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Delgivning
Utskriftsdatum: 201 6-1 0-1 3

td

Datum

Ärendenummer

Utskriven av: lngelina Edström

l/U/K Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Diarieenhet:

Riktning:

Datum:

Notering:

Kommunstyrelsen

Alla

2016-09-08 - 2016-1 0-1 3

Delges kf

2016.1827

2016-09-12

KS 2016i508

Skrivelse gällande Boden kommuns förslag 1¡¡¡ Helene Eriksson

vattenskyddsom råden f ör Kusöns
grundvattentäkt och Paglas ytvattentäkt.

Kusåns och Vittjärvsbyaåldersman Tekniska förvaltningen

Förfrågningar om vattenskyddsområde för
vattentäkterna i Kusön och Luleälv.

2016.1964

2016-09-27

KS 2016/461

Ny ledamot/ersätare för ledamot lngemar
Karlsson i kommunfullmäktige (Länsstyrelsen
i Norrbottens län)

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Avsägelse politiska uppdrag lngemar Karlsson
i Kom munfullmäktige, kommunstyrelsen och
ersättare i tekniska utskottet,
krisledni ngsnäm nden och budgetberedningen

lngelina Edström

Kanslikontoret

201 6.1 965

2016-09-27

KS 20161445

Ny ersättare för ledamot Tomas Lund i

kommunfullmäktige (Länsstyrelsen i

Norrbottens län)

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Tomas Lund (S) med avsägelse av
uppdragen som ersättare i

kommunfullmäktige och ledamot i kultur-,
fritids- och ungdomsnämnden.

lngelina Edström

Kanslikontoret

2016.1997

2016-09-29

KS 2015/107

Ej verkställda beslut och insatser kvartal 2
2016, SoL

Socialnämnden

Ej verkställda beslut och instanser 3 och 4
kvartalet 2014

lngelina Edström

Kanslikontoret

e]
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Bodens
kommun

Nämnder Datum
2016-09-19

lngelina Edström, 0921-621 1 6

Redovisning av beslut fattade av nämnder i ärenden
väckta genom medborgarförslag
2015-10-06 - 2016 -10-03

Inkom
Diarienr

Ärenderubrik Inlämnat av Beslutsdatum

2015-07-r3
Ks2Ol5/431

20r5-05-26
Ks2015/317

20t5-t1-02
Ks 2015i678

2014-10-13
Ks20l4/4ll

20t5-05-22
Ks2015/307

2016-03-07
Ks 2015/658

20t5-t0-07
Ks 2015/605

20r5-1 1-05

Ks 2015/693

2015-11-t9
Ks726-15

2015-03-06

Kommunstyrelsen
Medborgarförslag om ny gång- och
cykelväg Ingenjörsgatan

Medborgarförslag om
avfallshantering av ensilageplast

Medborgarförslag om att införa
kärl för trädgårdsavfall

Medborgarförslag om bark och
belysning i Lillskogen

Medborgarförslag om upprättande
av skötselplan för tätortsniira skog

Medborgarförslag om att sätta upp
fler hundlatriner på Torpgärdan

Medborgarförslag om postlådors
placering och snöröjning

Medborgarfcirslag om förbättringar
vid övergångsställe

Medborgarförslag om
trafiksituationen vid korsningen
Drottninggatan-S veavägen

Ewa Iggström Avslag
20t6-03-07

Frederic Olsson Avslag
2016-03-07

Avslag

Christer Idesam
mfl.

Ulf Klasson

Stefan
Riddarström

Kurt Fingal

Jan-Ola
Moberg

Anna Sahlin

Göte
Andersson

Avslag
20t5-t2-t4

Avslag
2016-02-08

Avslag
20r6-02-08

Avslag
20t6-03-07

Bifall
2016-03-07

Avslag
2016-03-07

Delvis bifall
20t6-03-07

Medborgarförslag. Låt grusftiltet på Mats Skytt
Kvarnängen användas som

Postadress

961 86 Boden

Telefon Telefax

092'l-620 00 vx. 0921-528 04

med direktval

E-post

kommunen@boden.se
Postgiro Bankgiro

600-71 81

753-4050
b



Ks 2015/113

20t5-02-12
Ks20l5l79

2015-10-16
Ks2Ol5/214

20r5-tr-07
Ks2O15/696

2014-t2-04
Ks2Ol4/520

20r5-09-25
Ks 2015/580

2015-08-07
Ks2Ol5/464

2010-1 1-03
Ks20IO/641

2016-04-tr
Ks20l6/25t

2015-10-19
Ks2015/643

2015-03-17
Ks20l5ll34

2015-06-03
Ks 2015/340

ställplats för husbilar

Medborgarförslag om busskur i
Svartbjörnsbyn

Medborgarförslag. Bygg en
multisportarena eller rink i Heden

Medborgarförslag. Inför Barn till
jobbdagen

Medborgarförslag. Förb ättra
allmänhetens möjlighet att följa
fullm?iktigemöten på plats

Medborgarförslag om slyröjning i
Hamptjärnmoran

Medborgarförslag. Införande av
regnbågsflaggor i Bodens kommun

Medborgarförslag. Synliggör att
Boden är en garnisonsstad

Medborgarförslag. Anlägg
skatepark vid Boden Arena

Medborgarförslag. Inrätta en
motionsbank på kommunens
hemsida

Mil¡ö- och byggnämnden
Medborgarförslag om namnbyte på
Margaretagatan

2016-04-o4

Ingrid Isaksson Bifall
2016-44-04

Lene Nilsson Besvarat
2016-05-23

Kevin Sammeli Besvarat
2016-05-23

Sten Engvall Bifall
2016-05-23

Sture
Andersson

Michael
Engström

Lars-Olov
Larsson

Bengt
Gustavsson

Conny
Sundkvist

Avslag
2016-05-23

Bifall
2016-06-t3

Besvarat
2016-09-05

Besvarat
2016-09-05

Besvarat
2016-10-03

Göran Gafvelin Avslag
2015-06-09

Kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden
Medborgarförslag - utökning av
antalet badmintonplaner på

Niklas
Hemphälä

Avslag
2015-to-29

2



Kfu2015/71 Sandenhallen

2015-06-08
Ks2015/349
Kfu20l5l72

Medborgarförslag - öppna ett
Sportotek dåir idrotts- och
fritidsutrustning utlånas utan
kostnad

Medborgarförslag -
iordningsställande av ett utegym i
området mellan Björknäsbadet och
Kläppenteatern

Medborgarförslag - öppna ett
Sportotek där idrottsutrusning
utlånas utan kostnad

Leif Nordström Bifall
2015-lo-29

Leif Nordström Avslag
2015-10-29

2015-06-08
Ks 2015/350
Kfu2O15l73

2015-07-15
Ks2015/349
Kfu20l5lI27

20t5-09-25
Ks 2015/577
Kfu'20l5/134

2015-10-08
Ks 2015/609
Kfu20l5l142

2015-10-08
Ks 2015/608
Kfu2Ol5/143

2015-1 1-16
Ks20l5l712
Kfu 2015/195

2016-ot-04
Ks2016/4
Kfu2O16/3

2015-06-03
Ks 2015/338

MedborgarförsJ ag - donera
elljusspår vid Aberget till
hästsportutövare

Medborgarförslag - kameramuseet
till Havremagasinet

Medborgarförslag - skidmuseet till
Havremagasinet

Krister
Berglund

Jeanette
Kassberg

Bernt
V/ikström

Bernt
Wikström

Bifall
20r5-to-29

Avslag
2015-t2-09

Avslag
2015-t2-o9

Avslag
20t5-12-09

Bifall
20t6-02-t7

Bifall
2016-09-07

Bifall
2015-12-15

Medborgarförslag om att sätta upp Maria Iggström
belysning vid kulle på baksidan av
Fagernäs skola

Medborgarförslag om att anlägga
en skatepark i Boden

Socialnämnden
Medborgarförslag om gratis Wi-Fi
på korltidsboendet

Victoria
Enström

Elisabeth
Lundgren

3



Sn 2015/30

20r5-r}-t4
Ks2015/627
Sn 2015/39

2015-1 1-1 1

Ks 2015/708
Sn2016/14

2014-rt-27
Ks 20141500
Ubn20141329

2015-05-1 I
Ks20151266
Ubn 2015/189

20r6-ot-25
Ks2016154
Ubn2O16/26

2014-05-02
Ks 20141168

20r4-t2-08
Ks20141524

Medborgarförslag om öppnande av
avdelning för personer med
demenssjukdom på Bergbacka

Medborgarförslag om krav pä
praktikanter och vikarier i
omsorgen

Utbildningsnämnden
Svar på medborgarförslag om att
flytta före detta Sandenskolans
multiarena till Prästholmsskolan

Svar på medborgarförslag om att
tre pedagoger ska ansvara för 17

barn

Svar på medborgarförslag om
gemensamma riktlinjer för
kommunens förskolor

Omdikning mellan Läkarvägen och
Gruvberget

Omgrävning av dike mellan
Gruvberget och Läkarvägen

Oppning i staketet utanför
Prästholmsskolan och anläggning av

Tina Andersson Avslag
2016-03-23

Rikard Paavola Remiss till sbk
2014-07-29. Beslut
ska fattas av ks.

Rikard Paavola Remiss till sbk
2015-01-19. Beslut
ska fattas av ks.

Remiss till tek
2015-05-08.

Barbro
Almkvist

Gun-Britt
Olofsson

Jonas Erkki
Nordberg,
Gloria
Nahoutouma

Linda Nilsson
mfl.

Avslag
20r6-02-02

Besvarat
2016-04-12

Avslag
2015-II-26

Avslag
20t6-ot-28

Obesvarade medborgarförslag 3 oktober 2016 som är
äldre än 1 år
Inkom Ärenderubrik Inlämnat av Beslutsdatum
Diarienr

4

2015-05-25 Harald Hallén



Ks 2015/314 asfalterad gångväg till busshållplats Remiss till faf
20t5-07 -06.
Remiss till tek tas
bort2016-09-02.
Beslut ska fattas av
ks.
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Tjänsteskrivelse
Datum

201 6-09-1 9

Sida

1(2)

Bodens kommun

Kommu nledn ingsförvaltningen
lngelina Edström, 0921-621 16
ingelina.edstrom@boden.se

Redovisning av inte färdigbereddda medborgarförslag
som kommunfullmäktige ska besluta om

Beskrivning av ärendet
Enligt arbetsordningen ftir kommunfullmäktige i Bodens kommun ska
styrelsen och övriga nämnder två gånger per år redovisa de
medborgarforslag som inte beretts fìirdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Denna
bestämmelse gäller inte om fullmäktige överlåtit ärendet till en nämnd.

Ej fìirdigberedda medborgarftirslag som kommunfullmäktige ska besluta om:

Inkommet Dnr Förslag Remiss

20ts-10-14

Barbro
Almkvist

2015/626 Bygg ett allaktivitetshus for
ungdomar och barn

Samhällsbyggnadskontoret
skickade in remissvar
201 6-09 -06. Fullmäktige
beslutar 2016-10-17.

201 5-l 0-l 9

Conny
Sundkvist

2015/641 HåII
kommunfullmäktigesammant
räde på Björknäsgymnasiet

Utbildningsnämnden.

Informationskontoret
skickade in remissvar
2015-1 1-10.

2015-tt-16

Håkan
Andersson

2015/6s7 Bevara Snabelhuset i den
kulturella verksamheten

Fastighetsnämnden.

Kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden
skickade in remissvar
20r6-02-26.

2016-06-09

Magnus
Winther

2016/360 Erbjud fristad till forfattare Kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden.

2016-07-07

.Åre
Lidberg

2016/416 Förbj ud vattenskoterkörn ing
och vattenskidåkning inom
ffigelskyddsområde

Kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden.

Bodens kommun

Posladrêss

www.boden.se

Besôksadress

Stadshuset
Kyrkgatan 24

E-post

kommunen@boden.se

Telefon Fax

Organ¡sationsnr

212000-2767

Bankgiro

600-7181961 86 Boden 0921-620 00 0921-528 04



Bodens kommun
Dalum

201 5-1 0-08
Sida

2(2)

2016-07-08

Jeanette
Löhr

2016/427 Realisera en all-aktivitetspark
i Sävast

Kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden

2016-08-23

Sophie
Storbjörk

2016/463 Bygg en skatepark Kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden

2016-09-07

Michael
Edin

2016/506 Ãndra plats for ytvattenintag Kommunstyrelsens
tekniska utskott



Handlingar
Utskrittsdatum: 2016-10-17

td

Datum

Ärendenummer

Utskriven av: lngelina Edström

alUlK Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Notering

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Dokumenttyp

Diarieenhet:

Datum:

Riktning:

Status:

Dokumenttyp

Notering:

Sekretess:

Kommunstyrelsen

2010-01 -01 - 2016-10-1 3

Alla

Aktuella

MOTION

Visas ei

2012.568

2012-03-28

KS 2012fi67

Motion: Badplats i Sävast

Hendrik Andersson (FP)

Remiss miljö- och byggnämnden i samarbete
med Kultur- fritid. Mejlat och påmint sbk och tif
2015-03-30. 2016-02-29 Mejlat och påmint sbk
(som haft möte med kfu). Påminnelse till sbk
och kf u 2016-08-29. Kf u meddelar att de inte
kan svara på remissen. Nu ligger remissen
enbart hos sbk.

Badplats i Sävast.

Cecilia Kvibacke

Kanslikontoret

MOTION

2013.240

201 3-02-1 I
KS 2013/91

Motion: Förbättra särskoleelevers Daniel Bergh
förutsättningar att skapa sig en framtid inom
arbetslivet

Rigmor Aström (M) Kanslikontoret

Remiss pek. Påminnelse via via mejl skickad till MOTION
pek 2015-03-30. Ny påminnelse till pek 2016-02
-29. Påminnelse pek 2016-08-29.

Motion : Förbättra särskoleelevers
förutsättningar att skapa sig en framtid inom
arbetslivet.

2015.515

2015-04-01

KS 2015i165

Motion: Utreda och genomföra strandpromenad lngelina Edström
med belysning på västra sidan av
Svartbyträsket samt utreda bebyggelse mellan
Torpgärdsskolan och Svartbyträsket.

Hans B Nilsson (M) Kanslikontoret

Skickat på remiss till tek och sbk 2015-04-01 . MOTION
Tek har kommit överrens med sbk om att detta
ärende bör ligga enbart hos sbk. Stryker
remissen till tek. Efter beredningen 201 5-08-1 0
återremitterades ärendet till sbk för ett tydligare
förslag till beslut. Påminnelse till sbk 2016-02-
29, 201 6-04-25 och 201 6-08-29.

Sidan 1 av 3



td

Datum

Ärendenummer

llUlK Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Notering

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Dokumenttyp

Motion: Utreda och genomföra strandpromenad
med belysning på västra sidan av
Svartbyträsket samt utreda bebyggelse mellan
Torpgärdsskolan och Svartbyträsket.

2015.617

2015-04-22

KS 2015/213

Motion: Förverkliga den ursprungliga versionen
för Centralskolan och samlokalisera
utbildni ngsf örvaltni ngen.

Rigmor Aström (M) och Lili-Mari Lundström (C)

Kopia till stämpeln och arb ex till
kommunsekreteraren. Skickad på remiss till
f asti g hetsnäm nden 201 5-04-23. Påm i nnelse ti I I

ÍaÍ 2016-02-29 och 2016-08-29.

Motion: Förverkliga den ursprungliga versionen
för Centralskolan och samlokalisera
utbildningsf örvaltni nqen.

Ingelina Edström

Kanslikontoret

MOTION

2016.236

2016-02-12

KS 2016/108

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

Göran Ahlman (M)

Remiss ubn 2016-02-23.

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

lngelina Edström

Kanslikontoret

MOTION

2016.240

2016-02-15

KS 2016/109

Motion: Hemtjänsten i Boden få en modell med lngelina Edström
ett rambeslut i tid istället för specifika
hemtjänstinsatser.

Egon Palo (M) Kanslikontoret

Remiss soc 2016-02-23. Kf beslutade 2016-05- MOTION
30 S 58 att återremittera ärendet.

Motion: Hemtjänsten i Boden få en modell med
ett rambeslut i tid istället för specifika
hemtjänstinsatser.

2016.354

2016-02-24

KS 2016/145

Motion: Policy i skolan att privat användning av lngelina Edström
mobiltelefon och surfplatta under lektionstid och
provtid inte är tillåtet.

Bernt Drugge (SD) Kanslikontoret

Remiss till ubn 20160226. Kf beslutade 2016-05 MOTION
-30 S 59 att återremittera ärendet.

Motion: Policy i skolan att privat användning av
mobiltelefon och surfplatta under lektionstid och
provtid inte är tillåtet.

2016.520

201 6-03-1 4

KS 2016/183

Motion: Kommunen ser över möjligheten att få
en större rastplats i Boden för hundar.

Susanne Ström (SD)

Skickad på remiss till tu 2016-03-14. Joakim K
och Erik B 2016-03-15 Maria K 2016-04-21.
Beslut fattas på kommunfullmäktige 2016-10-
17.

Motion: Kommunen ser över möjligheten att få
en större rastplats i Boden för hundar.

lngelina Edström

Kanslikontoret

MOTION
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Datum

Ärendenummer

llUlK Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Notering

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Dokumenttyp

2016.911

2016-04-29

KS 2016/281

Motion: Ärligt driftsbidrag till stiftelsen
kyrkkläppen för att möjliggöra underhåll av
kyrkstugorna på Kläppenområdet vid Överluleå
kyrka.

Bo Hultin (M)

Remiss kfu 2016-05-26.

Motion avseende kyrkstugorna på
Kläppenområdet vid Overluleå kyrka

lngelina Edström

Kanslikontoret

MOTION

2016.1 165

2016-05-30

KS 2016/334

Motion om rökfria ytor

Daniel Rönnbäck (M)

Kopia till lngelina. Remiss sbk 2016-06-13.
Remiss tu och kfu 2016-06-14. Maria K o Lizah
L 160628. Remiss till Rådet för trygghet och
hälsa 2016-08-26. Remissvar kfu 2016-09-13.

Motion om rökfria ytor

Carina Gabrielsson

Kanslikontoret

MOTION

201 6.1 31 I

201 6-06-1 0

KS 2016/308

Motion: Bodens kommun tar fram en kommunal lngelina Edström
handlingsplan för suicidprevention.

Centerpartiet Kanslikontoret

Kopia lngelina. Remiss rådet för trygghet och MOTION
hälsa 2016-06-27. Remiss till soc och utb 2016-
06-28. Remissvar f rån rådet 2016-08-29.

Enkel fråga Har Bodens kommun en plan mot
självmord och i så fall arbetar man efter den
och håller den levande och uppdaterad

201 6.1 338

201 6-06-1 3

KS 2016/363

Motion: lnför obligatoriskt skolval i Bodens
kommun.

Rigmor Äström (M) Johan Sellin (M)

Remiss ubn 2016-06-27.

Motion: lnför obligatoriskt skolval i Bodens
kommun

lngelina Edström

Kanslikontoret

MOTION

2016.1785

2016-09-05

KS 2016/501

Motion: lnrätta en bolagsdag för bolag där
Bodens kommun är ägare eller har intresse i

Sverigedemokraterna Boden

Motion: lnrätta en bolagsdag för bolag där
Bodens kommun är ägare eller har intresse ¡

lngelina Edström

Kanslikontoret

MOTION

201 6.1 829

2016-09-12

KS 2016/515

Motion: Krav på utbildningsnivå vid alla
nyanställningar inom omsorgen (nya
moderaterna)

Nya Moderaterna

Skickat på remiss till SOC 2016-09-14

Motion: Krav på utbildningsnivå vid alla
nyanställningar inom omsorgen (nya
moderaterna)

lngelina Edström

Kanslikontoret

MOTION
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KF 2012-t l-05, $ I16, Dnr
2012/376
Samverkansprojekt med
Luleå och Piteå kommuner i
arbetet med Fairtrade Citv

Kommunstyrelsen
(kommunchefen) für i uppdrag att
teckna samverkansavtal med
Luleå och Piteå kommuner

Luleå har inte kapacitet att
klara uppdraget. Inget avtal
kommer att tecknas. Boden
driver eget arbete med
Fairtrade City.

KF 2013-l l-18, $ 138, Dnr
20131252
Motion om riktlinjer kring
Bodenambassadörer

Kommunfullmäkti ge bifal ler
motionen och uppdrar till
kommunstyrelsen
(personalkontoret och
informationskontoret) att ta fram
ett lorslag till regelverk kring
hanteringen av
Bodenambassadörer

Ärendet är under beredning.

KF 2013-11-18, $ 140, Dnr
2012/63s
Motion om en översyn av
tj änsteman naorganisationen,
personalfürsörj nin gsplan

Kommunful lmäktige överlämnar
till kommunstyrelsen
(personalkontoret) att ta fram en
personalforsörj ningsplan i
motionens anda.

Plan ftir personal- och
kompetensft)rsörj ning ska
presenteras senast i april
2017.

KF 2013-l l-18, $ 145, Dnr
20131474
Rivning av
Lundagårdsskolan

Kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen (tek) i uppdrag
att upphandla konsult lor
entreprenadhandlingen.

Kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen (tek) i uppdrag
att upphandla rivningsentreprenad
flor rivningen av byggnaden.

GenomfÌirt.

Genomfürt.

KF 2014-01 -27, ç 8, Dnr
201417

Livsmedelsinköp,
kostpolitiskt program

Kommunstyrelsen (tekniska) ffir i
uppdrag att tillsammans med
utbildningsnämnden ta fram ett
lorslag till kostpolitiskt program.

Kostavdelningen fl yttade
2014 från tekniska
ñrvaltningen till
utbildningsftirvaltningen.

Måltidskvalitet enligt
måltidsmodellen ska
redovisas senast april 2017.

KF 2014-04-07, $ 35, Dnr
2014182
över- och underskottsfond i
bokslut 2013

Kommunstyrelsen ger
socialnämnden i uppdrag att
återställa sin över- och
underskottsfond under 20 I 5 -201 6
och sänker nämndens ram i
kommande strategisk plan med

Före 2016 års slut ligger
underskottsfonden på minus
12,5 miljoner kronor.
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6655 tkr for vardera åren
KF 2014-04-07, $ 36, Dnr
2014/93
Ny kostorganisation i Bodens
kommun

Punkt 2. Kommunfullmäktige
uppdrar till utbildningsnämnden
att utveckla ett gemensamt system
lor styrning, uppfoljning och
kontroll samt uppdrag att skapa
ett system for delaktighet med
kunden.

Punkt 3. Kommunfullmäktige
uppdrar till utbildningsnämnden
att ta fram en långsiktig
genomforandeplan enligt
alternativ i resultatrapporten.

Detta ryms enligt uppdraget i
strategiska planen om att
måltidskvalitet enl igt
måltidsmodellen redovisas
senast april2017.

Upploljning ska ske i april
2017. Organisation ftir
styrning och ledning av
kosten inom
utbildningsförvaltningen är
under utredning.
Kundnöjdhetsmätning ska
infloras under 2017. Översyn
av pedagogiska måltider
päeär.

KF 2014-06-16, $ 73, Dnr
2013/29
Strategi ftir likvärdig och
jämställd medborgarservice

Kommunful lmäktige uppdrar åt
nämnderna att ta fram måI,
åtaganden, aktiviteter utifrån
deklarationens artiklar och arbeta
in dem i ordinarie styrsystem.

Kommunfullmäkti ge uppdrar åt
kommunstyrelsen att göra en
kommunövergripande uppftilj ning
2016 av gemensamma områden
och 2020 av verksamhetsspecifi ka
områden.

I Strategisk plan 20 I 6 -20 I 8

finns detta med i ett
utvecklingsområde som flolj s

upp i delårsrapporter och
årsredovisningar.

Förvaltningarna redovisar sin
upploljning till
personalkontoret 20 I 6- 1 0-3 I .

KF 2014-06-16, $ 78, Dnr
2014189
Strategisk plan och budget
2015-2017

$ 10 Uppdrag till
nämnder/styrelser

. Plan for
landsbygdsutveckling ska
redovisas senast 2014.

Ks-
kom m un I e dn i n g s forvaltn i
ngen für i uppdrag aff snart
starta upp en översyn av
kommunens
upphandlingsverksamhet i
syfte att på ett rättssäkert,

a

Uppdraget har utgått från
Strategisk plan 2017 -20 I 9 på
grund av att det ingår som en
del av arbetet med nya
översiktsplanen.

Uppdraget ligger kvar i
Strategisk plan 2017 -2019 .
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miljömässigt och
kvalitetssäkert sätt
säkerställa de kommunala
upphandlingarna med
fokus på lokala
leverantörer.

KF 2014-11-24, ç I15, Dnr
2013/253
Motion från Catarina Ask
(MP) om fler möjligheter till
eget boende

Kommunfullmäktige ger
kommunchef Anders Sandberg i
uppdrag att utarbeta en plan lor
genomlorande.

Diskussioner pågår mellan
olika parter.

KF 2014-1 1-24, S I 18, Dnr
2014/485
Bildande av fastighetsnämnd
ftir kommunens
fastighetsfürvaltnin g

Punkt 8. Kommunfullmäktige
uppdrar till den nya
fastighetsnämnden att se över de
gällande rutinerna fÌir internt
hyressystem och
fastighetsftirvaltning och
återkomma med fìirslag till
ft)rändringar.

Kommunfullmäktige
beslutade 2015-12-21 ç 192
om nya riktlinjer ftir
internhyressystem.

KF 2014-11-24, ç t22,Dnr
2014189
Strategisk plan 2015 -2017

Punkt 1. Under $ 30 Uppdrag till
nämnder/styrelser ges

kommunledningsforvaltningen i
uppdrag att snarast starta arbetet
med en ñrdjupad översiktsplan
ftir centralorten, Sävast, Sävastön,
Unbyn och tillväxtområdet mot
Luleå. Den fordjupade
översiktsplanen redovisas stegvis
till kommunfullmäktige i takt med
fürdigställande, dock senast den I
januar|2016.

Under $ 32 Driftbudget ffir
tekniska ft)rvaltningen i uppdrag
att presentera en
genomflorandeplan lor
vägbelysning.

Kommunstyrelsen beslutade
2015-10-05 $ l6l om
Inriktning flor fortsatt
översiktsplanearbete.
Uppdraget finns med i
Strategisk plan 2017 -2019.
Arbetet med planen startas
upp så snart den nya
kommuntäckande strategiska
översiktsplanen är antagen.
Ett planflorslag ftirdigt ftir
samråd överlämnas till
kommunstyrelsen ftir beslut
senast i december 2017. Efter
slutft)rd planprocess
behandlas planen av
kommunfullmäktige.

Uppdraget ligger kvar i
Strategisk plan 2017 -201 9.

Planen ska presenteras senast
2016.

KF 201 5-03-02, $ 5, Dnr
2015/68
Kvalitetsrapport Integration

Punkt 2. Kommunfullmäktige
uppdrar till kommunstyrelsen att
utarbeta ett ftirslag till
intesrationspolicy under 20 1 5.

Kommunfullmäktige beslutade
2016-05-30 $ 68 att anta
Integrationspolicy för Bodens
kommun.
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KF 2015-03-02, $ 8, Dnr
20t31500
Motion från Roger Bohman
(C) Ge ungdomarna chansen
att bli
sommarlovsentreprenörer

Punkt 2. Kommunfullmäktige
uppdrar åt kommunstyrelsen att
beakta frågan om ungdomarnas
chans att bli
sommarlovsentreprenörer inom
den kommande
arbetsm arknadsftirvaltn ingen.

Arbetsmarknadsförvaltningen
har tittat på andra kommuner
som jobbat med
sommarlovsentreprenörer.
Uppdraget ligger nu hos Eilif
Wisten som tittar på ett upplägg
inför 2017.

KF 2015-03-02, $ 12,Dnr
20141530
Justeringar av nämnders
reglementen med anledning
av ändringar i den politiska
organisationen

Punkt 3. Kommunfullmäktige
uppdrar till kommunstyrelsen att
se över samtliga nämnders
reglementen och lämna ftlrslag till
nya reglementen lor nämnderna
under hösten 201 5.

Punkt 4. Kommunfullmäktige
uppdrar till kommunstyrelsen att
utarbeta arbetsordningar fÌir Rådet
ftir trygghet och hälsa,
integrationsrådet, pensionärsrådet
och rådet flor funktionshindrade.

Arbete pågår. Beräknas bli klart
under våren 2017.

Kommunfullmäktige beslutade
2015-05-25 $ 70 om
instruktioner ftir kommunala
pensionärsrådet respektive
kommunala rådet fÌir
funktionsnedsatta.
Kommunstyrelsen fastställde
2015-05-18 $ 89 instruktion ftir
integrationsrådet. Rådet för
trygghet och hälsa arbetar med
att konigera i nuvarande
reglemente.

KF 2015-04-20, $ 42,Dnr
20151130
Ändring av revisorernas
reglemente

Punkt 2. Kommunfullmäktige
uppdrar till kommunstyrelsen, att
i samverkan med kommunens
revisorer, se över revisorernas
reglemente. Eventuella ftirslag till
ändringar ska lämnas till
fullmäktige under 2015
tillsammans med lorslagen till nya
reglementen lor nämnderna.
Revisorernas förslag till ändring
av revisorernas roll i I $ i
reglementet hänskj uts till
översynen av revisorernas
reglemente.

Arbete pågår. Beräknas bli klart
under våren 2017.

KF 2015-04-20, $ 47,Dnr
2014/248
Motion från Hendrik
Andersson (FP)
Idrottspolitiskt proqram

Kommunfullmäkti ge bifal ler
motionen och uppdrar till kultur-,
fritids- och ungdomsnämnden att
ta fram ett idrottspolitiskt program
under 2016.

Kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden har precis
börjat arbeta med ärendet.

KF 2015-05-25, $ 67,Dnr
2014/453

Punkt 2. Kommunfullmäktige ger
socialnämnden i uppdrag att verka

Kommunfullmäktige
beslutade 2016-02-15 $ 5 att
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Kvalitetsrapport. Kvalitet i
hemtjänsten

for att komma ner till en nivå som
ligger under rikssnittet när det
gäller antalet personer ur
personalen som brukare av
hemtiänst möter.

med godkännande lägga
rapporteringen till
handlingarna.

KF 2015-05-25, $ 75, Dnr
20ts/203
O rganisatorisk tillhörighet
ftir enheten ftir sysselsättning
och arbete (ESA)

Punkt 3. Kommunstyrelsen ska
göra en utvärdering av
överflyttningen (till ks
arbetsm arknadslorvaltn in gen)
som ska redovisas på
kommunstyrelsens sammanträde
under hösten 2017.

Aktuellt först 2017.

KF 2015-06-15, $ 91, Dnr
2015/277
Uppdrag att upprätta en
biblioteksplan für Bodens
kommun

Kommunfullmäkti ge uppdrar till
kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden att tillsammans
med utbildningsnämnden arbeta
fram ett förslag till biblioteksplan
flor Bodens kommun.

Kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden är klar med
sin del. När
utbildningsnämndens del är klar
sätts planen ihop.
Förhoppningsvis blir allt klart
under oktober 2017 -

KF 2015-06-15, $ 92,Dnr
20ts1276
Uppdrag att upprätta en
kulturstrategi ftir Bodens
kommun

Punkt 1. Kommunfullmäktige
uppdrar till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden att upprätta en
kulturstrategi ftir Bodens
kommun.
Punkt 2. Planen omfattar perioden
2016-2020 och beskriver hur
kulturlivet i kommunen kan växa
och utvecklas.

Planering och arbete pågår.
På Kultur-, fritids- och
ungdomsnämndens
sammanträde 2015-09-09 $ 50
valdes en referensgrupp till
arbetet med att upprätta en
kulturstrategi. Kulturstrategin
har blivit försenad på grund av
att förvaltningens
omorganisation. Nämnden
behandlar strategin 26 oktober.

KF 2015-06-15, $ 100, Dnr
20ls/212
Strategisk plan 2016-2018

Punkt 2.
Kommunledningsförvaltningen
och arbetsmarknadsfÌirvaltningen
für i uppdrag att redovisa åtgärder
ftir att minska kommunens höga
arbetslöshet, senast ianuari 201 6.

Kommunfullmäktige beslutade
2016-09-12 $ 93 att godkänna
redovisningen av Åtgärdsplan
ftir minskad arbetslöshet.

KF 2015-06-15, $ 101, Dnr
20151342
Nedsättning av aktiekapital i
Boden Kommunfastigheter
AB

Punkt 4. Kommunfi.rllmäktige
beslutar att ge styrelsen i Boden
Kommunfloretag AB i uppdrag att
verkställa förändringama.

Genomfürt.

KF 2015-09-07, $ I16, Dnr
2015/313
Revidering av tematiskt
tillägg till vindbruksplan

Kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att
påbörja arbetet med att revidera
och aktualisera gällande
vindbruksplan ft)r Bodens

Kommunstyrelsen beslutade
2015-10-05 $ l6l att
tillstyrka floreslagen
inriktning flor fortsatt
översiktsplanearbete.
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kommun som en del av arbetet
med den kommunövergripande
översiktsplanen.
I detta arbete kommer ett
remisslorfarande att ske med
samtliga i återremissen nämnda
parter.
Det i den gällande planen från
vindkraft undantagna området
Haradskölen ska inte beröras av
revideringen.

KF 2015-10-19, $ 141, Dnr
20141393
Driftbidrag till Storklinten
Liftsystem AB

Punkt 2. Kommunfullmäktige
beslutar att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att upprätta ett avtal med
Storklinten Liftsystem AB.

Avtal driftbidrag Storklintens
Liftsystem AB
undertecknades 201 5-1 I - l2
av dåvarande biträdande
kommunchef Jan Öström.

KF 2015-l t-23, $ t64,Dnr
20r4/453
Kvalitet i hemtjänsten

Kommunfullmäktige uppdrar till
socialnämnden att lämna in
rapporten senast på
kommunfullmäktige den 1 5

februari.

Kommunfullmäktige
beslutade 2016-02-15 $ 5 att
med godkännande lägga
kvalitetsrapporten till
handlingarna.

KF 2015-l l-23, $ t67,Dnr
2014/s52
Medborgarftirslag om fürbud
mot smällare/fyrverkerier

Punkt 2.
Kommunledningsftirvaltnin gen

fËir i uppdrag tillsammans med
övriga berörda kommunala
forvaltningar och enheter ta fram
riktlinjer ftir kommunala
furverkerier.

Ti llväxtkontoret medde lar att

d änsteskrivelse med florslag
på riktlinjer kommer inom
kort.

KF 2015-11-23, $ 168, Dnr
20151654
Länstrafikens trafikering i
kommunen

Punkt l. Kommunfullmäktige
antar altemativ I som innebär att
man behåller trafikering av linje
260 med ftirändrade möjligheter
fÌir godstransport samt ñrändring
av linjesträckning, behåller
trafikering av linje 261 och262
samt att tekniska ftirvaltningen får
i uppdrag att se över möjligheter
ftir anropsstyrd trafik.

Arbete pågår i projektet
"Samordning kommunala
transporter" i samverkan med
övriga lorvaltningar i syfte att
se över de persontransporter
som sker i kommunal regi.
Kommunens transporter ska
samordnas och trafikutbudet
ftirbättras. Projektet redovisas
vid årsskiftet.

KF 2015-12-21 $ 183, Dnr
20121122
Godkännande av utredning
om ett kommunftirbund für
de kommunala
gymnasieorganisationerna i
4-kanten

Punkt 2. Kommunfullmäktige
uppdrar till
utbildningsftirvaltningen att
tillsammans med
samverkansområdet delta i arbetet
med att ta fram ett ftirdjupat nytt
samverkansavtal lor 4-kanten.

Utbildningsnämnden
beslutade 2016-09-22 ç 60
om forslag till beslut i
kommunfullmäktige gäl lande
Kommunala
samverkansavtalet om
gymnasieutbildning (dnr ks
200919t',.
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KF 2015-12-21 $ 192, Dnr
20tt/50
Nya riktlinjer ftir
internhyressystem

Punkt 5. Kommunfullmäktige
uppdrar till Fastighetsnämnden att
inft)ra det nya internhyressystemet
under 2016.

Arbete pågår. Beräknas vara
helt genomlort 201 7-0 I -01.

KF 2015-12-21 $ 194, Dnr
20rs1203
Överftiring av driftram für
enheten för sysselsättning och
arbete (ESA) till
arbetsmarknadsförvaltningen

Punkt 2. Ekonomikontoret fïir i
uppdrag att i samråd med
socialftirvaltningen och
arbetsmarknadsftirvaltn ingen
återkomma senast februari 2016
med forslag om överftiring av
budgetram avseende brukare med
särskild anpassad sysselsättning.

Kommunfullmäktige
beslutade 2016-02-15 $ l6 att
lorlänga tiden att återkomma
med forslag till senast juni
2016.
Ärendet ingår i Strategisk
plan2077-2019 där
arbetsm arknadsfÌjrvaltn in gens

driftram ökas med totalt 1060
tkr från och med 2016.

KF 2015-12-21 $ 197, Dnr
20t5176t
Tomträttsupplåtelse för
hyresrätter

Kommunfullmäktige beslutar
enligt nedanstående forslag och
ger samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att underteckna
erforderliga tomträttsavtal och
separata avtal om
avgäldsreduktion.

S amhäll sbyg gnadsch efen
meddelar att detta inte är
aktuellt for närvarande.

KF 2016-02-15 $ 5, Dnr
2014/453
Kvalitetsrapport. Kvalitet i
hemtjänsten

Punkt 2. Socialforvaltningen fär i
uppdrag att senast juni 2016
presentera ett ftirslag till
alternativa metoder att samla in
synpunkter från brukare och
anhöriga istället fìir interna
kval itetsundersöknin gar.

Beslut lattat i socialnämnden
2016-06-21$ 93. Inlämnat till
ks diarium 2016-10-14.

KF 2016-02-15 $ 6, Dnr
20151771
Återrapportering av uppdrag
till kommunfullmäktige om
ökad andel ekologisk mat

Punkt 2. Kommunfullmäkti ge

uppdrar till kommunstyrelsen att
ta rapporten i beaktande i arbetet
med den kommande strategiska
planen.

Punkt 3. Utbildningsnämnden fär
i uppdrag att till kommunstyrelsen
redovisa nödvändiga
organisatoriska åtgärder lor att ffi
minst 30 % ekologisk mat.

I Strategisk plan 2017 -2019
framgår att det inte är möjligt
att ta ställning till kostnad fìir
inftirande av minst 30 procent
ekologisk mat ft)re
utbildningsnämnden haft sitt
sammanträde i april2017 där
kostpolicyns efterlevnad och
inköpen till lägsta kostnad
ska avrapporteras.

Utredaren ser inga
nödvändiga organisatoriska
ftirändringar inom
förvaltningen och kan inte
redovisa nödvändiga åtgärder
på andra lorvaltningar eller
kontor. Förutsättningar fÌir att
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mâtar'àtt saker saknas och all
personal måste ftilja avtalen.
Utbildningsnämnden har gett
uppdrag till
upphandlingsenheten (eko)
att upphandla livsmedel med
fokus på att nå 30 procent
ekologiskt.

KF 2016-02-15 $ 13, Dnr
2016/50
Tillf?illigt stöd till kommuner
och landsting

Kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att
inventera behovet i respektive
nämnds styrelse och flordela
bidraget.

Uppdraget redovisades i
kommunstyrelsen 201 6-03 -07

$ 30.

KF 2016-04- l8 $ 3 1, Dnr
2016/170 Över- och
underskottsfond i bokslut
201s

Punkt 2. Kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att i
sin budgetberedning behandla det
underskott i kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden som överstiger
fyra procent.

I Strategisk plan 2017 -2019
framgår att det inte görs
någon neddragning av kultur-,
fritids- och
ungdomsnämndens ram på
grund av att nämnden haft
extrakostnader for Hästkraft
som inte hör till nämndens
ansvarsområde.

KF 2016-04-18 $ 39, Dnr
201 5 /3 48 Brännkläppens
avfallsanläggning och deponi

Punkt 2. Kommunfullmäktige
beslutar att ge kommunstyrelsen i
uppdrag attlá,gga ett
organ isationslorslag där avfal ls, -
deponiverksamheten organiseras
inom Bodens kommunkoncern.
Förslaget ska innehålla
organ i sation sstruktur,
verksamhetsområden och
långsiktig affürs- och finansplan.

Punkt 3. Kommunfullmäktige
beslutar att ge kommunstyrelsen i
uppdrag attbygga upp ett
innovationscentrum vid
Brännkläppen, motsvarande ett
MTC i enlighet med uppdraget
från kommunstyrelsen 20 I 5 -06-
l5 $ 127. Detta ska inarbetas i
arbetet med att organisera
avfalls, - deponiverksamheten
inom Bodens kommunkoncern.

En styrgrupp har tillsatts ft)r
att arbeta med frågan.

Processen med att utveckla
ett Boden Cleantech Center
är i slutfasen och beslut
bedöms kunna tas under

fiärde kvartalet 2016.

Punkt 4. Kommunfullmäktige
beslutar att ge kommunstyrelsen i

Förutom 1l miljoner kronor
flor exploatering av Brännan
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Arenderubrik Uppdras Återrapnort

uppdrag att i arbetet med
Strategi sk plan 20 17 -20 | 9
bedöma den totala
investeringsvolymen fÌir att bygga
upp en fysisk testplats och
verksamhetsytor vid
Brännkläppen. Möjligheten till
extern proj ektfi nansiering ska
undersökas och redovisas. Tidplan
for genomfiirandet och den årliga
kostnaden ska redovisas.

enligt kommunfullmäktiges
beslut 2016-04-18 $ 43
innehåller ramen även 4
miljoner kronor 2017 for
avfalls- och
deponiverksamheten på
Brännkläppen. När det gäller
tekn i ska lorvaltnin gen

innehåller ramen fiir
skattefi nansierad verksamhet
4 miljoner kronor for 2017
for exploatering av Brännan.

KF 2016-04-18 $ 44, Dnr
2015/69 Rapport om
Boendeutredning utifrån
demografïska fürändringar

Punkt 1. Kommunfullmäktige
uppdrar till kommunstyrelsen att
påbörja planering och
programarbete for nyproduktion
av ett vård- och omsorgsboende,
varav den ftirsta etappen med
cirka 90 platser ska vara i drift år
2020.
Punkt 2. Kommunfullmäktige
uppdrar till kommunstyrelsen att
påbörj a programarbete och
planering fìir att omgående
påbörja nyproduktion av minst två
nya gruppbostäder.
Punkt 3. Kommunfullmäktige
uppdrar till kommunstyrelsen att
utifrån rapportens handlingsplan
studera fortsatt utbyggnadsbehov
av vård- och omsorgsboenden.

Dialog om upphandling
pågår.

Arbete pågår

Arbete pågår.

KF 2016-04-18 $ 46, Dnr
2016/7 6 Fastställande av
skogsbruksplanen

Punkt 3. Tekniska lorvaltningen
fär i uppdrag attta fram ett forslag
till ett skötselprogram fÌir den

tätortsnära skogen i kommunen
och komplettera
skogsbruksplanen med denna.
Förslaget ska fastställas av
kommunstyrelsen.

Förslag till skötselplan for
tätortsnära skog kommer att
tas fram under 2017. Arbetet
kommer att ske parallellt med
Samhällsbyggnadskontorets
framtagande av
Grönstrukturplan for tätorten.

KF 2016-04-18 $ 47, Dnr
2015/285 Motion från Egon
Palo (M) om att göra
skogsskötseln till en
resultatenhet

Punkt 2. Tekniska fÌirvaltningen
ñr i uppdragattta fram interna
rutiner ft)r särredovisning av
skogsverksamheterna.

Arbete pågår och beräknas
vara klart vid årsskiftet.

KF 2016-05-30 $ 60, Dnr
2015/304 Motion från Lili-

Kommunfullmäktige b ifaller
motionen i delen om att tekniska

Tekniska ft)rvaltningen har
kontaktat inte grationsflorbund
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Arenderubrik Uppdrag Återrapport

Marie Lundström (C) Starta
integrationsprojekt
tillsammans med våra
studieftirbund

florvaltningen ska kontakta
studieftirbund och andra
intressenter for att fä igång
integrationsproiekt.

och Integrationsprojekt
Odlingslotter och
skogsröjning pågår.

KF 2016-05-30 $ 66, Dnr
20ll / 47 5 Uppdatering av
samarbetsavtal Norrbottens
e-nämnd

Punkt 3. Kommunchefen für i
uppdrag att teckna uppdaterat
samarbetsavtal Norrbottens e-
nämnd.

På gång.

KF 2016-06-20 $ 79, Dnr
2016/317 Lokaler
fastig hetsfti rvaltn in gen

Punkt 1. Kommunfullmäktige
uppdrar till kommunstyrelsen att
lorvärva fasti gheten Torpgärdan
4:38.

Fastigheten är fÌirvärvad
sedan 2016-10-06.

KF 2016-06-20 $ 81, Dnr
20I 6/ 323 Trafikstrategi för
Luleåregionen med fokus på
arbets- och studiependling

Punkt 2. Kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsens ordftirande i
uppdrag att underteckna
överenskommelsen om samverkan
avseende trafikfrågor i
Luleåregionen med fokus på

daglig arbets- och studiependling.

Piteå ifrågasätter att det står
Luleåregionen på avtalet och
Bodens logga saknas på
avtalet. På grund av detta är
avtalet inte underskrivet.

KF 2016-06-20 $ 83, Dnr
2016/240 Strategisk plan
2017-2019

Punkt 2. Direktiv till Bodens
kommunftiretag AB: I syfte att
stärka bostadsmarknaden i Boden
für VD:n i uppdrag att presentera
fÌirslag på forändrad
bolagsordning och ägardirektiv
till Centrumfastigheter i Boden
AB. Uppdraget ska redovisas
under hösten 2016.

Punkt 3. Kommunstyrelsen für i
uppdrag att, tillsammans med
Luleås kommunledning, ta fram
ett florslag till en avsiktsftirklaring
fÌir ett ftirdjupat samarbete.

Punkt 4. Kommunstyrelsen fÌir i
uppdrag att utreda
skogsfastighetemas
organisatoriska tillhörighet i
kommunen.

Arbete pågår och beräknas
vara klart fÌire årsskiftet.

Kommunfullmäktige
beslutade 2016-09-12 $ 95 att
godkänna fürslaget till
avsiktsftirklaring lor
utveckling och samverkan
mellan Bodens kommun och
Luleås kommun.

Arbete pågår.

KF 2016-09-06 $ 94, Dnr
20161449 Uppdrag till
fastighetsnämnden att

Punkt 1. Kommunfullmäktige
uppdrar till fastighetsnämnden att
administrera och ft)rmedla

Pågående
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Aterrapport av kommunfullmäktiges beslut om uppdrag
Aldre uppdrag som inte slutredovisats
Uppdragen redovisas på kommunfullmäktiges möte i oktober varje år

Arenderubrik Uppdras Å.terrapport

ftirmedla bostäder bostäder gällande Björken,
poppeln samt Hemvägen 4 och 6.
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NÄRVARO- oCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMAKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2016-10-17
Tid 14.00-17.09, paus 14.50-15.05, 16.35-16.57

$ $ $ $ $ $

LEDAMOTER R=östber
E:ersättare

Ja / Nej

$ 113

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

S Inge Andersson R J

M Olle Lindström R N

S Béatrice Öman R J

M Johan Sellin R N

SD Bernt Drugge R N

S Glenn Blom R J

V Bosse Strömbäck R N

M Rigmor Äström R N

S Sonia Harr

S Margit Hannu-Dyrander R J

M Maria von Schantz R N

SD Jeff Ahl

NS Kenneth Backgård R J

S Lars Nilsson R J

MP Catarina Ask R J

M Daniel Rönnbäck R N

S Anna-Karin Nylund R J

V Inger V/estman Arvesen R N

S Leif Pettersson R J

M Göran Ahlman R N

SD Göran Åström R N

S Eivy Blomdahl R J

M Linda Isaksson

C Lili-Marie Lundström R N

S Torbjörn Lidberg

L Hendrik Andersson R J

KD Anders Pettersson R J

M Egon Palo R N

S Britt-Marie Loggert-Andrén R J

SD Robert Lund R N

S Christer Carlsson R J

2 (3)



Bodens

NARVARO- OCH OMROSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMAKTIGE
OMRöSTNINGAR

Datum 2016-10-17
Tid 14.00-17.09, paus 14.50-15.05, 16.35-16.57

$ $ $ $ $ $

kommun

LEDAMÖTER R:röstber
E:ersättare

Ja / Nej
$ 113

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

M Bo Hultin R N

NS Anders Sundström R J

V Bo Englund R N

S Lena Goldkuhl R J

MP Gösta Eriksson R tom g 106

kl 14.28

M Henrik V/ikström

S Kurt Pettersson R J

M Åke Eltoft R N

SD Susanne Ström R N

S Veronica Svalenström R J

S Arne Pettersson R J

M Helena Nordvall R N

S Inger Mattsson R J

V Rasmus Joneland R N

M Hans B Nilsson R N

S Lennart Synnergren R J

SD Arne Gustafsson R N

S Berit Ekervhén R J
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NARVARO- OCH OMROSTNINGSLISTA KOMMT]NFULLMAKTIGE
OMRöSTNINGAR

Datum 2016-10-17
Tid 14.00-17.09, paus 14.50-15.05, 16.35-16.57

$ $ $ $ $ $

3 (3)
Ja / Ne1ERSATTARE R:röstber

E:ersättare
Ja / Nej
e 113

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

S Evelina Harr R J

S Urban Sundbom R J

S Anna-Carin Aaro E

S Åsa Lindström

S Robert Andersson

S Magdalena Ek E

S Ann-Christin Pretty

S Johan Lund E

S Christina Vesterlund E

S Urban Nyström E

M Göran Höglund R N

M Henrik Lindqvist

M Ove Simonsson

M Knut Larsson R N

M Eberth Gustafson E

M Per-Ulf Sandström E

M ,A,ke Carlsson E

SD Elvira Östvall

SD Christer Fjellström R N

SD Sven-Göran Fellermark E

V Inga-Lill Engström-Öhman E

V Gunnel Notelid E

NS Erika Sjöö

NS Tina Kotkaniemi

MP Agneta Granström

MP Mats Nordström E, R from ç
107, kl 14.28

J

C Eva Larsson E

C Jenny Engström

L Johanna Karlberg

L Lars Karlsson E

KD Annika Berglund

KD Maria Selin

3 (3)
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Kommunfullmäktige

S f 03 Revisorerna informerar

Följ ande information låimnas :

o Information om Granskningsrapport Granskning av delårsrapport
2016 Bodens Kommun. Kommunrevisionens vice ordftirande Leif
Nordström (L).

/ Exped¡erat
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Kommunfullmäktige

S f 04 Fråga

Har nyanlända förtur till bostadskön i Boden?
KS 2016/565

Datum: 2016-10-12
Från: Susanne Ström (SD)
Till: Inge Andersson (S)
Fråga: " I tidningama har man på sistone kunnat läsa att i både Luleå o Piteå
får nyanlända viss ft)rtur till bostadskön. Detta till mångas fürtret som har
stått i kön i manga år. Vad åir det som gäller i Boden?

Susanne Ström (SD)"

Svar på enkel fråga från Susanne Ström (SD)

Datum: 2016-10-13
Frågan besvaras av: Kommunalråd Inge Andersson (S)
Svar: "Bosättningslagen (201638) har trätt i kraft. Den innebär att alla
kommuner blir skyldigaatttaemot nyanlända som anvisas till dem ftir
bosättning. Bodens kommun kommer att anvisas totalt 28 personer under
2016. Syftet med den nya lagen är aft.a ett jämnare mottagande över landet
samt ftirbättra nyanländas möjligheter afl komma in i samhället och på
arbetsmarknaden. Antalet har beråiknats utifrån kommunens storlek,
arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och
ensamkommande barn och hur många asylsökande som redan vistas i
kommunen.

Bodens kommun har kravet på sig att erbjuda en anvisad person en
permanent bostad inom två månader. Detta kan göras antingen genom att
erbjuda lägenheter i eget fastighetsbestand eller genom samarbete med andra
fastighetsägare.

Bodenbo är Bodens kommun behjälplig i detta arbete genom att erduda
lämpliga lägenheter till anvisade personer inom ramen ftir bosättningslagen.
Om behov uppstar kan samarbetet komma att utökas till att omfatta även
andra hyresvärdar.

Inge Andersson
Kommunstyrelsens ordftirande"

Susanne Ström (SD) tackar ftir svaret.
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s r05 Delgivningar

Beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av delgivningarna under perioden
2016-09-08 -2016-10-13 samt övriga bilagda redovisningar till
handlingarna.
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s 106 Medborgarförslag. Bygg ett allaktivitetshus för
ungdomar och barn
K520151626

Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarftirslaget om byggandet av ett
allaktivitetshus på Biet 1 med hänsyn till gällande detaljplan och det faktum
att tomten är såld.

Beskrivning av ärendet
Barbro Almkvist har 2015-10-14lämnat in ett medborgarfürslag om att ett
allaktivitetshus für barn- och ungdomar ska byggas på den plats där
Lundagardsskolan stod. Då ftirslaget lämnades in hade skolan åinnu inte
rivits. Förslaget innefattar även utemiljön med bollplaner med mera.
Almkvist menar att detta skulle gynna Boden i framtiden.

Arendet skickades på remiss till samhällsbyggnadskontoret. I tjänsteskrivelse
daterad 20I 6-09 -I2 gör samhällsbyggnadskontoret bedömningen att
uppftirande av ett allaktivitetshus inte är aktuellt. Detta med hänsyn till att
det under 2015 upprättats en ny detaljplan ftir området som möjliggör
utvecklingen av området från enbart skolverksamhet till ett kvarter där
bostadsbebyggelse dominerar. Bodens kommun ser en stor efterfrågan på
nya bostäder i och i anslutning till centralorten och betraktar det som ett
angeläget allmänt intresse. Mot bakgrund till detta arbetar Bodens kommun
ftir att stärka planberedskapen ftir bostadsändamåI.

Kommunfullmäktige antog 2015-03-02 $ 18 en ny detaljplan für kvarteret
Biet, ftire detta Park- och Lundagårdsskolan. Detaljplanen innebär att
kvarteret kan bebyggas med flerbostadshus, friliggande villor, radhus, parhus
och kedjehus.

Med hänvisning till detaljplanen füreslår samhällsbyggnadskontoret att
medborgarftirslaget ska avslås.

Kommunstyrelsens fürslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-09-19 $ 104.

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens fcirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För kännedom
Barbro Almkvist



Bodens kommun
Samma nträdesprotokol I

Sammanträdesdâtum

2016-10-17

Sida

7(26)

Kommunfullmäktige

s r07 Plan för vatten och avlopp
KS 2016/184

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar VA-planen für Bodens kommun. Planen

gäller under en period påt 12 år från och med godkännande.
2. Beslut om investeringar, taxor och avgifter tas separat.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en

utredning i syfte att analysera effekterna av bolagisering av VA-
verksamheten. Analysen ska presenteras till kommunfullmäktige senast
vid april-sammanträdet 2017 .

Beskrivning av ärendet
Tekniska frirvaltningen skriver 2016-03-15 att planen ftir vatten och avlopp
(VA-planen) tagits fram av en ftirvaltningsövergripande arbetsgrupp.
Styrgruppen har bestått av ordfürande i tekniska utskottet, ordftirande i
miljö- och byggnämnden och teknisk chefsamhällsbyggnadschef. Även
kommunchefen har kallts till mötena.

Remissyttranden har kommit in från Länsstyrelsen i Norrbotten samt från
miljö- och byggnämnden i Bodens kommun.

VA-planen består av fyra delar: en översikt, en policy (beslutad av
kommunfullmäktige 2015-04-20 $ 51), själva planen och en
konsekvensbeskrivning.

Själva VA-planen består av ftiljande prioriterade områden:

o Framtidssäkring av huvudvattentäkt Kusön, Pagla vattenverk och
översyn av mindre kommunala vattentäkter.

. Uppradering av Svedjan avloppsreningsverk.

o Effektivisering av Avloppsreningsverk Bredåker, Degerbäcken,
Rasmyran.

o Effektivisering av Vatten- och avloppsreningsverk Sörbyn-Gunnarsbyn

o DimensionsplanVA-ledningsnät.

o Förnyelse ledningsnät och pumpstationer.

o Dagvattenstrategi medriktlinjer.

o VA-utbyggnadKusön/Kusån.

o VA-utbyggnad Vittjärvsträsket.

o Tillsyn och VA-rådgivning enskilt avlopp (utanfür verksamhetsområde)

Beredningens fürslag:

Utdragsbestyrkânde / Expedierat
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1. Kommunfullmäktige antar VA-planen für Bodens kommun. Planen
gäller under en period påt 12 år från och med godkännande.

2. Beslut om investeringar, taxor och avgifter tas separat.

Arbetsutskottet lämnade ärendet utan yttrande2016-09-19 $ 105.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirsl ag överensstämmer med kommunfullmåikti ge s

beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Inge Andersson (S) och Egon Palo (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
ftirslag.
Ordftjranden finner att kommunfullmáktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ft)rslag.

För genomftirande
Kommunstyrelsen/tekni ska ftjrvaltningen

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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S 108 Anläggnings- och Iokalutredning av kultur- och
fritidsanläggningar
KS 2016/519

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer Anläggnings- och lokalutredning av kultur-
och fütidsanläggningar och överlämnar den till kommunstyrelsen für
beaktande i arbetet med kommande strategiska planer. I denna process ska
även framtida lokal isering av fritidsanläggningar analyseras.

Beskrivning av ärendet
Tillväxtnämnden fick i uppdrag i den strategiska planen 2015-2017 att utreda
kultur- och fritidsanläg gningarnas utvecklingsmöj li gheter. När kultur-,
fritids- och ungdomsnåimnden bildades 20 1 5 -0 4 -0 1 överftirde s uppdraget dit.

I uppdraget ingår att utreda kultur- och fritidsanläggningarnas status,
nuvarande och framtida anvåindningsområde samt framtida behov av kultur-
och fritidsanläggningar.

Vid kultur-, fritids- och ungdomsnämndens sammanträde2016-09-07 ç 72
beslutades att ett tillägg ska göras på sidan 35, under rubriken 4.2
Medborgarhuset: "Det kan även finnas andra lokaler som är ltimpliga,
exempelvis Sandenskolans aula".

Beredningens ftirslag:

Kommunfullmäktige fastställer anläggnings- och lokalutredningen av kultur-
och fritidsanläggningar.

Arbetsutskottet lämnade ärendet utan yttrande 2016-09-19 $ 106.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens fürslag överensståimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Inge Andersson (S), Daniel Rönnbäck (M) och Hendrik Andersson (L) yrkar
bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För genomfärande
Kommunstyrel sen/kanslikontoret
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s r0e Revidering av avgäldsränta vid omprövning av
tomträttsupplåtelser
KS 20121518

Beslut
Kommunfullmfütige beslutar att:

1. Vid omreglering av tomträttsupplåtelser für småhus ska tillåimpas råintan

3 procent für tomträtter med 1O-årig avgäldsperiod och 3,5 procent vid
20 -ärig avgäldsperiod.

2. Ovanstående tillämpas ftir tomträtter med omregleringstidpunkt från och
med 2018-01-01.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmdktige beslöt 2012-ll-05 $ I l7 om nya riktlinjer ftir
omreglering av tomträttsupplåtelse ftir småhus.

Vad gäller avgäldsräntan beslöts att tillämpa räntan 3,5 procent für tomträtter
med 1O-årig avgäldsperiod och 3,75 procent vid 20-årig avgäldsperiod.

Samhällsbyggnadskontoret redogör i tjänsteskrivelse 20 1 6-09- 1 6 fttr
bedömningen att kommunen bör göra en sänkning av avgäldsråintan i Boden.
Kontoret ftireslår attrantan für tomträtter med l0-årig avgäldsperiod sänks
från 3,5 procent till 3 procent. För tomträtter med 20-arig avgäldsperiod
ftireslås att räntan sänks frå"r:'3,75 procent till 3,5 procent. Anledning till den
något högre räntan frir tomträtter med 2}-ärigaperioder åir att ju längre
avgäldsperioden åir ju mer hinner marken öka i värde på grund av
inflationen. Räntan ska kompensera für markens våirdeökning.

Motiven till ftirslaget är rättspraxis, prisutveckling i Boden och bedömningen
av den langsiktiga realräntan.

Förslaget bedöms inte medft)ra nägrabudgetkonsekvenser.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-09-t9 $ 107.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstÈimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För kännedom
Kommunstyrel ser/samhäll sbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat

æ
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S f f 0 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2017
KS20t6/52r

Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer ftirslaget till sammanträdesdagar i

kommunfullmäktige.

2. Kommunfullmdktige uppdrar till kommunfullmäktiges presidium att
planera in en utbildningsdag under september.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsfiirvaltningen har 2016-09-09 lämnat in ett förslag till
tidplan fü r sammanträdesdagar i kommunfullmfütige, kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott ftir år 2017.

Beredningens fürslag till beslut i kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen fastställer ftirslaget till sammanträdesdagar i
kommunstyrelsen och i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beredningens fürslag till beslut i kommunfullmäktige:
Kommunfu llmäktige fastställer ftirslaget till sammanträdesdagar i
kommunfullmfütige.

Arbetsutskottet lämnade ärendet utan yttrande2016-09-19 $ 108.

Beslut i kommunstyrelsen 2016-10-03 $ 141:

Kommunstyrelsen fastställer ftirslaget till sammanträdesdagar i
kommunstyrelsen och i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomftirande
Kommunledningsftirvaltningen/ekonomikontoret

För kännedom
Samtliga nämnder

T



Bodens kommun
Samma nträdes protokol I

Sammanträdesdatum

2016-10-17

Sida

12(26)

Kommunfullmäktige

s 1r1 Motion från Susanne Ström (SD) Angående inhägnade
rastplatser för hundar
KS 2016/183

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen om att se över möjligheten att anordna
inhägnade rastplatser für hundar, främst med hänvisning till tidigare
erfarenheter av sanitära problem med smittspridning på sådan plats.

Reservationer
Bernt Drugge (SD), Christer Fjellström (SD), Göran Åström (SD), Robert
Lund (SD), Susanne Ström (SD) och Arne Gustafsson (SD) reserverar sig
mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Susanne Ström (SD) ftireslår i en motion inlämnad 2016-03-14 att
kommunen ska se över om det är möjligt att få till någon större rastplats für
hundar i centrala Boden. Enligt lorslagsställaren önskar många hundägare
rastplatser, hundgårdar där hundarna kan springa lösa och leka. Hon anser att
det vore trevligt ftlr både hundarna, deras ägare och övriga att se glada
lekande hundar. Enligt motionen finns det 2 740 hundar i Boden och
Norrbotten ligger på femte plats i jämftirelse med riket.

Motionen skickades på remiss till tekniska utskottet som 2016-09-20 5 42
ftireslår att kommunfullmäktige ska avslå motionen främst på grund av att
tidigare erfarenheter av sanitära problem och smittspridning. En
hundrastgård är förenat med stort behov av skötsel och underhåll. För många
år sedan fanns en hundrastgård på SveafÌiltet mellan fotbollsplanen och
Sergeantsgatan. Verksamheten upphörde just på grund av att det uppstod
sanitåira problem med råttor och risk für smittspridning.

Under beredningen av detta ärende har tekniska ftirvaltningen samrått med
med chef på parkenheten och miljöhandläggare på
samhäll sbyggnadskontoret.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med tekniska utskottets ft)rslag
2016-09-20 5 42.

Kom m u nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkande och beslutsgång
Susanne Ström (SD) yrkar bifall till motionen.



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-17

Sida

13(26)
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Ordftiranden ställer kommunstyrelsens ftirslag och Susanne Ströms (SD)
yrkande mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Susanne Ström (SD)
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s r12 Kval itetsrapport Ti I I gäng I ig het
KS 2016/539

Beslut
Kommunfullmåiktige godkänner rapporten om uppftiljning av fysisk
tillgänglighet i kommunens lokaler.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsnämnden har i Strategisk plan 2016-2018 fått i uppdrag av
kommunfullmdktige att senast i oktober 2016 redovisa en kvalitetsrappon
med uppftiljning av fysisk tillgringlighet i kommunens lokaler.

Fastighetsnämnden har 2016-09-26 ç 23lämnat in ft)rslag till beslut i
kommunfullmäktige. I rapporten inventeras hinder mot tillgänglighet och
användbarhet ftir funktionshindrade i kommunala lokaler dit allmänheten har
tillträde. Avsikten är att ftirbättra tillgängligheten och anvåindbarheten av
lokalerna genom undanröjande av noterade hinder. Rapporten utgör en
inventering. Här beskrivs alla noterade hinder. Inventeringen har genomft)rts
av a och d arkitektkontor.

I rapporten dras slutsatsen att ett relativt stort antal hinder har noterats på
varje byggnad och att merparten åir enkelt avtrjälpta hinder.

Inte alla noterade hinder i rapporten behöver undanröjas. Enkelt avhjälpta
hinder behöver inte avhjälpas om det är orimligt med hänsyn till de praktiska
och ekonomiska ftirutsättningarna. Dessa bedömningar har inte varit möjliga
att göra under inventeringen och måste bedömas från fall till fall. Förutom de
enkelt avhjälpta hindren så har ett antal andra hinder noterats som det inte
ñreligger krav på att avhjälpa i dagsläget, men som avsevärt begränsar
tillg¿inglighet och användbarhet. Dessa hinder Èir generellt kostsammare att
ätgarda och beslut om åtgärder på dessa tas därftir i samband med
ombyggnation eller underhållsproj ekt i byggnaden.

Arbetet med att ta fram åtgärder och kostnadsbedömning ftr avtrjälpande av
hindren har påbörjats. Detta är ett nödvändigt underlag ftjr att göra en
handlingsplan ftir avhjälpande av hindren. I en handlingsplan kan en
bedömning göras av vilka hinder som ska avhjälpas och vilka byggnader
som ska prioriteras.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med ftirslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Yrkande och beslutsgång
Anders Pettersson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Fastighetsnämnden

/ Expedierat
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Sf f3 Delårsrapportaugusti 2016
KS 2016/514

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet enligt revisorernas
ft)rslag om rättning.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen har upprättat ftirslag till delårsrapport per
augusti 2016. Delårsrapporten innehåller en uppftiljning av de tolv
utvecklingsområdena i strategisk plan20l6-2018, en översikt över
utvecklingen av kommunens verksamheter, samt väsentliga händelser under
perioden. Samtliga nämnder/styrelser och bolag/stiftelsen har lämnat
verksamhetsberättelser vilka finns med i rapporten.

Delårsrapporten innehåller en redogörelse ftir periodens ekonomiska utfall
och en prognos ftir helåret. Kommunens resultat ftir perioden januari -
augusti uppgår till 82,0 miljoner kronor (56,4 mkr exkl semesterlöneskuld),
vilket är 72,2 miljoner kronor (44,6 ml<r) bättre än budget für perioden. För
helåret prognostiseras ett positivt resultat ftir kommunen med 15,0 miljoner
kronor. Det åir 0,3 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet på
14,7 miljoner kronor. Kommunen fürväntas nå det lagstadgade balanskravet.

Tillsammans ftirväntas nämnderna ha en positiv awikelse mot budget med
9,3 miljoner kronor samtidigt som finansft)rvaltningen räknar med en negativ
awikelse med -9,0 miljoner kronor. Utbildningsnämndens prognos visar -7,8
miljoner kronor, kommunstyrelsens tekniska förvaltning -3,3 milj oner
kronor och kultur-, fritids- och ungdomsnämnden -2,8 miljoner kronor.
Övriga nåimnder räknar med en ekonomi i balans eller med ett överskott. De
nämnder som råiknar med underskott vid arets slut uppmanas att vidta
åtgärder ftir att nå en ekonomi i balans. Det är av stor vikt ftjr kommunens
fortsatta ekonomiska utveckling.

Investeringarna für perioden uppgår till 67,4 miljoner kronor, vilket innebär
ett överskott jämftirt med budget med 90,7 miljoner kronor. För helåret är
prognosen att investeringar motsvarande 188,2 miljoner kronor kommer att
genomfüras, vilket skulle innebÈira ett överskott jämftirt med
investeringsbudgeten med 48,9 miljoner kronor och att investeringar ftir
ytterligare 120,8 miljoner ska genomftiras under årets sista fyra månader.

På kommunfullmäktiges sammanträde under $ 103 Revisorerna informerar
informerade kommunrevisionens vice ordfröande Leif Nordström (L) om
granskningsrapporten med utlåtande över delårsrapporten. Rapporten inkom
2016-10-07 och fanns inte med som underlag vid kommunstyrelsens möte.

Sida
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Revisorerna skriver att det i deras översiktliga granskning framkommit att
kommunens delårsrapport inte är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed, vilket innebär att delårsrapporten inte ger en
rättvisande bild av periodens resultat. Felaktig periodisering av tillftilligt stöd
med anledning av den uppkomna flyktingsituationen ger ett materiellt fel i
periodens resultat om cirka 35 miljoner kronor. Den tillämpade
redovisningen awiker väsentligt från god redovisningssed och står i strid
mot Rådet ftjr Kommunal Redovisnings rekommendationer och det yttrande
som rådet gjort avseende redovisningen av detta tillfìilliga stöd.

Deras översiktliga granskning visar pâ att det prognostiserade resultatet är
delvis ñrenligt med de finansiella målen ftr god ekonomisk hushållning
som fullmåiktige fastställt i budget 2016.

De kan inte, utifrån de underlag som finns i delårsrapporten, uttala sig om
måluppfyllelsen für verksamhetsmålen avseende god ekonomisk
hushållning.

De skriver vidare att det efter dialog med kommunledningen framgår att
avvikelsen från god redovisningssed görs medvetet i syfte att fürdela medlen
långsiktigt utifrån de behov i verksamhetema som uppstår med anledning av
flyktingsituationen, men då redovisningen innehåller stora periodiseringsfel
rekommenderar revi sorerna ändå att fullmäkti ge behandlar delårsrapporten
endast under förutsättning att rättning skett så att statsbidraget redovisas i
enlighet med ¡trandet från Rådet ftir kommunal redovisning (RI(R). Om
ingen rättning skett inftir fullmäktiges behandling av delårsrapporten füreslår
de att fullmäktige återremitterar rapporten till kommunstyrelsen ftir rättning.

Kommunens revisorer ser med oro på att kommunstyrelsens tekniska
verksamhet och utbildningsnämnden periodiserar underskott och pekar på
vikten av att styrelsen och utbildningsnämnden vidtar åtgärder fijr en
ekonomi i balans.

I en skrivelse från ekonomikontoret 2016-10-14 undertecknad Inge
Andersson ftirtydligas att RKR i sitt ¡trande angav att inkomsten (det
tillftilliga flyktingstödet) bör ftirdelas från och med december 2015 till och
med utgången av 2016. Alternativet åir en ftirdelning från den mänad2015
när kostnaderna für flyktingsituationen började öka i betydande omfattning
till och med 2016. Enligt Lag om kommunal redovisning är Rådet ftir
kommunal redovisning ett normgivande organ. Om avvikelse görs ska
upplysning om detta och skälen ftir awikelsen lämnas i en not.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-15 $ 13 att det tillfrilliga stödet ska
användas under âren20l6-2018. I bokslut 2015 intäktsfördes därftir inte
någon del av det tillftilliga flyktingstödet och hela intäkten redovisades på
kommunens balansräkning som en ftirutbetald skatteintäkt. I
årsredovisningens ftirvaltningsberättelse lämnades samtidigt en upplysning
om att medlen skulle ftirdelas under kommande tre år.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunstyrelsen fastställde 2016-03-07 $ 30 riktlinjer für hur medlem
skulle fürdelas samt anvisade medel från bidraget till nämnder/styrelser.
Under året har ytterligare beslut om anvisning av medel skett. Tilldelning av
medel till nämnder/styrelser har skett månadsvid i takt med att medlen
använts. För att se hur mycket som nyttjats används en gemensam koddel.

Nämnder/styrelser har således fått en budget varje månad som motsvarar det
nyttjande man haft. På finansft)rvaltningen har motsvarande intäkt
budgeterats samtidigt som del av bidraget intäktsförts på kommunens
resultat. Inñr delårsrapporten per augusti har dessutom samtliga som
beviljats del av det tillfÌilliga stödet lämnat en prognos på hur mycket man
beräknar rekvirera ftjr helåret. Dessa uppgifter ligger till grund ftir
finansftirvaltningens årsprognos.

I delårsrapporten efter augusti 2016 finns en upplysning i
ftirvaltningsberättelsens avsnitt om skatter, att kommunen i slutet av 2015
erhöll ett tillftilligt flyktingstöd på 65,3 miljoner kronor och att det beslutats
att medlen ska användas under kommande år. Det framgår också att23,8
miljoner kronor av detta stöd beräknas användas under 2016.

Ekonomichef Lena Lundberg informerar ytterligare om ärendet och svarar
på uppkomna frågor.

Komm u nstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige fastställer delårsrapporten per augusti 2016.

2. Kommunfullmäktige uppmanar nämnder och styrelser med
prognostiserade underskott att genomfüra nödvändiga åtgärder für att
anpassa verksamhetema till budgeterad nivå.

Yrkanden och beslutsgång
Inge Andersson (S), Kenneth Backgård (NS), Leif Pettersson (S), Hendrik
Andersson (L) och Catarina Ask (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
ftirslag.

Olle Lindström (M) yrkar på återremiss enligt revisoremas ftirslag. Bosse
Strömbäck (V), Daniel Rönnbäck (M) och Bemt Drugge (SD) yrkar bifall till
Olle Lindströms (M) ñrslag.

Ordftiranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att
åirendet ska avgöras idag. Votering begärs med utfallet 25 röster ft)r att
ärendet ska avgöras idag och24 röster ftir Olle Lindströms (M) yrkande på
återremiss. Hur var och en röstat framgår av bilagd närvarolista. Ärendet
återremitteras enligt bestämmelsen om minoritetsåterremiss.

För genomförande KommunledningsfürvaltningerVekonomikontoret

För kännedom Samtliga nämnder och styrelser

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat
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s 114 Emma Enberg (SD) med avsägelse av uppdraget som
ersättare i utbildningsnämnden samt val av ny ersättare
för återstående del av mandatperioden
KS 2016/588

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Emma Enbergs (SD) avsägelse av

uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.

2. Kommunfullmäktige väljer Elisabet Nilsson (SD) som ny ersättare i
utbildningsnämnden ftir återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Emma Enberg (SD) har 2016-10-08 lämnat in en avsägelse från sitt uppdrag
som ersättare i utbildningsnämnden.

Sverigedemokraterna har nominerat Elisabet Nilsson (SD) som ny ersättare i
utbildningsnämnden.

För kännedom
Emma Enberg (SD)
Elisabet Nilsson (SD)
Utbildningsnämnden
Kommunstyrel sen/kanslikontoret, personalkontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s 1r5 lngemar Karlsson (S) med avsägelse av uppdraget som
ersättare i krisledningsnämnden samt val av ny
ersättare för återstående del av mandatperioden
KS2016146r

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Ingemar Karlssons (S) avsägelse av

uppdraget som ersättare i krisledningsnämnden.

2. Kommunfullmäktige väljer Michael Engström (S) som ny ersättare i
krisledningsnåimnden ftir återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Ingemar Karlsson (S) har 2016-08-22\ämnat in en avsägelse från sitt
uppdrag som ersättare i krisledningsnämnden.

Socialdemokratema har nominerat Michael Engström (S) som ny ersättare i
krisledningsnämnden.

För kännedom
Ingemar Karlsson (S)
Michael Engström (S)
Krisledningsnåimnden
Kommunstyrel sen/kanslikontoret, personalkontoret
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s rr6 Val av ledamot i kommunstyrelsen för återstående del
av mandatperioden
KS20t6l46t

Beslut
1. Kommunfullmäktige väljer Kurt Pettersson (S) som ny ledamot i

kommunstyrelsen für återstående del av mandatperioden.

2. Kommunfullmäktige väljer Glenn Blom (S) som ny ersättare i
kommunstyrelsen ftir återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmdktige beslutade 2016-09-12 $ 97 att bifalla Ingemar
Karlssons (S) avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.
Socialdemokraterna har 2016-10-13 nominerat Kurt Pettersson (S) som ny
ledamot i kommunstyrelsen och Glenn Blom (S) till ny ersättare i
kommunstyrelsen.

För kännedom
Kurt Pettersson (S)
Glenn Blom (S)
Kommunstyrelsen/kanslikontoret, personalkontoret

Utdragsbestyrkande /

rd-
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S f f 7 Val av ledamot ikultur-, fritids- och ungdomsnämnden
för återstående del av mandatperioden
KS20t6l44s

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Björn Noren (S) som ny ledamot i kultur-,
fritids- och ungdomsnämnden ftir återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmåiktige beslutade 2016-09-12 $ 98 att bifalla Tomas Lunds (S)
avsägelse av uppdraget som ledamot i kultur-, fritids- och ungdomsnämnden.
Socialdemokraterna har 2016-10-13 nominerat Björn Noren (S) som ny
ledamot i kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden.

För kännedom
BjömNoren (S)
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
Kommunstyrelsen/kanslikontoret, personalkontoret
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Kommunfullmäktige

s rr8 Val av ersättare i miljö- och byggnämnden för
återstående del av mandatperioden
K520161459

Beslut
Kommunfullmåiktige väljer Göran Sundström (V) som ny ersättare i miljö-
och byggnåimnden für återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-12 $ 99 att bifalla Karin Lindberg
Janssons (V) avsägelse av uppdraget som ersättare i miljö- och
byggnämnden. Våinsterpartiet har 20 I 6-10- 1 3 nominerat Göran Sundström
(V) som ny ersättare i miljö- och byggnämnden.

För kännedom
Göran Sundström (V)
Miljö- och byggnämnden
Kommunstyrelsen/kanslikontoret, personalkontoret
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s r1e Val av ledamot i kultur', fritids- och ungdomsnämnden
för återstående del av mandatperioden
K520161460

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Anders Stridsman (V) som ny ledamot i kultur-,
fritids- och ungdomsnämnden ftir återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-12 $ 100 att bifalla Conny
Sundkvists (V) avsägelse av uppdraget som ledamot i kultur-, fritids- och
ungdomsnåimnden. Vänsterpartiet har 201 6-10- I 3 nominerat Anders
Stridsman (V) som ny ledamot i kultur-, fritids- och ungdomsnämnden.

För kännedom
Anders Stridsman (V)
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden
Kommunstyrelsen/kanslikontoret, personalkontoret
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s r20 Veronica Svalenström (S) med avsägelse av uppdraget
som ersättare i kommunstyrelsen samt val av ny
ersättare för återstående del av mandatperioden
KS 20161577

Beslut
1. Kommunfullmåiktige godkänner Veronica Svalenströms (S) avsägelse av

uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

2. Kommunfullmäktige väljer Eva Westlund (S) som ny ersättare i
kommunstyrelsen ftir återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Veronica Svalenström (S) har 2016-10-13lämnat in en avsägelse från sitt
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna har nominerat Eva Westlund (S) som ny ersättare i
kommunstyrelsen.

För kännedom
Veronica Svalenström (S)
Eva Westlund (S)
Kommunstyrel sen/kanslikontoret, personalkontoret
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S 121 Nya medborgarförslag

Gör väg 603 sfürare (20161520)
Inlämnat av: Ingemar Snell
Beslut: Kommunfullmfütige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i åirendet.

Enke lrikta Kyrkgatan från Kvam gatan ti I I Kun gs g atan (20 I 6 I 5 24)
Inlämnat av: Åke Lidberg
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

För kännedom
Respektive ftirslagsställare
Kommunstyrel sen/kanslikontoret

1

2
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