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NÄRVARO. OCH OMRÖSTNINGSLISTA KO E
OMRöSTNINGAR

Datum 2018-02-26
Tid 1 4.00- 1 6.0 I (aj ournering/paus I 4.5 1 - I 5. 1 0

under $ 5)

$10 $ $ $ $ $

Bodens
kommun

R=östber
E:ersättare

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

S Inge Andersson R J

M Olle Lindström R J

S Béatrice Öman R J

M Johan Sellin R J

SD Bernt Drugge R J

S Glenn Blom R J

V Bosse Strömbäck R N

M Rigmor Äström R J

S Sonia Harr R J

S Margit Hannu-Dyrander R J

M Maria von Schantz R J

SD Jeff Ahl

NS Kenneth Backgård R J

S Lars Nilsson R J

MP Catarina Ask R J

M Daniel Rönnbäck R J

S Anna-Karin Nylund R J

V Inger Westman Arvesen R N

S Leif Pettersson

M Göran Ahlman R J

SD Göran Å,ström R J

S Eivy Blomdahl R J

M Linda Isaksson

C Lili-Marie Lundström R N

S Torbjörn Lidberg R J

L Hendrik Andersson R N

KD Anders Pettersson R J

M Egon Palo R J

S Britt-Marie Lo ggert-Andrén

SD Robert Lund J

S Evelina Harr R J



NÄRvARo- ocH oMRösrNrNGSLrsrA KOMMTIIIFULLMAKTIGE
ovrnösrxrNGAR

Datum 2018-02-26
Tid I 4.00- I 6.0 I (ajournering/paus 1 4.5 1 - I 5. 1 0
under $ 5)

$10 $ $ $ $ $
Bodens

kommun

LEDAMÖTER R=östber
E:ersättare

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

M Bo Hultin R J

NS Anders Sundström

V Bo Englund R N

S Lena Goldkuhl R J

MP Gösta Eriksson R J

M Henrik V/ikström

S Kurt Pettersson

M Äke Eltoft R J

SD Susanne Ström R J

S Veronica Svalenström R J

S Arne Pettersson R J

M Helena Nordvall R J

S Inger Mattsson R J

V Rasmus Joneland

M Hans B Nilsson R J

S Lennart Synnergren R J

SD Arne Gustafsson R J

S Berit Ekervhén R J

WrÊ ß/t^



NIiRVARO- ocH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMT]NFULLMÄKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2018-02-26
Tid I 4.00- I 6.0 I (ajournering/paus I 4.5 I - I 5. I 0

under $ 5)

$10 $ $ $ $ $
Bodens

kommun

3 (3)
Ja / NejERSÄTTARE R-röstber

E:ersättare
Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej

S Urban Sundbom

S Anna-Carin Aaro R J

S Åsa Lindström

S Robert Andersson R J

S Magdalena Ek R J

S Johan Lund E

S Christina Vesterlund E

S Urban Nyström

S Eva Westlund Etomg13
kl 15.54

S Harry Hannu E

M Göran Höglund R J

M Henrik Lindqvist

M Ove Simonsson

M Knut Larsson R J

M Eberth Gustafson

M Per-Ulf Sandström E

M Ä.ke Carlsson E

SD Elvira Östvall

SD Christer Fjellström R J

SD Sven-Göran Fellermark E

V Inga-Lill Engström-Öhman R N

V Gunnel Notelid

NS Erika Sjöö R J

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

KD Maria Selin
A
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s1 Medborgarförslag. Förbjud vattenskoterkörning och
vattenskidåkn i ng inom fågelskyddsom råde
KS20161416, au $ 5, ks $ 2

Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarftirslaget att ftirbj uda vattenskoter-
och vattenskidåkning i kommunens lokala ordningsfüreskrifter, eftersom det
inte är möjligt att infüra ett sådant ftlrbud där. Det Èir låinsstyrelsen som har
möj lighet att reglera vattenskoterkörning och vattenskidåkning.

Beskrivning av ärendet
Åke Lidberghar 2016-A7-07 lämnat ett medborgarfürslag där han füreslår att
ett ftirbud mot vattenskoterkörning och vattenskidåkning inftirs i den lokala
ordningsstadgan inom fågelskyddsområdet Södra Buddb¡rasket, Bodträsket
och Bodån under tiden I maj - 3l juli. Arrangemang som exempelvis Boden
alive med vattenskotertävliny'uppvisning i organiserad form ska tillåtas.

Lidberg motiverar ftirslaget med att Ëgelskyddsområdet är till ftir att skydda
fågelarter med ungar under den tid som de byter fiäderdråikt och därftjr inte
kan flyga. Han hänvisar till beslut om fågelskyddsområde som länsstyrelsen
i Nonbotten har fattat och påpekar att polisen idag inte kan ingripa mot
okynnesköming, vilket lett till attfâglar dödats. Sjöfåglar med ungar ñrhöjer
upplevelsen i rekreationsområdet och gör att Boden framstar som en
naturskön och djur/fågelvlinlig stad.

Medborgarfürslaget skickades 2016-07-07 på remiss till kultur-, fritids- och
ungdomsnåimnden som 2016-10-2I meddelar att de efter överläggning med
samhällsbyggnadskontoret anser att remissen bör överlåtas till dem.
Remissen flyttas över till samhällsbyggnadskontoret som i tjänsteskrivelse
2017-12-01ftireslår att medborgarft)rslaget ska avslås. Det är inte möjligt att
infüra ett sådant ftirbud i ordningsftireskrifterna. Det är länsstyrelsen som har
möjlighet atttilläta vattenskoterkörning enligt vattenskoterftirordningen och
reglera vattenskidåkning i sj ötrafikftireskrifter.

Samhällsbyggnadskontoret skriver att ftirslaget är komplicerat. Frågan om
vattenskoter behandlas i Vattenskoterfiirordningen ( I 993 : I 05 3) och
Miljöbalken (1998:808). Vattenskoterftirordningen innebär att det endast är
tillåtet att köra vattenskoter i farleder samt i områden där länsstyrelserna
beslutat om undantag från det generella ftirbudet. Llinsstyrelsen får efter
samråd med kommunen och Polismyndigheten medge att vattenskotrar får
användas tillfÌilligt ftir tävling eller uppvisning.

Den som framftir en vattenskoter i strid mot ftireskrifter kan dömas till böter.
Polisen och Kustbevakningen är ansvariga ftir övervakningen av
vattenskoterkörning.

Utdragsbestyrkande / Expedierat v,M w
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På Naturvårdsverkets hemsida framgår att Vattenskoterftirordningen är svår

att tillämpa, eftersom det är oklart om den stËimmer överens med EU-
lagstiftningen och EU:s krav på fri rörlighet ftir varor och tjänster. Frågan

om de svenska reglerna har varit uppe i EU-domstolen. På grund av denna

oklarhet bedriver myndigheter ingen tillsyn utifrån ftirordningen.

Länsstyrelsen har med stöd av sjötrafikftireskrifter begråinsat högsta tillåten
hastighet av 5 knop på exempelvis Bodträsket.

Ordningslagen avser offentlig plats och beskriver exempelvis vad som kan

regleras i lokala ordningsfüreskrifter (benämndes tidigare lokal
ordningsstadga). De aktuella vattenområdena är inte Offentlig plats och kan

dåirftir inte regleras på det sätt som ftlreslås.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensstämmer med arbetsutskottets
ftirslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För kännedom
Äke tidberg

Expedierat
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S 2 Aterremiss. Fastställande av avg¡ft för förlorade och
skadade färdbevis
KS 20171379, au $ 6, ks $ 3

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer avgiften ftir ftirlorade och skadade ftirdbevis
till 150 kronor ftir samtliga elever i ftrskoleklass, grund- och gymnasieskola

Reservationer
Bosse Strömback (V), Inger Vestman Arvesen (V), Inga-Lill Engström-
Öhman (V), Bo Englund (V), Bernt Drugge (SD), Christer Fjellström (SD),
Göran Äström (SD), Robert Lund (SD), Susanne Ström (SD), Arne
Gustafsson (SD)

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutade 20 | 7 -0 5 -24 g 3 9 före slå kommunfu llmfüti ge
att fastställa avgiften ftir ftirlorade och skadade ftirdbevis till 150 kronor für
elever i grund- och gymnasieskolan.

Kommunfullmäktige fastställde 2009-11-16 $ 139 avgifter ft)r fürlorade och
skadade ftirdbevis.

o För elev i ftirskoleklass till och med ar 5 är avgiften 0 kronor ftlr fürsta
tillftillet och därefter 50 kronor per ftirdbevis.

o För elev i grundskolan år 6 till och med 9 åir avgiften 50 kronor.

o För elev i gymnasieskola är avgiften 150 kronor.

Länstrafiken tar ut en avgift på 150 kronor ftir varje ftirlorat eller skadat
fürdbevis oavsett om eleven går i grund- eller gymnasieskola. Av den
anledningen frireslår utbildningsftirvaltningen att samma avgift på 150
kronor fastställs ftir elever i grund- och gymnasieskola.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-16 $ 98 att återremittera åirendet till
utbildningsnämnden fttr förtydligande av aftbam på landsbygden inte ska
missgynnas.

Utbildningsnåimnden ftireslår 2017-12-14 $ 101 att kommunfullmeiktige
fastställer avgiften ftir ftjrlorade och skadade frirdbevis till 150 kronor ftjr
samtliga elever i ftirskoleklass, grund- och gymnasieskola.

Förslaget på avgiften ftir fiirlorade och skadade fürdbevis gäller ftir alla
elever, såväl inom tätort som på landsbygd. Genom utbildningsnämndens
ftirslag är avgiften densamma ftir elever oavsett om de füer med
länstrafi kens el I er med lokaltrafikens bussar.

Arbetsutskottets ftirslag 2018-01-05 $ 6:

Utdragsbestyrkande / Expedierat *"re w
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fgTtlnf"lhäktige fastställer avgiften ftjr fiirlorade och skadade ftirdbevistill 100 kronor ftir samtliga elever iftlrskoleklass, grund- ort gy*.rusieskola

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Bosse,strömbäck (v) yrkar att avgiften ska vara noll kronor vid ftirsta
tappade kortet.

Daniel Rönnbäck (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.
Robert Lund (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens fttrslag.
ordftiranden ställer dem mot varandra och finner att kommunfullmdktige
beslutar enligt kommunstyrelsens ftirslag.

För genomfürande
Utbildningsnåimnden

w& PrL
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S 3 Förvärv av akt¡er i lnera AB
KS 2018/49, au g 7, ks g 4

Beslut
1. Kommu¡fullmäktige beslutar att av SKL Företag AB ftirvÈirva fem aktier

i Inera AB ftir en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med
aktieöverlåtel seavtalet.

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna i ärendet redovisat
aktieägaravtal och att inträda sompart i aktieägaravtalet genom redovisat
anslutnings avtal.

3. Kommunchefen fär i uppdrag att underteckna handlingar enligt punkt 1
samt2.

Beskrivning av ärendet
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla
landsting och regioner och verksamheten har varit inrift adpârutu.ckling uu
e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom
vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma
lösningar, gemensam infrastruktur och stöd ftir digitalis.iing. Bland Je
gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel lI77 Våndguiden, UMO
(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via natet.

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning für Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har ftireträdare ftir lãrdsting och
regioner uttalat sitt st<id ftjr en ftirändring som innebär att verksam-heten
breddas och även omfattar kommunerna samt ger en nåirmare anknytning till
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) arbete med
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande ftirankrings- och beslutsprocess
beslutade styrelsen ftir SKL 2016-10-07 att godkännu ãtt Srt Friretag AB
fürvåirvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och r."gio.r.,
har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina l50 aktierl Inera Ã8.
Efter den formella tillträdesdagen20l7-03-16 kan nu landets kommuner
erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som
landsting och regioner.

Den ändrade inriktningen für bolaget finns formulerad i aktieägaravtal,
bolagsordning och ägardirektiv. Stymingen över bolaget sker glenom a.ganäd
och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter med potitirtu-
ftireträdare - sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre
tjänstepersoner.

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso_ och
sjukvårds.mrådet, men genom det breddade äganàet ska bolaget kunna

w& W
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verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg
och samhällsbyggnad.

Genom att kommunen blir delägare i ftiretaget blir det möjligt att köpa
tjåinster från Inera AB utan ftiregående upphandling (genom det så kallade
Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan
kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitaliseringen i
offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag
som är att frtimja och stödja samverkan mellan medlemmarna i
verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

Ekonomikontoret ftireslår i tj åinsteskrivelse 20 1 8-0 I -03 :

1. Kommunfullmåiktige beslutar att av SKL Företag AB ftirvärva fem aktier
i Inera AB ftir en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet.

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkåinna i ärendet redovisat
aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat
anslutningsavtal.

3. Kommunchefen fir i uppdrag att underteckna handlingar enligt punkt 1

samt 2.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensstämmer med arbetsutskottets
ftirslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstÈimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomftirande
Kommunstyrel sen/ekonomikontoret
Kommunchefen

ry= r& L/L
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s4 Nya riktlinjer för finansverksamheten samt revidering
av företagspol¡cyn
KS 2018/82, au g 8, ks g 5

Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer foreslagna Riktlinjer fttr

finansverksamheten inklusive ftirvaltning av medel avsatta ftir
pensionsftirpliktelser att ersätta gällande Finanspolicy.

2. Kommunfullmäktige ändrar ordet "finanspolicy" i ftiretagspolicyn till
"riktlinjer ftir finansverksamheten inklusive ftirvaltning av medel avsatta
fü r pensionsftirpliktelser".

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har reviderat nuvarande Finanspolicy ett flertal gånger,
senast 2016-06-20 S 77. r enlighet med den nya kommunallagen som började
gälla 2018-01-01 ftireslår ekonomikontoret i tjänsteskrivelse 2018-01-16 att
finanspolicyn b¡er namn till "Riktlinjer ftir finansverksamheten, inklusive
ftirvaltning av medel avsatta für pensionsftirpliktelser". I samband med detta
ftireslås att kommunfullmäktige fastställer riktlinjerna som nya, inte
reviderade.

I ftirslaget finns ett nytt avsnitt om vilka etik- och hållbarhetskrav
kommunen har på placeringar och upplåning. Dessutom har många
ftirtydliganden gjorts, bland annat om målet med riktlinjema,
ansvarsftirdelningen, koncemkontot, leasing samt uppftilj ningen av
riktlinjerna. Det har även tydliggjorts att likviditetsöverskott endast får
placeras om det inte är tillftilligt, om det inte behövs für att minimera
lånebehovet eller ftir att minska laneskulden samt som tidigare om det inte
behövs ftir att täcka betalningsberedskapen.

Möjligheten att placera i strukturerade produkter eller att använda derivat vid
upplåning har tagits bort. För bolagen är det fortfarande tillåtet att använda
råinteswap vid upplåning, under ftirutsättning att de vidtar ftirsiktighet och
beaktar risken, eftersom det i nuläget fürekommer och att det kan vara
ftirdelaktigt. Med rådande negativa råinteläge är det idag svårt ftir kommunen
att placera pengar som ger avkastning. I ftirslaget finns dåirftir en öppning ftir
att placera medel i ftirsiktiga räntefonder. Räntefondema får endast medge
en väldigt låg risk och kommunen ska kunna avsluta fonden och därmed få
tillbaka sina likvida medel inom maximalt tre dagar.

Bankerna ska börja ta ut en del avgift fiir att tillhandahålla en checkkredit.
Idag har kommunen en checkkredit på 60 miljoner kronor, vilket motsvarar
en månads löneutbetalning. Den har hittills inte behövts anvåindas. om det
skulle uppstå ett behov av att tillfÌilligt ftirstärka likviditeten och upplåning

i Expedierat Signatur

p^/L
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åir mer ftirdelaktigt än att nyttja en checkkredit ftireslås ett tillägg som ger
kommunstyrelsen möjlighet att besluta om en tillfÌillig upplaning på
maximalt tre månader och maximalt 60 miljoner kronor.

Ett utkast till ftirslag har varit på remiss hos bankerna, kommunens bolag
och stiftelsen. Remissvaren har endast innehållit mindre synpunkter som har
tagits i beaktande. Stiftelsen hade däremot ett ftirslag om att borgensavgiften
ska bestämmas årligen och att den ska baseras på någon form av
genomsnittsråinta. Enligt skriften En modell für kommunal borgensavgift
som ålr framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, SABO och
Kommuninvest ska borgensavgiften vara afftirsmässigt beståimd, vilket även
var tanken från stiftelsens sida. Den totala kostnaden ftir ett lan med borgen
ska dåirftr motsvara kostnaden ftir ett lån utan borgen. Eftersom det är svårt
att fastställa en genomsnittlig lånekostnad utan borgen ftireslås
borgensavgiften ofürändrad med 0,3 procent ftir stiftelsen och 0,1 procent für
de kommunala bolagen. I Kommuninvests senaste undersökningftän2016
har kommuner som liknar Bodens kommun en borgensavgift på i snitt drygt
0,3 procent.

I Företagspolicyn finns en hänvisning till Finanspolicyn. Ekonomikontoret
ftireslår att den hänvisningen åindras till "Riktlinjer ftlr finansverksamheten
inklusive ftirvaltning av medel avsatta ftir pensionsftirpliktelser".

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensstämmer med arbetsutskottets
ftirslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

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

Ordftjranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s5 Driftsbidrag t¡ll liftsystem Storklinten
KS20171656,au $ 9, ks $ 6

Beslut
Kommunfullmåiktige beslutar att återremittera ärendet ftir grundligare
ekonomisk redovisning.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-19 $ l4l att ge ett årligt bidrag om
2,2 miljoner kronor under en treårsperiod, totalt 6,6 miljoner kronor till
Storklintens liftsystem AB for drift av liftsystemet vid Storklintens
skidanläggning. Bakgrunden till det ställningstagandet var att det fanns stora
problem fiir 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 für 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 ftir den kommande 3-
årsperioden prognostiseras underskott på cirka 2,2 miljoner kronor per år.

Under 2017 har bolaget gjort en omvärldsanalys i syfte atltafram en vision
och långsiktig 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 für
vatten och avlopp für området att behöva klaras ut.

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

Kommunledningsftirvaltningen ftireslår i skrivelse 20 17 -10 -23 att
kommunfullmäktige beviljar ett driftbidrag om 2,2 mílloner kronor årligen
under perioden 2018-05-01 -2021-04-30 till Storklinten liftsystem AB.

Beredningens fiirslag:

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge ett driftsbidrag om 2,2 miljoner
kronor årligen ftir 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
Konununfüretag AB.

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

Arbetsutskottet beslutade 2018-01-05 $ 9 att låimna ärendet utan yttrande.

Eft er kommunstyrel sens sammantr äde 20 I 8 -02 - I t har en ekonomi sk
redovisning från Storklinten Rekreation kompletterat ärendet.

Kom m u nstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att ge ett driftsbidrag om 2,2 miljoner

kronor årligen ftjr 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
Kommunfüretag AB.

2. Kommunfullmåiktige 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.

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

Daniel Rönnbäck (M) yrkar på återremiss eftersom siffrorna i redovisningen
fran Storklinten Rekreation AB skiljer sig från siffrorna i årsredovisningen
ftir Storklinten Liftsystem AB.

Bernt Drugge (SD) och Bosse Strömbäck (V) yrkar bifall till Daniel
Rönnbäcks (M) yrkande.

Ajournering begåirs och genomftirs.

Inge Andersson (S) yrkar att ärendet återremitteras ftir grundligare
ekonomisk redovisning.

Ordftiranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att
ärendet ska avgöras senare.

Ordftiranden finner att kommunfullmdktige beslutar att återremittera ärendet
ftir grundligare ekonomisk redovisning.

För genomfürande
Kommunstyrelsen/kommunledningsftirvaltningen
Storklinten Liftsystem AB

Utdragsbestyrkande / +K W
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s6 Reducering av avg¡ft för hemtjänst vid sjukhusvistelse
KS20171744,au g 10, ks g 7

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att vid sjukhusvistelse överstigande en dag
minskas avgiften ftir hemtjåinst. Minskningen görs med r/3O-del av
månadsavgiften per dag, från och med dag två.

Beskrivning av ärendet
I nu gällande avgiftsreglemente, Avgifter och regler ftir vård och omsorg i
Bodens kommun, sker en minskning av avgiften för hemtjåinst enbart viá
tillfrilliga uppehåll av insatsen. För avgiftsreducering ska uppehållet vara
minst frra veckor.

Det innebär att en person kan vara inskriven på sjukhus under en
relativtlångperiod och betala avgift till regionen och samtidigtbetala full
avgift till kommunen ftir hemtjåinstinsatser.

I syfte att skapa mer enhetliga regler ftir avgiftsreducering inom vard och
omsorg i Bodens kommun, ftireslår därftir socialnämnden2017-ll-2s $ 163
att det vid sjukhusvistelse inftirs samma regler ftir reducering av avgiften ftir
hemtjåinst som gäller vid frånvaro inom äldreboenden.

Kommunstyrelsens ftirsl ag till be slut överensståimmer med arbetsutskottets
ftlrslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomfärande
Socialnämnden

/ Expedierat natur
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s7 Äskande om utökad budget för valnämnden
KS 2018195,au $ 11, $ 8

Beslut
1. Kommunfullmäktige utökar valnämndens budget med 200 000 kronor.

2. Finansiering tas från kommunstyrelsens oforutsedda.

Beskrivning av ärendet
Inftir de allmänna valen till riksdag, kommun och landstingiregion 2018 sker

vissa fürändringar i vallagen. Bland annat ftireskrivs att "som röstmottagare

får endast den florordnas som har ffitt sådan utbildning som behövs für
uppdraget". Detta ställer krav på ökade utbildningsinsatser.

I den vallagskommitté som tillsattes efter valet 2010 diskuterades även

frågan om rekrytering av röstmottagare, SOU 2013:24. Kommittén uttryckte
dä att de "...inte funnit skäl att nåirmare överväga nägta formella regler av
jävskaraktär när det gäller röstmottagarna. En gråins som vi dock tycker är

befogad är att en person som kandiderar på lista inte ska fungera som

röstmottagare." Även om detta inte har fastställts i lag har det på många håll
initierat en övergång fran partinominerade till individuellt rekryterade

röstmottagare.

Sammantaget bedömer valnämnden att fiirändringama medftlr ökade

kostnader ftir valets genomftirande. Valnåimnden beslutade därftir vid sitt
sammanträde 2018-01-15 $ 8 att hos kommunfullmäktige äska om utökning
av budget med 200 000 kronor.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensstämmer med arbetsutskottets

ftirslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomfärande
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret
Valnämnden

i Expedierat æJ tflI
-:il> l</L///
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s8 Avveckling av den interna tryckeriverksamheten i

Bodens kommun
KS 2018/135, au $ 12, ks $ 9

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet ftir ftlrtydligande av
verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser samt ftir komplettering
med yttrande från utbildningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
I samband med ombyggnationen av Plan 2 i stadshuset inleddes en utredning
av tryckeriverksamheten som bedrivs av Bodens kommun. Detta med
anledning av den ökade digitaliseringen och behovet av lokal ftir tryckeriet.
Tryckeriets uppdrag har kartlagts genom kontroll av inkomna beställningar.
90 procent av volymen kan hänftiras till utbildningsftirvaltningen. Tre
alternativ har utretts:

1. Tryckeriet flyttar till utbildningsftirvaltningen och fär ny lokal inom
skolan.

2. Tryckeriet kvarstår inom kommunledningsft)rvaltningen, men i annan
lokal.

3. Tryckeriet awecklas och upphandlas av annan leverantör.

Kommunledningsftirvaltningen har utvärderat dessa och ftirespråkar
alternativ 3. Detta eftersom de ser en ökad digitalisering samt en
nedtrappning av behovet.

Konsekvensbeskrivning

De stora volymerna på kommunens interna tryckeri beställs av
utbildningsftirvaltningen som kommer attlägga om sitt arbetssätt samt skapa
fürutsättningar für att alla skolor och ftirskolor ska kunna kopiera material
själva. Utvecklingen kommer att ftiljas upp.

Upphandling ska inledas. En del av upphandling kommer att vara en

villkorad verksamhetsövergång som omfattar personal och utrustning.

Tidplan ftir aweckling och kommunikation tas fram av
kommunledningsftirvaltningen.

Kommunledningsftirvaltningen ftireslår i tj änsteskrivelse 20 I 8-0 1 -3 0 att :

l. Kommunfullmäktige awecklar tryckeriverksamheten inom Bodens
kommun.

/ Expedierat

Kæ W
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2. Kommunfullmdktþe ger upphandlingsenheten i uppdragattinleda en
villkorad upphandling som innehåller personal ru-ì b.nntüg egen
utrustning, så kallad verksamhetsövergång.

Arbetsutskottet beslutade 2018-0r-05 $ 12 attlämna ärendet utan yttrande.

Kommunstyrelsens förslag
l. Kommunfullmfütige aweckrar tryckeriverksamheten inom Bodens

kommun.

2. Kommunfullmaktige ger upphandlingsenheten i uppdrag att inleda en
villkorad upphandling som innehåller personal ru-t u.r-tlig egen
utrustning, så kallad verksamhetsövergång.

Yrkanden och beslutsgång
Lena Goldkuhl (s) yrkar att åirendet återremitteras ftir ftirtydligande av
verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser samt ftlr klomplettering
med yttrande från utbildningsnämnden.

Bosse strömbäck (v) yrkar bifall till Lena Goldkuhls (s) yrkande.

ordftiranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att
ärendet ska avgöras senare.

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet
ftir ftirtydligande av verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser
samt ftir komplettering med yttrande från utbildningsnämnden.

För genomfìirande
Kommunstyrel sen/kommunledningskontoret
Utbildningsnämnden

ffi* W



Bodens kommun
Sam manträdesprotokoll
Sammant¡ådesdatum

2018-02-26

Sida

17(26)

Kommunfullmäktige

se Antagande av detaljplan för del av SÄVnSf 23:11,
Västra Lunda, Sävastön
KS 20171282, au g 13, ks g 10

Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat detaljplan som syftar till att
möjliggöra en utbyggnad av ett trettiotal enbostadshus inom området Västra
Lunda på Sävastön.

Kommunstyrelsens ordftirande har genom sin delegat ion 2017 -04 -06
beslutat att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan
ftir aktuellt planområde.

samhällsbyggnadskontoret har i enlighet med plan- och bygglagens regler
ftir normalt planfürfarande, upprättat, samrått samt ställt ut detaljplanen med
tillhörande handlingar fÌir granskning.

under tiden ftir samråd 2017-05-02 till och med20r7-0s-23 inkom
synpunkter från:

o Trafikverket

o Fortifikationsverket

o Skanova

o Försvarsmakten

o Boendel på Nona Maranvägen

o Potatisgrossisten i Sävast AB

o Boende 2 på Norra Maranvägen

o Kultur-, fritids- och ungdomsnämnd, ordftirandebeslut

o Lantmäteriet

o Boende 3 på Norra Maranvägen

o Länsstyrelsen

o TekniskaFörvaltningen

o Boende på Morotsvägen

Länsstyrelsen framhåller sin principiella ståndpunkt att jordbruksmark
endast i undantagsfall får tas i ansprfü ftir bebyggelse, men har ftirståelse för
kommunens planer på bostäder inom detta område. Länsstyrelsen har i¡te

,ffi+ {LL
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heller några sådana invåindningar mot planft)rslaget som skulle leda till att ett
beslut att anta detaljplanen behöver prövas enligt I I kap. 10 $ PBL.

Övriga inkomna synpunkter handlade om att området borde ftirskjutas mot
öster,lokaliseras noff om aktuellt område eller att området inte bebyggdes

överhuvudtaget. Att en milj ökonsekvensbeskrivning behöver upprättas samt

att man istället ska bygga på andra ställen inom kommunen var också
synpunkter som framfü rdes.

Under tiden ftir granskning 2017-ll-22 till och med 2017-12-13 inkom
synpunkter från:

o Bodens Energi

o Trafikverket

o Tekniskafürvaltningen

o Länsstyrelsen

Låinsstyrelsen upplyser angående hantering av dagvatten att det är lämpligt
att ftilja Svensk Vattens rekommendationer vad beträffar framtida nederbörd.
I övrigt framftir länsstyrelsen sin principiella standpunkt angående
jordbruksmark samt att de inte har nägra sådana invåindningar mot
planftirslaget att ett beslut att anta detaljplanen skulle komma att prövas
enligt 11 kap. 10 $ PBL.

Tekniska ftirvaltningen saknar koppling till den nolra gang- och cykelvägen
samt har synpunkter på dagvattenhanteringen.

Inftir antagandet har ftiljande synpunkter inte blivit tillgodosedda:

o Området bör fürskjutas mot öster.

o Området bör inte bebyggas överhuvudtaget

o Bygg noff om planområdet istället

. Upprättaenmiljökonsekvensbeskrivning

o Bygg päandra ställen inom kommunen

Samhäll sbyggnadskontoret ftireslår i tj änsteskrivel se 20 I 8 -02 -0 I att
kommunfullmfütige antar detaljplanen.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensståimmer med arbetsutskottets
ftirslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomfärande Kommunstyrelsen/samhällsbyggnadskontoret

ß/L
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s 10 Antagande av detaljplan för kvarteret Palmen, del av
Boden 52:10 samt del av Boden 56:39
KS 20171176, au $ 14, ks $ 11

Beslut
Kommunfullmeiktige antar detaljplanen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat detaljplan som syftar till att skapa
planmässiga fürutsättningar ftir att uppftira ett flerbostadshus i upp till åtta

våningar i ett av Bodens mest centrala och attraktiva lägen.

Kommunstyrelsens ordftirande har genom sin delegation 2017 -03 -07

beslutat att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrug att upprätta en detaljplan
ftir del av kv. Palmen, del av Boden 52:10 samt del av Boden 56:39.

Samhällsbyggnadskontoret har i enlighet med plan- och bygglagens regler
ft)r utökat planftirfarande, upprättat, samrått samt ställt ut detaljplanen med
tillhörande handlingar för granskning.

Under tiden ftir samråd 2017-10-12 -2017-ll-03 inkom 15 skrivelser från:

o Länsstyrelsen

o Lantmäteriet

o Trafikverket

o LFV (Luftfartsverket)

o Försvarsmakten

o Bodens energi nät AB

o Teknisk florvaltning

o Privatperson boende i Cederrotens bostadsrättftirening

o Privatpersoner boende i Cederrotens bostadsrättsförening

o Privatperson boende på Strandplan

o Privatperson boende i Bodens centrum

o Privatpersoner boende i Bodens tätort

o Privatperson boende i Bodens tätort

o Privatpersoner boende i Boden

o Privatpersoner boende i Boden

(¿/-
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Under tiden ftir granskning 2018-1-10 - 2018-01-31 inkom fem skrivelser
fran:

o Låinsstyrelsen

o Lantmäteriet

o Trafikverket

o Försvarsmakten

o Skanova

Inftir antagande kvarstår ftiljande synpunkter som inte blivit tillgodosedda:

o Synpunkt om att kvarteret inte bör bebyggas och att det finns andra
lokaliseringar i centrum, som kan vara lämpligare.

o På området mellan Centralskolan och Bodan bör istället en park eller
annat anläggas i anslutning till skolan.

Samhällsbyggnadskontoret fü reslår i tj åinsteskrivel se 20 I 8 -02-0 I att:

Kommunfullmtiktige antar detaljplanen.

Arbetsutskottet beslutade 2018-01-05 $ 14 att låimna åirendet utan yttrande.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens fürslag överensståimmer med kommunfullmåiktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Inge Andersson (S), Olle Lindström (M), Maria von Schantz (M) och Daniel
Rönnbäck (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Bosse Strömbäck (V) och Lili-Marie Lundström (C) yrkar avslag till
kommunstyrelsens ftirslag.

Ordffiranden ställer Inge Anderssons (S) med fleras yrkande mot Bosse
Strömbäcks (V) och Lili-Marie Lundströms (C) yrkande och finner att
kommunfullmåiktige beslutar enligt kommunstyrelsens ftirslag.

Votering begärs och genomftirs med utfallet 43 röster ftir kommunstyrelsens
ftirslag och sex röster ftir avslag till kommunstyrelsens ftirslag. Hur var och
en av ledamöterna röstat framgår av bilagd närvaro- och omröstningslista.

Ordftiranden finner att kommunfullmáktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För genomfärande
Kommunstyrelsen/samhäll sbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur Kffi {LL
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s 11 Motion från Susanne Ström (SD) Angående
vinterrutschkana på Kvarnängen
KS2017l2l9, tu $ 1, ks $ 12

Beslut
Kommunfullmäktige avslar motionen på grund av det planerade bygget av

bostäder i området kring Kvarnängen, men har für avsikt att återuppta

ftlrslaget när de planerade byggnationemaär klara.

Beskrivning av ärendet
Susanne Ström (SD) har 2017-03-21låimnat en motion det hon ftireslår att

kommunen bygger en vintemrtschbana och ett par grillplatser på

Kvarnåingen. Detta skulle göra Boden trevligare på vintern.

Motionen skickades på remiss till tekniska fürvaltningen20l7-04-13.
Tekniska ftirvaltningen föreslår i tjåinsteskrivelse 2018-01-15 att
kommunfullmäktige avslår motionen. När den planerade bebyggelsen av

bost?ider i kvarteret Enen startar blir en stor del av Kvarnängen inklusive
Salutstationen en etableringsyta ftir byggfiiretaget i minst 32 månader.

Tekniska ftirvaltningen har däremot planer pà att anlägga en plats ftir
vinterlek på ett awtatområde i centrum.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensstämmer med tekniska
utskottets fürslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För kännedom
Susanne Ström (SD)

Utdragsbestyrkande
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s r2 Arbets m a rk nadsfö rva ltn i n gens verksam hets be rättelse
samt investeringsredovisning Íör 2017
KS 2018/65, nau $ 2, ks $ 13

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att överfüra 1,36 miljoner kronor av

arbetsmarknadsftirvaltningens överskott 20 I 7 som tilläggsbudget 20 1 I
fü r att finansiera yrkesvuxenutbildningar.

2. Kommunfullmåiktige beslutar att överftira ytterligare 2 miljoner kronor
av det redovisade överskottet 2017 till arbetsmarknadsftirvaltningen som
en tilläggsbudget lor att finansiera integrationsprojekt fttr 2018.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknadsfürvaltningen har upprättat verksamhetsberättels e for 20 17 .

Arbetsmarknadsftirvaltningens nettokostnader uppgår till 63,6 miljoner
ktonor, vilket innebär att verksamheten redovisar överskott om 7,0 miljoner
kronor.

Överskottet beror i huvudsak på mer intäkter åin budgeterat.
Schablonbidraget via Migrationsverket für nyanlända med uppehållstillstånd
är cirka 4,5 miljoner kronor högre än budgeterat och stadsbidraget via
Skolverket für yrkesutbildningar är cirka 1,4 miljoner kronor högre än
budgeterat. Utöver mer intäkter åin budgeterat beror överskottet på tre
vakanta tjänster som inte tillsatts under året. Tjänsterna har awecklats infür
2018.

Internkontroll har genomfürts i enlighet med fastställd internkontrollplan.
Uppftiljningen visade på vissa ftirbättringsområden vad gäller
extemfinansierade projekt överstigande 0,5 miljoner kronor. Två
ftirbättringsåtgärder vidtas med anledning av internkontrollen. Den ena
åtgärden åir upprättande av rutiner ftir att kontinuerligt fttlja upp att
medfinansieringsvillkor uppfylls. Den andra åtgärden Èir att beslut om att
upprätta individuella utvecklingsplaner für personer som deltar i projektet
Jobbsteget fullgörs, vilket ska göra det möjligt fiir deltagarna att farätt stöd
och insatser fiir att öka den egna anställningsbarheten.

Vid utskottets sammanträde yrkade Inge Andersson på en ny beslutpunkt,
punkten 3, om tilläggsbudget ftir integrationsprojekt.

ArbetsmarknadsfÌirvaltningen ftireslår i tj änsteskrivelse 20 I 8 -0 I -3 1 att
kommunstyrelsen godkänner arbetsmarknadsfü rvaltningens
verksamhetsberättelse for 2017 och att kommunfullmáktige överftjr 1,36
miljoner kronor av arbetsmarknadsfürvaltningens överskott 2017 som
tilläggsbudget till 2018 ftir att finansiera yrkesvuxenutbildningar.
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2018-02-26

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut överensståimmer med näringslivs- och

arbetsmarknadsutskottets fiirslag till beslut. Kommunstyrelsens forslag till
beslut överensstämmer med nåiringslivs- och arbetsmarknadsutskottets

ftirslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut: 2018-02-19 $ 13

Kommunstyrelsen fastställer arbetsmarknadsftirvaltningens

verksamhetsberättelse fot 2017 .

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmtiktiges

beslut.

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

Ordfüranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt

kommunstyrelsens ftirslag.

För kåinnedom
Kommunstyrelsen/arbetsmarknadsftirvaltningen och ekonomikontoret

Signatur
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Kommunfultmäktige

s 13 Daniel Persson (s) med avsägelse av uppdraget som
ledamot i fastighetsnämnden samt vat av ny ledamot
och ersättare för återstående del av manda[perioden
KS 2018/46

Beslut
1. Kommunfullmdktige godkänner Daniel perssons (s) avsägelse av

uppdraget som ledamot i fastighetsnämnden.

2. Kommunfullmåiktige väljer Glenn Blom (S) som ny ledamot i
fastighetsnåirnnden ftir återstående del av mandatperioden.

3. Kommunfullmäktige väljer patrik Degerman (S) som ny ersättare i
fastighetsnämnden ftir återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Daniel Persson (s) har 2018-01-03 lämnat in en avsägelse från sitt uppdrag
som ledamot i fastighetsnåimnden.

socialdemokraterna har 2018-01-09 nominerat Glenn Blom (s) som ny
ledamot i och Patrik Degerman (S) som ny ersättare i fastighetsnämnden ftir
återstående del av mandatperioden.

För kännedom
Fastighetsnämnden
Daniel Persson (S)
Glenn Blom (S)
Patrik Degerman (S)

För genomfürande
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret och personalkontoret
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2018-02-26

Kommunfullmäktige

Sf4 Nyamotioner

Kommunfullmfütige beslutar att lämna ftljande motioner till
kommunstyrelsen ftir beredning.

1. Motion fran Inger Mattsson (M) Bygg en gångbro från Ymers udde (2018/80).

Motion från Henrik Wikström (M) Infor en nollvision fiir lidande, smärta och

2. ångest i livets slutskede (2018/133)

Motion fran Anna-Karin Nylund (S) och Anna-Carin Aaro (S) Undersök

3. möjligheten att fürvärva faitigheten där Erikslunds Hälsocentral ligger (20181213)

4. Motion från Lili-Marie Lundström (c) och Eva-Britt Larsson (c) skapa

pilotprojekt med buss till och från byarna (2018163)'

Signatur
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Kommunfullmäktige

S f 5 Nya medborgarförslag

Fixa till Björnsrinken (2018176)

Inlämnat av: Per-Erik Karlsson
Beslut: Kommunfullmåiktige överlåter till kultur-, fritids- och ungdomsnämnden att

besluta i åirendet.

Informera om trafiksäkerheten ftir ftirskolebarn (20 1 8/ 1 09)

Inlåimnat av: Sandra Karlsson
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till utbildningsnämnden att besluta i ärendet.

Bygg ett utegym (20181149)

Inlämnat av: Anna Wadenholt
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar i ärendet.

Inftir billigare busskort ftir studenter (2018/150)

Inlämnat av: Anna Wadenholt
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar i ärendet.

Öppna centralt internet-café (201 8/1 5 1)

Inlämnat av: Isak Svahn
Beslut : Kommunfullmäkti ge beslutar i ärendet.

Anlägg gång- och cykelv ag (20181220)

Inlämnat av: Christer Idesam
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Se över rutinema ftir betalningar till kommunen (2018/l 19)

Inlämnat av: Robert Johansson

Beslut: Kommunfullmåiktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Förbäura vinterunderhållningen (2017 I 830)
Inlåimnat av: Börje Sundqvist
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

För kännedom
Respektive ft)rslagsställare
För genomfïirande
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
Utbildningsnåimnden
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
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