $ Bodens kommuns lokala ordningsföreskrifter med
offentlig plats vid tillämpningen av ordningslagen och
ordningsftireskrift ema.

Motsvarande ftirbud mot alkoholftirtäring på skolgårdar, ftirskolegårdar och
lekparker finns helt eller delvis även i flera större kommuner: Piteå,
Stockholm, Helsingborg, Jönköping, Borås, Huddinge och Eskilstuna.

Kommunledningskontoret ftireslår i tj tinsteskrivelse 2018-02-22 att
kommunfullmriktige fastställer füreslagen ändring av 12 $ i Bodens
kommuns lokala ordningsftireskrifter.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensståimmer med arbetsutskottets
ftirslag till beslut.

Komm u nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ft)rslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomfürande/kännedom
Kommunstyrelsenlkommunledningskontoret och räddnings- och
säkerhetsftirvaltningen

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunfullmäktige

s2r Nämndernas och bolagens verksamhetsberättelser
2017
KS 2018/65, au $ 32, ks $ 41

Beslut
Kommunfu llmåikti ge godkåinner nämndernas samt bolagens/stift elsens
redovisningar i verksamhetsberättelserna ftir 2017 .

Beskrivning av ärendet

Redovisning av året som gått

Enligt kommunallagen 6 kap $ 5 ska ncimnderna redovisa till fullmfütige hur
de har fullgjort uppdragen som fullmåiktige lämnat till dem i samband med
att budgeten fastställdes. Enligt de riktlinjer ftir styrning och uppftiljning
som kommunfullmäktige fastställde 2017-11-20, ska nåimnderna göra en
uppftiljning av verksamhetsplan och budget i verksamhetsberättelserna som
tas fram i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Kommunstyrelsen har, enligt kommunallagens 6 kap $ 9, till uppgift att
pröva om den verksamhet som bedrivits av bolagen under fiiregående
verksamhetsår har varit ftirenlig med det fastställda kommunala åindamålet
och utftirts inom ramen für de kommunala befogenheterna. Styrelsen ska
låimna ftlrslag till fullmfütige om nödvändiga åtgärder om de anser att så inte
åir fallet. Enligt fÌiretagspolicyn från 2014-12-15 ska även bolagen och
stiftelsen låimna en rapportering och uppfriljning i samband med
delårsrapport och årsredovisning. Denna rapportering sker i
verksamhetsberättelsen som ska innehålla analys och kommentarer till hur
inriktningar och uppdrag fran ägardirektiven uppfyllts.

Samtliga nämnder samt bolagen och stiftelsen har lämnat in sina
verksamhetsberättelser f& 2017. Vilande bolag har enligt anvisningarna inte
lämnat in några verksamhetsberättelser.

Aterrapporteri ng av internkontrollarbetet

Av reglementet für internkontroll fran 2013-11-16 framgår att nämndema
har det yttersta ansvaret für den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret fÌir att
se till att det finns en god intem kontroll inom hela kommunen. Styrelsen ska
d¿irftir med utgangspunkt fran nämndernas uppftiljning utvärdera
kommunens samlade system ftir intern kontroll och i de fall ftirbättringar
behövs besluta om sådana. Samtliga nämnder har genomfürt en planering
och en uppftiljning av den intema kontrollen. En sammanfattning av 2017
ars internkontrollarbete finns i respektive nÊimnds verksamhetsberättelse. Det
finns ett löpande internkontrollarbete hos samtliga nämnder och ftir
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nåirvarande finns därftir inga behov av att ftireslå några åindringar av
systemet ftir intern kontroll.

I strategisk plan20l7-2019 finns ftiljande fyra gemensamma
kontrollområden ftir samtliga nåimnder att arbeta med under 2017. Nedan
finns en sammanfattning av samtliga nämnders uppftiljning av respektive
kontrollområde:

o Avtal och upphandling
Uppftiljningen visar att det finns bra efterlevnad av avtalstroheten
men också att det finns vissa brister och behov av attteckna
ytterligare avtal.

o Större externJìnansierade driftprojeh samt Uppfi)ljning av
statsbidrag
Nämnderna visar i huvudsak ett mycket bra resultat av den kontroll
som genomfürts, dock behöver vissa rutiner vid rekvirering av medel
ses över liksom att ekonomikontoret behöver informeras redan då
medel rekvireras.

o Attester
Kontrollområdet attester visar i huvudsak ett bra resultat. Vid flera
nåimnder framkom dock behov av att uppdatera attestfürteckningar
samt gå igenom delegationsordningar.

Ekonomikontoret fü reslår i tj änsteskrivelse 20 18-02-26:

1. Kommunstyrelsen fastställer att den verksamhet som bedrivits i bolagen
varit ftirenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utftirts
inom ramen ftir de kommunala befogenhetema.

2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att vidta de åtgtirder som de
identifierat i samband med internkontrollarbetet under 2017.

I . Kommunfullmäktige godkänner nÈimndernas samt bolagens/stiftelsens
redovisningar i verksamhetsberättelserna fiir 2017 .

Beslut i kommunstyrelsen 2018-03-26 g 41:

1. Kommunstyrelsen fastställer att den verksamhet som bedrivits i bolagen
varit ftirenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utftjrts
inom ramen für de kommunala befogenhetema.

2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att vidta de åtgtirder som de
identifierat i samband med intemkontrollarbetet under 2017.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag ståimmer med kommunfullmäktiges beslut.

För kännedom/genomftirande Samtliga nÈimnder och bolag

Signatur
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s22 Over- och underskottsfond i bokslut2OlT
KS 2018/244, au $ 34, ks $ 43

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer ftilj ande över- och underskottsfonder samt
nyttj anden/ombudgeteringar eft er bokslut 20 17 :

Nämnd/styrelse (tkr)

Kommunrevision

Ks-kommunledning

Ks-tekniska
Ks-räddning & säkerhet

Ks-arbetsmarknad

Fastighetsnämnd

Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Miljö- och byggnåimnd

Kultur fritids & ungdomsnämnd

Överlormyndarnämnd

Summa

Nyttjande
ÖU-rond

| 307

kfi febr

t 200

Om-
budge-

av under-
skott

Öu-tond
efter

nyttjande/om-

-3 692

-3 692

89

3 358

2 989

183

2326
206

-23 698

20 171

27

-2 840

tt2
29232 507

-l 185

Beskrivning av ärendet
I kommunfullmäktiges riktlinjer für ekonomistyrning från2017-04-03 g 35,

finns regler om över- och underskottshantering ftir nämnder/styrelser.
Reglerna innebär att över- eller underskott mot budgeten ska tas med till
kommande verksamhetsår. Dessa samlas i nämndens egen över- och
underskottsfond som inte far överstiga+l- 4 procent av nämndens ram i
strategisk plan ftir kommande verksamhetsår.

I prövningen av om årets över- eller underskott ska tillftiras fonden eller inte
kan hänsyn tas till om mål och prestationer åir uppfrllda. Över- eller
underskott inom ftlljande verksamheter ska inte överftiras till över- och
underskottsfonderna:

B ostadsanpassningsbidrag

Försörjningsstöd

Kommunstyrelsens och kommunfullmfütiges pott ftir oftirutsedda
utgifter

EU-projekt

Självriskkostnad mellan 2-5 prisbasbelopp ftir vattenskador i fastigheter

Signatur
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Förslag från
ekonomikontoret

Ombudgetering av pågående driftprojekt kan ske från ett verksamhetsår till
nästa. För affrirsdrivande verksamheter ska alltid hela underskottet ftiras över
till kommande ar.

I nedanstående tabell finns de ftirslag till över- och underskottshantering som
nåimnder/styrelser låimnat samt ekonomikontorets fü rslag :

Nämnd/styrelse (tkr)

Kommunrevision

Kommunstyrelsen

Kommunledning

Tekniska

Räddnin & säkerhet

Arbetsmarknad

Fastighetsnämnd

Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Miljö- och byggnämnd

Kultur-, fritids- och

ungdomsnämnd

Överftirmyndamämnd

Summa*

Aw
bok-

slut

2017

Summa

verk

87 106 193 -104

Förslag från
nämnd/ffirvalttning

Just Nytt- ÖU-

enl jande/ Fond

regel- över-

-1 227

ou-

IB

öu-
fond

89

nytt-
jande/

över-

fond

-2840

n2
2834

o/o av

ram

Presidiet

4072

3 772

100

2298

0

-8 623

22269

27

I 820

-4 475

83

6992

2845

-15 075

-3 234

138

146

-10 435

s 892

-703

183

9290

284s

-23 698

19 035

1ó5

-1307

3 692

3 358

2989

183

1 307

-3 692

3 360

I 200

3 3s8

2989

183

2326

206

-23 698

20 l7t
27

-3 604

-t 439

-3 360

-l 200

I 136

-l 38

2

-23 698

20 t7t
27

-2

tlz
2923

3,0%

2,go/o

0,60/0

4,00/o

4,00/o

-4,0y0

2,go/o

4,0%

-3 059 2t9 -2840

-34

20909

ll2
l0 474 -5376 -2175

-3,1yo

2,6%

2 175

* För vissa nämnder åir fÌirslagen justerade med fastställd ingående balans fÌir fonden och av-
vikelsen i bokslut 2017 är densamma som redovisas i årsredovisningen.

För att den utgående fonden inte ska överstiga 4 procent ftireslår
kommunrevisorerna i enlighet med regelverket att 104 tkr justeras bort så att
fonden därefter uppgår till maximala beloppet, det vill säga 89 tkr.

I enlighet med regelverket ftireslår kommunstyrelsens
kommunledningsfürvaltning att I 227 tkr av det totala överskottet på 1 820
tkr justeras bort. Det avser kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
anslag ft)r ofürutsedda utgifter samt EU-projekt. Dessutom füreslås att615
tkr respektive 692 tkr överftirs till 2018 avseende projekten Helt frisk samt
Nytt ekonomisystem som fortsätter kommande år. Efter ovanstående
ftirändringar minskar fonden till 3 358 tkr och uppgår till 3 procent av nästa
års ram.

I enlighet med regelverket ftireslår kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning
att hela underskottet på 3 692 tkr für den affürsdrivande verksamheten,

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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avseende gas och avfall, tilläggsbudgeteras till2018 års driftbudget. Det
innebär att över och underskottsfonden minskas med årets underskott på den
skattefinansierade delen med -783 tkr. Därefter uppgår fonden till2 989 tkr
vilket motsvarar 2,8 procent av kommande års ram.

Kommunstyrelsens räddnings- och beredskapsftirvaltning ftireslår att årets
överskott på 83 tkr tillfttrs fonden som därefter uppgår till 183 tkr. Det
motsvarar 0,6 procent av nästa års ram.

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsftirvaltning redovisade ett överskott på
totalt 6 992 tkr for 2017 . De vill använda 1 360 tkr respektive 2 000 tkr ftir
att fi nansiera påbörj ade yrkesutbildningar samt integrationsproj ekt.
Kommunfullmåiktige har redan i februari 2018 beviljat
arbetsmarknadsftirvaltningen en tilläggsbudget ftir ovanstående ändamåI. För
att den utgående fonden inte ska överstiga 4 procent ftireslås att3 604 tlrc
justeras bort. Fonden ökar därefter till2 326 tkr.

Fastighetsnåimnden redovisade ett överskottpä2 845 tkr ftir 2017. De
ftireslår att 1200 tkr ska fä anvåindas till åtgärder för att öka tillgåingligheten
i kommunens lokaler i enlighet med tillgåinglighetsutredningen frân2016.
För att den utgående fonden inte ska överstiga 4 procent ftireslås att I 439 tkr
av överskottetjusteras bort. Fonden ökar därefter till 206 tkr.

utbildningsnåimnden füreslår att årets underskott på -15 075 tkr i enlighet
med regelverket minskar över- och underskottsfonden. Fonden uppgår
dåirefter -23 698 vilket är maximala -4 procent innan återställning behöver
ske.

I enlighet med regelverket füreslår socialnämnden att del av årets totala
underskott pä -3 234 tkr inte ska ftjras över till över- och underskottsfonden.
Det som ftireslås justeras bort avser underskott inom ftirsörjningsstöd med
996 tkr samt bostadsanpassning med 140 tkr. Nämndens över- och
underskottsfond minskar tilI20171 tkr och uppgår därefter till2,9 procent
av nästa års ram.

För att inte överstiga maximala 4 Yo füreslår miljö- och byggnåimnden att
hela årets överskott på 138 tkr justeras bort. Fonden fortsätter därmed att
uppgå till27 tl<r.

Kultur-, fritids- och ungdomsnëimnden ftirslår att årets överskott pâ219 tl<r
tillftirs över- och underskottsfonden som därefter uppgår till -2 840 tkr. Det
motsvarar -3,7 procent av nästa ars ram.

ÖverfÌlrmyndarnämnden ftireslår att årets överskott pä l46tkr tillfiirs över-
och underskottsfonden som därefter uppgår till ll2 tkr. Det motsvarar
2,6 procent av kommande års ram.

Förslag från ekonom ikontoret

Ekonomikontoret füreslår i tjåinsteskrivelse 2018-02-27 att kommunstyrelsen
fastställer ftirslagen till över- och underskottsfond ftir

/ Expedierat
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kommunledningsfiirvaltningen och räddnings- och säkerhetsftirvaltningen.
På kommunstyrelsens sammanträde i februari har tekniska ftirvaltningens
samt arbetsmarknadsftirvaltningens ftirslag redan behandlats.

Slutligen ftireslår ekonomikontoret att kommunfullm?iktige fastställer över-
och underskottsfonder samt nyttj anden/ombudgeteringar i enlighet med
inl?imnade ftirslag, ftirutom den redan beviljade tilläggsbudgeten für
kommunstyrelsens arbetsmarknadsftirvaltning. Under ftirutsättning att
samtliga nåimnder håller sina ramar och med ovanstående ftirslag samt
senaste prognoser ftir finansffirvaltningen avseende skatt och utjÈimning,
pensioner med mera beräknas resultatet till ca 7,5 rnkr für 2018.

Kommunstyrelsens beslut och ftirslag till beslut överensståimmer med
arbetsutskottets fürslag till beslut.

Beslut i kommunstyrelsen 2018-03-26 $ 43:

Kommunstyrelsen fastställer ftirslag till över- och underskottsfond avseende
kommunledningsftirvaltningen samt räddnings- och säkerhetsftirvaltningen.

Kommunstyrelsens f<irslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmåiktiges
beslut med tillägget:

1. Kommunstyrelsen överlämnar frågan om kommunrevisionens
överskottsfond till fu llmåiktiges presidium.

I den andra beslutspunkten fanns inte raden med kommunrevisionens
överskottsfond med.

Yrkanden och beslutsgång
Kommunfullm?iktiges presidium yrkar att fullmfütige fastställer
kommunrevisionens över- och underskottsfond efter bokslut 2017 till89 000
kronor enligt revisorernas fürslag.

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag och presidiets yrkande.

För kännedom
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen/kommunledningsftirvaltningen (eko), tekniska
ftirvaltningen, räddnings- och säkerhetsftlrvaltningen,
arbetsmarknadsftirvaltningen
Samtliga nämnder
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s23

Ks-kommunledn ingsñrvaltning

Ks{eknisk ftirvaltning (inkl affiirsdrivande verlsamhet)

Fastighetsnämnd

Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnd

Överfürmyndamämnden

Summa, tkr

Awikelse
bokslut

2017

Ti I läggsbudget investeringar 2018
KS 20181246, au $ 35, ks $ 44

Beslut
Kommunfu llmdktige fastställer ftilj ande tilläg gsbudget ftir inve steringar
2018 med anledning av bokslut 2017:

6 878

44 667

30 021

3 237

4 383

I 555

200

90 941

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

Av nedanstående tabell framgår inlämnade ftirslag till överftiring av över-
och underskott från 2017 avseende pågående re- och nyinvesteringar:

Nämnd/styrelse (tkr)
Förslag

tilläggs-
budget från

2017

Ny total
2018

Ks-kommunledningsftirvaltning

Ks-tekniska lorvaltning
v arav s kal tefi nans i erat

varav aftirsdrivande

Ks-räddnings- & säkerhetslorv

Ks-arbetsmarknadsftirvaltning

Fastighetsnämnd

Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Kultur, fritids o ungdomsnämnd

Överftirmyndamämnd

Summa, tkr

-6 573

39 430

34 066

5 364

406

441

69 40s

3 237

4 383

1 497

200

tt2 426

6 878

44 667

31 8ts
12 852

0

0

30 021

3 237

4 383

I 555

200

90 941

5t 26t
t42 167

72 815

69 352

800

200

144 021

21 037

9 883

6 075

200

375 644

Kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning hade en negativ
budgetawikelse für 2017 pätotalt -6 573 tkr. Det består av både positiva och
negativa awikelser, bland awlmrt ett stort underskott pä-20 mkr som avser
stora markköp. Projekten bredband i glesbygd etapp 4, Brännkläppen

SignaturUtdragsbestyrkande / Expedierat
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markarbeten, bye ekonomisystem och Winlas schema har alla ett överskott
på totalt 6 878 tkr som de ftireslår ska tilläggsbudgeteras eftersom arbetet
kommer att fortsätta under 2018. Efter ftireslagen tilläggsbudget uppgår ny
budget 2018 till 51261tkr.

Kommunstyrelsens tekniska ft)rvaltning redovisar ett överskott på totalt 39
430 tkr. För sknttefinansierad verksamhel åir överskottet 34 066 tkr, varav
3l 815 tkr füreslås tilläggsbudgeteras. Det ska anvåindas till projekt som
flyttats fram eller fortsätter, såsom underfart travet-Arenan, ftirvaltningarnas
fordon, renovering av äldre lekplatser, maskiner och tillbehör samt till gator
och vägar. De affiirsdrivande verksamheterna som åir taxefinansierade hade
ett totalt överskott pä 5 364 tkr, varav projekt med underskott uppgick till -
7 533 tkr och projekt med överskott uppgick till 12 897 tkr. Av projekten
med överskott ftireslår de att 12 852 tkr tilläggsbudgeteras till 2018. Det ska
användas till fortsatt arbete med bland annat Kusön/Kusån, underhåll av
pumpstationer och mindre reningsverk, anläggningen für produktion av
fordonsgas. Efter ftireslagen tilläggsbudget uppgår ny budget 2018 totalt ftir
tekniska ftlrvaltningen till 142 167 tkr, varav affürsdrivande 69 352 tkr.

Kommunstyrelsens räddnings- och sfüerhetsfü rvaltning redovisar ett
överskott pä 406 tkr. De ftireslår ingen tilläggsbudget. Budget 201 8 uppgår
till 800 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsftirvaltning redovisar ett överskott pä 441
tkr. De ftireslår ingen tilläggsbudget. Budget 2018 uppgår till 200 tkr.

Fastighetsnåimndens budgetöverskott uppgick till 69 405 tkr, varav de
ftireslår att 30 021tkr tilläggsbudgeteras till 2018. Det ska anv?indas till
pågående och framflyttade projekt såsom gruppbostad Mullvaden, publika
ytor i Stadshuset, nytt lastintag på Fagernäs ftirskola och parkering
Kyrkkläppen. Total budget 201 8 uppgår enligt ftirslaget till 144 02 I tkr.

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 3 237 tkr och de füreslår att
hela beloppet tilläggsbudgeteras till2017. Det ska användas till fortsatta
investeringar inom IT, kostenheten och Bj örknäsgymnasiet.
Investeringsbudget 2018 uppgår efter tilläggsbudget till 21 037 tkr.

Socialnämndens totala budgetöverskott ftir 2017 blev 4 383 tkr. Nämnden
ftireslår en tilläggsbudget på hela överskottet. Det ska användas till fortsatt
b¡e av sängar på äldreboenden, underhåll av lokaler samt inventarier. Ny
budget 2018 uppgar därmed till 9 883 tkr.

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden redovisat ett överskott på I 497 tkr,
varav projekt med underskott uppgår till -82 tkr. Av återstående överskott
ftireslår de att I 555 tilläggsbudgeteras till ftlljande pågående eller
framflyttade investeringar, skatepark, fl¡t av ungdomens hus, inventarier i
ishallen samt högtalarsystem i Pagla. Förslaget innebåir en total budget 2018
på 6 075 tkr.
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Överftirmyndarnåimnden hade ett överskottpä200 tkr, varav de ftireslår att
allt tilläggsbudgeteras. Det avser investering i nytt verksamhetssystem som
har blivit framflyttat. Budget 2018 uppgår enligt förslaget till200 tkr.

Ekonomikontoret ftireslår i tj änsteskrivel se 20 I 8 -02 -27 att titläg gsbud get
och åindringar av investeringar 2018 fastställs i enlighet med inlämnade
ftirslag. I och med fürslaget uppgår budgeterad investeringsvolym 2018 till
totalt 430 791tkr. Om återstående del av kommunstyrelsens pott ftir
nyinvesteringar exkluderas så uppgår investeringsbudgeten 2018 till 375 644
tkr.

Kommunstyrelsens beslut och ftirslag till beslut överensstämmer med
arbetsutskottets ftirslag till beslut.

Beslut i kommunstyrelsen 2018-03-26 g 44:

Kommunstyrelsen fastställer arbetsmarknadsfü rvaltningens,
kommunledningsftirvaltningens, räddnings- och beredskapsftirvaltningens
samt tekniska fürvaltningens ftirslag till tilläggsbudget och åindring av
investeringsbudgeten ftir 20 1 8.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

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

Ordftiranden finner att kommunfullmåiktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret (eko), tekniska ftirvaltningen,
Fastighetsnåimnden, utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur-, fritids-
och ungdomsnämnden, överftirmyndarnämnden
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s24 Stiftelsen Bodenbos revisionsberättelse med
årsredovisning 2017
KS 2018/283, au $ 36, ks $ 45

Beslut
Kommunfullmäktige bevilj ar styrelseledamöterna i Stiftelsen Bodenbo
ansvarsfrihet fÌir räkenskaps ånet 2017 .

Anders Pettersson (KD), Anna-Carin Aaro (S) och Bernt Drugge (SD)
anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Beskrivning av ärendet
Enligt 20 $ i Stiftelsen Bodenbos stadgar ska kommunfullmÈiktige ta
ställning till frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna har granskat
årsredovisningen och bokftiringen samt styrelsens fürvaltning. Revisorema
bedömer att styrelseledamöterna inte har handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelsefürordnandet eller årsredovisningslagen.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överenssttimmer med arbetsutskottets
ftirslag till beslut.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmåiktiges
beslut.

För kännedom
Stiftelsen Bodenbo
Kommunstyrelsenlkommunledningsftirvaltningen (eko)
Kommunrevisionen
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s25 Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
KS 2018/261, au $ 37, ks g 46

Beslut
Kommunfullmåiktige fastställer ftireslagna riktlinj er ftir god ekonomisk
hushållning.

Beskrivning av ärendet
Av kommunallagen (2017:725) kap 11 $ I framgår att kommuner och
landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och att
fullmfütige ska besluta om riktlinjer für god ekonomisk hushållning. Om
kommunen har en resultatutjåimningsreserv ska riktlinjerna även omfatta
hanteringen av denna. Kommunfullmáktige har 2013-12-16 $ 163 fastställt
riktlinjer ftir god ekonomisk hushållning i Bodens kommun. Förutom målen
ftir god ekonomisk hushållning innehåller riktlinjema även regelverket für
resultatutj ämningsreserven (RUR).

Eftersom kommunfullmäktige 2017-11-20 $ 122 fastställt nya riktlinjer ftr
styrning och uppftiljning finns ett behov av att även revidera riktlinjerna ftir
god ekonomisk hushållning. Den nya styrmodellen innebär att fokusområden
ska tas fram samt att målen i kommande strategisk plan ska omarbetas. För
att Ë en tydlig koppling mellan målen ftir god ekonomisk hushållning och
målen enligt den nya styrmodellen har ekonomikontoret tagit fram ett ftirslag
till nya riktlinjer. Det nya ftirslaget bygger på de tidigare riktlinjerna.

De övergripande finansiella målen ftir god ekonomisk hushållning är i
huvudsak desamma som tidigare, det vill säga att kommunen ska ha en
hållbar ekonomisk utveckling inklusive en god betalningsberedskap. Det
övergripande målet om att kommunen ska ha ett effektivt resursnyttjande
flyttas fran det verksamhetsmässiga till det finansiella perspektivet och
inkluderar där det tidigare målet om att kommunens tillgångar ska vardas.

De tidigare riktlinjerna har till viss del varit ologiska i och med att
resultatmålet har omfattat en buffert für oftirutsedda händelser och risker.
Om en sådan håindelse inträffar kan därmed resultatmålet aldrig nås. I ftirslag
till reviderade riktlinjer füreslås nu två olika målnivåer. Utrymme für
oftirutsedda håindelser och risker ingar i ett nytt resultatmål ftir budgeten
samtidigt som tidigare målformulering ftir det redovisade resultatet kvartstår.
Som tidigare ska målnivån ftir det redovisade resultatet säkerställa utrymme
ftir att konsolidera och behålla en stark ekonomi så att inflationen inte
urgröper kommunens ekonomi. För att inflationsskydda det egna kapitalet
krävs ett resultatmål på 1 procent om man räknar på den genomsnittliga
inflationen som varit de senaste 10-15 aren. Målet ftir det redovisade
resultatet ftireslås därftir till I procent av skatter och utjämning. För att ha en
buffert für ofürutsedda håindelser füreslås att det budgeterade resultatmålet är
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0,5 procent högre, det vill säga totalt 1,5 procent. Med füreslagen
resultatnivå egenfinansierar kommunen investeringar ftir nÈirmare I l0
miljoner kronor per år.

Riktlinjema innehåller även det langsiktiga målet ftir god ekonomisk
hushållning i det verksamhetsmässiga perspektivet. Förslaget ar att
kommunen, utifrån de utmaningar man står inftir, ska bedriva verksamheten
med god kvalitet, hög servicenivå och samtidigt ha en bra framftirhållning i
den fysiska planeringen.

De mer kortsiktiga målen ftjr en positiv samhällsutveckling och ftirbättrad
kvalitet kommer sedan att fastställas i strategisk plan liksom de finansiella
må1en.

I övrigt ftireslås ftirtydliganden, anpassningar efter nuvarande hantering samt
mindre ändringar av mer redaktionell karakt¿ir.

Ekonomikontoret ftireslår i tjrinsteskrivelse 20 I 8-03 -0 I att
kommunfu llmåiktige fastställer fü reslagna riktlinj er filr god ekonomisk
hushållning.

Arbetsutskottet beslutade 2018-03-12 $ 37 att lämna ärendet utan yttrande.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens fÌirslag överensstämmer med kommunfullmåiktiges
beslut.

För genomfürande
Kommunstyrelsenlkommunledningsftirvaltningen (eko)

För kännedom
Samtliga nämnder och styrelsen

Utdragsbestyrkande / Expedierat "".r&
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s26 Godkännande av samverkansavtal om forskarskola och
prakti knära s kolfors kn i ng
KS 2018/293, au $ 38, ks $ 47

Beslut
1. Kommunfullmåiktige godkänner samverkansavtalet om forskarskola och

praktiknrira forskning.

2. Frågan om finansiering av avtalet hänskjuts till arbetet med strategisk
plan och budget for 2019-2021.

3. Beslutet gäller under ftirutsättning att övriga intressenter fattar samma
inriktningsbeslut.

4. Kommunfullmåiktige utser utbildningsnämndens ordftirande som Bodens
representant i styrgruppen.

Beskrivning av ärendet
Luleå tekniska universitet (LTU) har tillsammans med Region Norrbotten
samt Luleå och Bodens kommun tagit fram ett samverkansavtal om
forskarskola och praktiknåira skolforskning. Syftet åir att genomfüra en
forskarskola med fokus på praktiknåira forskning kopplat till
lärarutbildningarna. Forskarskolan ska drivas under minst fem år och omfatta
minst åtta doktorander som antas till forskarutbildning med målet attavlägga
doktorsexamen.

Kostnaden für denna satsning beräknas till44 miljoner kronor.
Forskarskolan ska finansieras gemensamt av LTU, Region Norrbotten,
Boden kommun och Luleå kommun. 25 procent av kostnaden ska delas
mellan Luleå och Bodens kommun. Doktoranderna kommer att ffi uppdrag i
Luleå och Bodens kommun.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensstämmer med arbetsutskottets
ffirslag till beslut med tillägg av punkt 3.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut bortsett från punkt 4.

Yrkande och beslutsgång
Lena Goldkuhl (S) yrkar att en beslutspunkt ska läggas till:

4. Kommunfullmäktige utser utbildningsnämndens ordfürande som Bodens
representant i styrgruppen.

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag med Lena Goldkuhls (S) tilläggsyrkande.

Utdragsbestyrkande /

& JW
á



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-09

Sida

25(3e)

Kommunfullmäktige

För genomftirande
Kommunstyrelsenlkommunledningsftirvaltningen (klk)

För kännedom
Luleå tekniska universitet
Region Norrbotten
Luleå kommun

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s27 Nya reglementen för kommunstyrelsen och övriga
nämnder
KS 2018/160, au $ 39, ks g 48

Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer ftirslaget till nya reglementen für

kommunstyrelsen och övriga nåimnder i Bodens kommun, med ftljande
tillägg i 6 $ i del B om kommunstyrelsens uppgifter:

7. Styrelsen ska svara ftir kommunövergripande upphandlingar och
upphandlingar över direktupphandlingsgränsen.

2. Reglementen del A 18 $ fiärde stycket ändras till: Ersättare som inte
tjänstgör har rätt att delta i överläggningama och få sin mening
antecknad i protokollet.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har i samverkan med kommunens fürvaltningar
gjort en översyn av nåimndernas reglementen.

Förslaget utgår från Sveriges kommuner och landstings (SKL) cirkulär
14:58. Ett nytt fürslag till styrelsen och övriga nämnder. SKL:s cirkulär är
det ftirsta som SKL har gett ut sedan 1992 och är anpassat efter de
ftiråindringar som har skett av lagstiftningen och annat som har skett sedan
det ftirra cirkuläret. I cirkuläret finns ett avsnitt med kommentarer till varje
paragraf.

Bodens kommuns reglementen överensstämmer nästan fullt ut med det
tidigare cirkuläret frâlr;, 1992, fürutom vissa smärre ftirändringar som har
gjort under åren. Det finns också vissâ delar i nämndernas uppgifter i Bodens
kommuns nuvarande reglementen som inte är aktuella.

Översynen av reglementena innebär inga ftirändringar av nåimndernas
ansvarsområden, ftirutom ett ftirtydligande av att kommunstyrelsen blir
anställningsmyndighet ftir överftirmyndarnåimndens personal. För
fastighetsnämndens del finns ett tillägg att det kan ingå i nåimndens uppgift
att ftirvalta och hyra ut bostäder, vilket beror på att fastighetsnåimnden
numera ftirvaltar och hyr ut bostadslägenheter i Björken.

Kommunledningsftirvaltningens fiirslag har remitterats till kommunens
nåimnder som tillstyrker eller inte har några invåindningar mot ftirslaget.

I kommunstyrelsens nuvarande reglemente finns en skrivning om att
kommunstyrelsen svarar ftir kommunövergripande upphandlingar och
upphandlingar över tröskelvärdena. I nya ftirslaget finns ingen sådan
skrivning, men avsikten tir inte att ftirändra något i fråga om ansvaret ftir
upphandlingar.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunledningskontoret har dåirftir låimnat in en komplettering 2018-03-23
där de ftireslår att ftirslaget till nya reglementen kompletteras med meningen
att styrelsen svarar ftir kommunövergripande upphandlingar och
upphandlingar över direktupphandlingsgråinsen.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensstämmer med arbetsutskottets
ftirslag till beslut med tillägget i 6 $ i del B om kommunstyrelsens uppgifter.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmåiktiges
beslut bortsett fran punkt 2.

Yrkanden och beslutsgång
Bosse Strömbäck (V) yrkar att texten i Reglementen del A l8 $ fiärde
stycket ändras till: Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i
överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet.

Inge Andersson (S) yrkar bifall till Bosse Strömbäcks (V) yrkande.

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag med Bosse Strömbäcks (V) yrkande.

För kännedom
Styrelsen och samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande /
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S 28 Aterremiss. Driftsbidrag till liftsystem Storklinten
KS20171656,au $ 40, ks $ 49

Beslut
1. Kommunfullmdktige beslutar att ge ett driftsbidrag om 2,2 miljoner

kronor årligen für tre säsonger under perioden 2018-05-01 -2021-04-30
till Storklinten liftsystem AB ftir drift av den alpina verksamheten på
Storklintens skidanläggning. Finansiering sker genom Boden
Kommunftjretag AB.

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avtal
med Storklinten liftsystem für drift av den alpina verksamheten i
Storklinten och där grunden i avtalet är att ge allmänheten tillgang till
den anläggningen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmfütige beslutade 2015-10-19 $ 141 att ge ett årligt bidrag om
2,2 miljoner kronor under en treårsperiod, totalt 6,6 miljoner kronor till
Storklintens liftsystem AB ftir drift av liftsystemet vid Storklintens
skidanläggning. Bakgrunden till det ställningstagandet var att det fanns stora
problem ftir Storklintens skidanläggning att driva anläggningen med
åtminstone ett årligt nollresultat.

I slutet av 2017 inkom Skicamp AB med en framställan om fortsatt stöd med
2,2 miljoner kronor per år under perioden 2018-2021. I den ekonomiska
redovisningen framgår att verksamheten fiir den alpina delen, det vill säga
Storklintens liftsystem AB, går med ett underskott i storleksordningen om
drygt3,2 miljoner kronor. I den plan som finns für den kommande
treårsperioden prognostiseras underskott på cirka 2,2 miljoner kronor per är,
men är under perioden sjunkande.

Under 2017 har bolaget gjort en omvärldsanalys i syfte att ta fram en vision
och langsiktig afftirsplan. Sammanfattningsvis kan konstateras att bolaget ser
stora möjligheter att utveckla produkten Storklinten. Grunden i satsningen
handlar framftirallt om att utöka antalet fritidshusboenden på området där
nuvarande skidbacken utgör en viktig attraktion för området, men där också
nya nerfarter planeras. Vidare kommer bland annat en langsiktig lösning ftir
vatten och avlopp ftir området att behöva klaras ut.

Bolaget gör bedömningen att man, givet den satsning som planeras ftir hela
området, efter år 2022kommer att klara sig utan driftsbidraget om2,2
miljoner kronor per år, till liftanläggningen.

Fullmäktiges beslut 2018-02-26 $ 5:

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet ftir grundligare
ekonomisk redovisning.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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I tj änsteskrivel se 20 I 8 -0 3 - 0 8 lämnar kommunledningsftirvaltningen en mer
detaljerad redovisning av ekonomin.

Under en lang rad av år hade den kommunalt drivna anläggningen i
Storklinten underskott i storleksordningen cirka 5 miljoner kronor per år.
Mot bakgrund av det genomfürdes ett gemensamt utredningsarbete mellan
Bodens kommun och Skicamp AB. Utgangspunkterna i utredningen var att
undersöka möjligheterna für kommunen att skicka driftsbidrag till en privat
entreprenör fiir drift av den alpina anläggningen i Storklinten och parallellt
med det utreda vilka krav som entreprenören måste uppfylla organisatoriskt,
ftir att kraven på öppenhet i redovisning ska garantera insyn i räkenskaperna.

Utfallet av utredningen ledde till en lösning där driftbidrag kan betalas ut till
entreprenör ftir drift av den alpina anläggningen i Storklinten. Avtal om drift
av den alpina anläggningen tecknas med ett separat bolag, där allmåinhetens
tillgang till anläggningen sfüerställs och där kostnader och intäkter i bolaget
ska vara spårbara.

För att Skicamp AB inte ska bli återbetalningsskyldiga av beviljade och
utbetalda EU-stöd, var och är det nödvändigt att bolaget som tecknar avtal
med Bodens kommun åir fristående från den bolagskoncern som erhållit EU-
stöd. Mot den bakgrunden, bildades Storklinten liftsystem AB, vilket blev
den part som Bodens kommun tecknade avtal med och driftbidraget
utbetalats till.

Bolagsstrukturen ftir Skicamp AB ser ut enligt nedan:

Storklinten
Liftsystem AB

Redovisningsmässigt innebär strukturen ovan, att kommunens bidrag om2,2
miljoner kronor per ar går in som intfüt i Storklinten Liftsystem AB. Bolaget
köper i sin tur tjlinster från Storklinten Rekreation AB. Kostnaderna matchar
bidraget om2,2 miljoner kronor. Totala kostnaden ftjr den alpina delen
uppgår till cirka 6,4 miljoner kronor och intäkterna uppgår till cirka 3,1

miljoner kronor. Till detta kommer att man säljer tjänster till Storklintens
Liftsystem AB ftir cirka2,2 miljoner kronor. Således redovisas ett underskott
i verksamheten om cirka 3,3 miljoner kronor, exklusive sålda tjänster till
Storklintens Liftsystem AB och 1,1 miljoner kronor inklusive detsamma.

Det kommunala driftsbidraget har under den senaste trearsperioden
möjliggjort driften av en alpin anläggning som ökat attraktionskraften für
området som helhet, vilket också ståirkt Boden som destination. Detta måirks

bland annat genom aft antalet sålda liftkort ökat med nästan 70 procent under

Skicamp AB

Storklinten Rekreation AB Boden Camping

/ Expedierat
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den senaste treårsperioden. I kostnadsmassan ftir drift av anläggningen tas

kostnader ftir drift och underhåIl av maskiner, liftsystem och utveckling av

området i form av nya nedfarter.

Framtid

Skicamp AB har tillsammans med Bodens kommun tagit fram en så kallad
"masterplan" ftir Storklinten som fritidsområde. Syftet har varit att, utifrån
en omvÊirldsanalys, erhålla en bild av utvecklingsmöjligheterna für
Storklinten och hur de ekonomiska ftirutsättningarna für en utveckling av
området ser ut. I uppdraget ingick att också ta fram alternativa lösningar för
driften av Storklinten.

I utredningen framgår att det bedöms finnas fyra alternativa vägval vad
gäller Storklintens framtid; att driva verksamheten som i dagsläget och med
nuvarande ambitionsnivåer och där behovet av det årliga driftsbidraget från
kommunen kvarstår över tid, att verksamheten i Storklintens alpina del går

tillbaka till kommunen, att lägganer verksamheten i Storklinten, eller som

det fiärde altemativet handlar om; att utveckla området. Detta är det
altemativ som ftirordas och som i korta drag handlar om att utveckla
Storklinten till ett fritidshus- och friluftsområde, med en alpin verksamhet
som utgör en naturlig del och viktig framgångsfaktor für områdets

attraktionskraft. Marknadsanalysen delar tidsmässigt in planen i två delar;
fas 1 som sträcker sig20l7 -2022 ochfas 2, fram till 2030. I detta alternativ
görs bedömningen att det efter tre âtr gär att bedriva verksamheten i
Storklinten utan kommunens driftsbidrag om2,2 miljoner kronor per år. En
ytterligare ftirutsättning för att målen i detta alternativ ska kunna uppnås, är
att kommunen bygger en långsiktigt hållbar ftirsörjning av vatten och avlopp
(VA) ftir området.

I tjåinsteskrivelsen redovisas den ekonomiska planen für alternativet att
utveckla Storklinten till ett attraktivt fritidshusområde som också utgör en

viktig ftirutsättning ftir fortsatt stark utveckling inom besöksnäringen inom
Boden i allmåinhet och Haradsområdet i synnerhet.

Sammanfattningsvis bestar planen av bland annat ftiljande
grundftirutsättningar:

o Tomt- och stugftirsäljning bidrar till nya intäkter pä2-4 miljoner
kronor per år (cirka 90 tomter 2017-2022).

o Förbättring av övriga verksamheter bidrar också till att öka
lönsamheten med mellan 0,5-1,0 miljoner kronor per år, efter ett par

år.

o Fas I genomftirs mellan 2017 och2022.

o Strategin är beroende av efterfrågan på marknaden av boenden och
tomter.

SignaturUtdragsbestyrkande / Expedierat

& sif €d(,'



Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2018-04-09

Sida

31(3e)

Kommunfullmäktige

I redovisningen framgår att bolaget, givet redovisade fürutsättningar, råiknar
med att klara sig utan det kommunala driftsbidraget efter säsongen
202012021. Utöver dessa fürutsättningar finns behov av attkommunen löser
VA-frågan ftir området på ett långsiktigt hållbart sätt. Dialog avseende detta
pägåß och kommer beslutsmässigt att hanteras i särskild ordning.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensstämmer med arbetsutskottets
ftirslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmåiktiges
beslut.

För genomfürande
Kommunstyrelsen /kommunledningsftirvaltningen (eko och klk)
Boden Kommunftiretag AB

För kåinnedom
Storklinten liftsystem AB

Utdragsbestyrkande / Expedierat "t^fu
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s2e Ny borgensram för Bodens Utveckling AB
KS 2018/343, ks g 57

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom für egen skuld ingå borgen ftir
Bodens utveckling AB:s låneftirpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om
210 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2017-02-20 S 9 beslutat om en borgensram ftir
Bodens utveckling AB på 90 miljoner kronor. Borgensåtagandet uppgår ftir
nåirvarande till 89 miljoner kronor. Enligt skrivelse fran Bodens Utveckling
AB har styrelsen 2018-03-15 beslutat att bolaget ska investera i en
nybyggnation av lokaler vid Boden Business Park samt om investeringar i
Hangarema. Detta ökar bolagets behov av upplåning. Bolagets styrelse begär
dåirftir att nuvarande borgensram utökas med 120 miljoner kronor till totalt
210 miljoner kronor.

Ekonomikontoret ftireslår i tj åinsteskrivelse 2018 -03 -27 att
kommunfullmåiktige beslutar, att såsom ftir egen skuld ingå borgen ftir
Bodens utveckling AB:s låneftirpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om
210 miljoner kronor, jämte därpå löpande råinta och kostnader.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens fürslag överensståimmer med kommunfullmfütiges
beslut.

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

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För beslut
Kommunfullmäktige

i Expedierat

& dtr Qrf



Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanlrädesdatum

2018-04-09

Sida

33(3e)

Kommunfullmäktige

s30 Jeff Ahl (SD) med avsägelse av uppdraget som ledamot
i kommunfullmäktige
KS 2018/370

Beslut
Kommunfullmåiktige godkåinner Jeff Ahls (SD) avsägelse av uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Jeff Ahl (SD) har 2018-04-09 låimnat in en avsägelse fran sitt uppdrag som
ledamot i kommunfu llmåiktige.

X'ör kännedom
Jeff Ahl (SD)
Kommunstyrelsen/kommunledningsftirvaltningen (klk och pek)
Länsstyrelsen
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Kommunfullmäktige

s3r Val av ersättare i Stiftelsen Bodenbo för återstående
del av mandatperioden
KS 2018/321

Beslut
Kommunfullmfütige väljer Torbjörn Lidberg (S) som ny ersättare i
Stiftelsen Bodenbo ftir återstående del av mandaþerioden.

Beskrivning av ärendet
Anders Sandberg har avlidit och dåirftir behöver en ny ersättare i Stiftelsen
Bodenbo väljas.

Socialdemokratema har 2018-03-19 nominerat Torbjöm Lidberg (S) som ny
ersättare i Stiftelsen Bodenbo.

För kåinnedom
Torbjörn Lidberg (S)
Stiftelsen Bodenbo
Kommunstyrelsen/kommunledningsftirvaltningen (klk och pek)
Låinsstyrelsen

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunfullmäktige

s32 Linda lsaksson (M) med avsägelse av uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige och ersättare ¡

socialnämnden
K520t81269

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Linda Isakssons (M) avsägelse av

uppdraget som ledamot i kommunfullmÈiktige.

2. Kommunfullmäktige godkänner Linda Isakssons (M) avsägelse av
uppdraget som ersättare i socialnåimnden.

Beskrivning av ärendet
Linda Isaksson (M) har 2018-03-05 låimnat in en avsägelse från sina uppdrag
som ledamot i kommunfullmtiktige och ersättare i socialnåimnden.

För kännedom
Linda Isaksson (M)
Socialnämnden
Kommunstyrelsen/kommunledningsftirvaltningen (klk och pek)
Länsstyrelsen

/ Expedierat
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Kommunfullmäktige

s33 Val av ersättare i socialnämnden för återstående del av
mandatperioden
K520181269

Beslut
Kommunfullmfütige väljer Helena Nordvall (M) som ny ersättare i
socialnämnden ftir återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Linda Isaksson (M) har 2018-03-05 lämnat in en avsägelse fran siu uppdrag
som ersättare i socialnåimnden.

Moderatema har 2018-03-13 nominerat HelenaNordvall (M) som ny
ersättare i socialnämnden.

För kännedom
HelenaNordvall (M)
Socialnämnden
Kommunstyrelsen/kommunledningsftirvaltningen (klk och pek)
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Kommunfullmäktige

S 34 Nya motioner

Kommunfullmåiktige beslutar att lämna ftiljande motion till
kommunstyrelsen ftir beredning.

Sida

37(3e)

I Motion fran Berith Ekervhén (S) Kompoststationer på våra återvinningscentraler
(2018t36e).

Utdragsbestyrkande / Expedierat

& ü¿ ea.
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Kommunfullmäktige

S 35 Nya medborgarförslag

Gör pulkabacken i Pagla sÊikrare (2018/355)
Inlämnat av: Johanna Berg
Beslut: Kommunfullmåiktige överlåter till kultur-, fritids- och ungdomsn?imnden att
besluta i åirendet.

Utöka busstrafiken längs Rutt 616 (20181352)
Inlåimnat av: Mattias Skog
Beslut: Kommunfullmfütige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Förbättra villkoren ftir anställda inom socialfü rvaltningen (20 I 8 I 325)
Inlämnat av: Lillemor Mattsson
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till socialnämnden att besluta i åirendet.

Bygg cykelöverfart vid Kungsgatan/Strandplan (201 8/3 I 9)
Inlämnat av: Roger Vikbjer
Beslut: Kommunfullmfütige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Förbättra skyltningen av gång- och cykelvägar (20181314)
Inlämnat av: Leif Sundström
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Använd vattendrag ftir brandsläckning och renspolning (2018/268)
Inlämnat av: Börje Sundqvist
Beslut: Kommunfullmåiktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i lirendet.

Bygg pumpstation och badbassäng vid Svartbyträsket (20181267)
Inlåimnat av: Börje Sundqvist
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar i åirendet.

Inftir bilbälten i lokaltrafikens bussar (20181242)
Inlåimnat av: Thea Andersson
Beslut: Kommunfullmdktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Bygg gang- och cykelväg mellan Norra Svartbyn och stan (20181231)
Inlämnat av: Claes Karlsson
Beslut: Kommunfullmåiktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet

För kännedom
Respektive fü rslagsställare
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden (punkt 1), socialnämnden (punkt 3),
kommunstyrelsen (punkt 2, 4-9)
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Kommunfullmäktige

s36 Ny interpellation
KS 2018/354

Kommunfullmåiktige beslutar att ftilj ande interpellation far ställas :

o Interpellation från Bosse Strömbäck (V) till kommunstyrelsens
ordfÌirande Inge Andersson (S) Angående HBTQ-certifiering.

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

Signatur/ Expedierat
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