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Bodens
kommun

NIiRVARo- oCH OMRöSTNINGSLISTA KOMMT]NFULLMAKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2016-05-30
Tid 14.00-17.35 (paus I 5.30-17.35)

$ $ $ $ $ $

LEDAMOTER R:röstber
E:ersättare

Ja / Nej

$58
Ja / Nej

çse
Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej

S Inge Andersson R J J

M Olle Lindström R N N

S Béatrice Öman R J J

M Johan Sellin R N N

SD Bernt Drugge R N N

S Glenn Blom R J J

V Bosse Strömbäck R N J

M Rigmor Äström

S Sonia Harr R J J

S Margit Hannu-Dyrander R J J

M Maria von Schantz R N N

SD Jeff Ahl

NS Kenneth Backgård R J J

S Lars Nilsson R J J

MP Catarina Ask R J J

M Daniel Rönnbäck R N N

S Anna-Karin Nylund

V Inger Westman Arvesen R N J

S Leif Pettersson R J J

M Göran Ahlman R N N

SD Göran.Aström R N N

S Eivy Blomdahl R J J

M Linda Isaksson

C Lili-Marie Lundström R N J

S Torbjöm Lidberg

L Hendrik Andersson R J J

Kl) Anders Pettersson R J J

M Egon Palo R N N

S Britt-Marie Loggert-Andrén R J J

SD Robert Lund R N N

S Ingemar Karlsson R J J

,&q litL# I (3)
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kommun

NÄRvARo- ocH oMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNF'ULLMAKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2016-05-30
Tid 14.00-17.35 (paus 15.30-17.35)

$ $ $ $ $ $

LEDAMOTER R:röstber
E--ersättare

Ja / Nej
ô58

Ja / Nej
ôs9

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

M Bo Hultin R N N

NS Anders Sundström R J J

V Bo Englund R N J

S Lena Goldkuhl R J J

MP Gösta Eriksson R J J

M Henrik Wikström

S Kurt Pettersson R J J

M Åke Eltoft R N N

SD Susanne Ström R N N

S Veronica Svalenström

S Arne Pettersson R J J

M HelenaNordvall R N N

S Inger Mattsson R J J

V Rasmus Joneland R N J

M Hans B Nilsson R N N

S Lennart Synnergren R J J

SD Arne Gustafsson R N N

S Berit Ekervhén

& fu.înthil



Bodens
kommun

NÄRvARo- ocH OMRöSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMAKTIGE
OMRöSTNINGAR

I)atum 2016-05-30
Tid 14.00-l 7.35 (paus I 5.30-17.35)

$ $ $ $ $ $

2 (3)
Ja / NejERSATTARE R:röstber

E:ersättare
Ja / Nej

$s8
Ja / Nej

$s9
Ja / Nej Ja / Nej Ja / Nej

R J JS Christer Carlsson

S Tomas Lund

S Evelina Harr

S Urban Sundbom R J J

S Anna-Karin Aaro R J J

S Ä.sa Lindström

S Robert Andersson

R J JS Magdalena Ek

S Ann-Christin Pretty

S Johan Lund E

RM Göran Höglund N N

M Henrik Lindqvist

M Ove Simonsson

M Knut Larsson

Eberth Gustafson R N NM

M Per-Ulf Sandström R N N

M Äke Carlsson E

SD Elvira Östvall

SD Christer Fjellström R N N

SD Sven-Göran Fellermark E

V Inga-Lill Engström-Öhman E

V GunnelNotelid

NS Erika Sjöö E

NS Tina Kotkaniemi E

MP Agneta Granström

MP Mats Nordström E

C Eva Larsson E

C Jenny Engström

L Johanna Karlberg E

L Lars Karlsson

KD Annika Berglund E

KD Maria Selin

wqot,^ 3 (3)
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S 54 Revisorerna informerar

Följ ande information ltimnas :

o Information ompågående granskningar. Kommunrevisionens
ordftirande Inger Lundström (M).
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S 55 Frågor

Angående plan mot självmord
KS 2016/308

Datum: 2015-05-16
Från: Lili-Marie Lundström (C)
Till: Kommunalrådet
Fråga: " I Norrbottenskuriren den 16/5 kan vi läsa att nio av tio kommuner
saknar plan mot självmord och inte arbetar ftirebyggande mot självmord.

Självmorden skördar 1500 liv varje år, mer än vad trafiken gör.

Min fråga âr,har Bodens kommun en plan mot självmord, och i så fall
arbetar man efter den och håller den levande och uppdaterad?

Lili-Marie Lundström
Gruppledare, Centerpartiet Boden"

Svar på fråga angående plan mot självmord
Datum: 2016-05-24
Frågan besvaras av: Kommunalråd CatarinaAsk (MP)
Svar: " Frågan om Bodens kommun har en plan mot självmord och om den i
så fall arbetas efber samt hålls levande och uppdaterad besvarar jag enligt
fiiljande.

Bodens kommun har ingen egen handlingsplan mot suicid men driver i
samverkan med Norrbottens läns landsting ett ftirbyggande arbete mot
psykisk ohälsa. Det är ett projekt på tre ar med syfte att ta fram ett batteri av
åtgärder och ett av målen ar aftpâ sikt minska andelen unga som tar sitt liv.

Det individinriktade arbetet bedrivs i huvudsak inom hälso- och sjukvården
med syfte att få bästa möjliga omhändertagande av personer med risk ftir
suicid. Norrbottens läns landsting har sedan några år tillbaka ett vårdprogram
für depression och ångest inom vuxenpsykiatrin i Norrbotten.

De nationella riktlinjerna ftir vård vid depression och ångestsyndrom ger ett
bra stöd ftir den regionala och lokala nivån att arbeta med vetenskapligt
granskade metoder ftir att ftirebygga suicid.

Catarina Ask
Kommunalråd"

Lili-Marie Lundström (C) tackar ftir svaret.

i Exped¡erat

&Q44'fr



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-05-30

S¡da

s(2e)

Kommunfullmäktige

S 56 Delgivningar

Beslut
Kommunfullmåiktige lägger redovisningen av delgivningama under perioden
2016-04-07 - 2016-05-26 till handlingarna.
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/ Exped¡erat
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Delgivning
Utskriftsdatum: 2016-05-26

td

Datum

Ärendenummer

Utskriven av: lngelina Edström

liUlK Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Diarieenhet

Riktning:

Datum:

Notering:

Kommunstyrelsen

Alla

2016-04-07 - 201 6-05-26

Delges kf

2016.930

2016-05-02

KS 2016/235

Ny ersättare som ledamot i

kommunfullmäktige Johan Lund (S) (ist för
Per Vestin (S))

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Avsägelse politiska uppdrag Per Vestin (S)

lngelina Edström

Kansliet

2016.993

2016-05-10

KS 2016/300

Redovisning av användningen av partistöd
2015

Norrbottens sj ukvårdsparti

Redovisning av användningen av partistöd
under 201 5

Daniel Bergh

Kansliet

2016.1022

201 6-05-1 6

KS 2016/300

Redovisning användning av partistöd 2015
(SD)

Sverigedemokraterna (SD)

Redovisning av användningen av partistöd
under 2015

Daniel Bergh

Kansliet

201 6.1 065

2016-05-18

KS 2013/30

U Beslut NAU 2016-05-1 1 S 59
Halvtidsutvärdering av lokala servicepunkter

Komm unledni ngsf örvaltni ngen

Servicepunkter Harads och Gunnarsbyn

Carina Hallnor

Kansliet

2016.1080

2016-05-19

KS 2015/107

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, 1 kv lngelina Edström

2016

Socialnämnden Kansliet

Ej verkställda beslut och instanser 3 och 4
kvartalet 2014

2016.1113

2016-05-24

KS 2016i300

U Redovisning av användning av partistöd -
Kristdemokraterna 20 1 5

Kristdemokraterna

Redovisning av användningen av partistöd
under 201 5

Daniel Bergh

Kansliet

Sidan 1 av 1
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s57 Motion från Rigmor Aström (M) och Lili-Marie
Lundström (C) om förbättring av byabadens underhåll
KS20t5l2t4

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att kultur-, fritids-
och ungdomsnämnden 2016-04-20 $ 41 fastställt regler och riktlinjer für
friluft sbad i ftireningsregi.

Beskrivning av ärendet
Rigmor Ä.ström (M) och Lili-Marie Lundström (C) har 2015-04-22Iämnat in
motion där de ftireslår att bidraget höjs till 10 000 kronor per år ftir de bad
som har bekvämlighetsfaciliteter, att kommunen ska ta över fasta kostnader
som ansvarsftirsäkring, sophämtning och sanitär service samt att ersättningen
ska börja betalas ut sommaren 2015.

Kommunen har under ett antal år använt sig av en lista med olika badplatser
som är i ftireningsdrift i sin marknadsftiring i syfte att öka antalet besökare
till kommunen sommartid. Detta har medfürt en belastning ftir nägra
badplatser då nedskräpning och sanitära åtgärder har ökat på platsen och
füreningama har begränsade resurser für detta.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutade 2015-06-16 $ 36 att bevilja
ett extra bidrag på upp till4000 kronor till sanitära åtgärder ftir samtliga
badplatser ftir badsäsongen 2015. Nämnden beslutade 2016-04-20 $ 41 att
antanya regler och riktlinjer ftir friluftsbad i ft)reningsregi. Dessa gäller ftir
sommaren 2016. Ansökningar om bidrag ska ha kommit in till kultur-,
fritids- och ungdomsforvaltningen senast 20 I 6 -0 6 -0 l. Kompletterande
ersättningar betalas ut mot uppvisande av verifikat senast 2016-09-30.

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ft)rslag överensstÈimmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Robert Lund (SD) yrkar bifall till motionen. Hendrik Andersson (L) yrkar
bifall till kommunstyrelsens ftirslag. Ordfüranden ställer kommunstyrelsens
ftirslag med bifall av Hendrik Andersson (L) mot Robert Lunds (SD)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
fiirslag.

För kännedom
Rigmor,Ä.ström (M) och Lili-Marie Lundström (C)

Utdragsbestyrkande / Expedierat

& A vdrn
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S 58 Motion från Egon Palo (M) Hemtjänsten i Boden
KS 2016/109

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att
motionen ska utredas med yrkandet nedan som grund.

Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag attarbeta fram en modell
med ett rambeslut i tid vid beslut om hemtjänstinsatser. Kontaktpersonen i
hemtjänsten får ett ökat ansvar ftlr att tillsammans med den enskilde ta fram
och planera insatser med större infl¡ande från den enskilde.

Beskrivning av ärendet
Egon Palo (M) har 2016-02-15lämnat in en motion om att
kommunfullmäktige ska ge socialnämnden i uppdragattarbetafram en
modell med ett rambeslut i tid istället ftir att besluta om specifika
hemtjänstinsatser. Han füreslår även att kontaktpersonen i hemtjänsten får ett
ökat ansvar ftir att tillsammans med den enskilde ta fram och planera insatser
med större inflytande från den enskilde.

Motionen skickades på remiss till socialnämnden som 2016-04-12 5 47
beslutade att ftireslå kommunfullmäktige att avslå motionen då den strider
mot lagstiftningen och då socialnämnden redan arbetar i enlighet med
motionens andra ftirslag.

Socialnämnden skriver att socialfürvaltningens biståndsenhet under 2013 har
ftirändrat beslutsformuleringarna gällande bistånd ftir personlig
omsorg/service enligt 4kap.l $ SoL, från beslut med angiven tidsram till
beslut som omfattar beviljade hjälp- och stödinsatser. Anledningen till att
beslutsformuleringarna förändrades har att göra med rättsäkerheten ft)r den
enskilde och de krav som ställs på myndighetsutövning och tydliga beslut
enligt gällande lagstiftning; social-tjänstlagen (SoL) och ftirvaltningslagen
(FL) samt Socialstyrelsens füreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5
(tidigare SOSFS 20065).

I gällande lagstiftning och SOSFS 2014:5,14,15 $$ framgår att
dokumentation av ett beslut ska innehålla vilka insatser som har beviljats och
vilka som avslagits. När ett beslut går den enskilde emot har den enskilde
rätten att överklaga socialnämndens beslut till ftirvaltningsdomstol.
Rambeslut i tid uppf'ller inte lagstiftningens krav på tydliga beslut och det
är svårt ftjr den enskilde attvetavilka hjälp- och stödinsatser som har blivit
beviljade.

Tydliga beslut hindrar dock inte att den enskilde tillsammans med
kontaktpersonen ges större inflytande att planera hur beviljade insatser ska
utfüras. I samband med den nya organisationen ftir hemtjänsten ska socialt

Utdragsbestyrkande / Expedierat

Anvlrn
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ansvariga samordnare ansvara ftir att upprätta och ftilja upp
genomftirandeplaner med fokus på den enskildes individuella behov utifrån
beviljade insatser.

I motionen hänvisar Palo (M) till WHO, s klassifikation ftir att identifiera
och systematisera äldres behov (ÄBIC) som enligt socialnåimnden är en
metod som har och kommer att implementeras i myndighetsutövningen i
samverkan med verksamheten ftir hemtjänst och särskilt boende. En del av
myndighetsutövningen ár att utreda den enskildes behov utifrån fysiska,
psykiska, sociala och existentiella behov i enlighet med värdegrunden i
socialtjänstlagen och som biståndsenheten utgår ifrån vid behovsbedömning.
ABIC ger utrymme ftir att utveckla och systematisera enskildas behov och
målsättning ftir beviljade insatser ytterligare. Socialnämnden menar att
ABIC utvecklar behovsbedömningen i myndighetsutövningen men inte
medftir att socialnämnden kan frangå de krav som ftiljer med att säkerställa
rättsåikerheten ft)r den enskilde.

Palo (M) framftir att forändring av myndighetsbeslut kan minska
hemtjänstpersonalens stress. Socialnämnden kommenterar med att det är
olika lagstiftningar som reglerar dessa områden. Myndighetsbeslut utgår från
lagstiftning som har beskrivits ovan och kundemas behov.
Hemtj änstpersonalens arbetsmilj ö re gleras av annan lagstift ning.
Socialnämnden skriver dock att fürslag på åtgärder ska ges ftir att underlätta
och ftirebygga svårigheter i processen.

Vidare hänvisar Palo (M) till Sundsvall och Göteborg som har olika sätt att
hantera detta. Regeringen har utsett en särskild utredare som ska ta fram
ftirslag till en nationell kvalitetsplan ftir äldreomsorgen. Uppdraget ska
redovisas senast 2017-03-31. I uppdraget ingår bland annat att ftireslå
åtgärder som syftar till flexiblare former ftir beslut om äldreomsorg utan att
rättsäkerheten für den enskilde fürsämras. Även om det finns kommuner som
väljer att frängä de krav som ställs på myndighetsbeslut är det inte lämpligt
att rekommendera socialnämnden att ge uppdrag till biståndsenheten som
strider mot nu gällande lagstiftning.

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen då en modell med rambeslut i tid
istället für beslut om specifika hemtjänstinsatser strider mot lagstiftningen
och då socialnämnden redan arbetar ftir att kontaktpersonen ska få ett ökat
ansvar i enlighet med motionen.

Yrkanden och beslutsgång
Egon Palo (M) yrkar att kommunstyrelsens fürslag till beslut ska vara:
Kommunfullmäktige ger socialnåimnden i uppdrag att arbeta fram en modell
med ett rambeslut i tid vid beslut om hemtjänstinsatser. Kontaktpersonen i
hemtjänsten får ett ökat ansvar für att tillsammans med den enskilde ta fram
och planera insatser med större inflytande från den enskilde.

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatu

d



Sida

Bodens kommun
Sam manträdes protokol I

Sammanträdesdatum

2016-05-30

e(2e)

Kommunfullmäktige

Bosse Strömbäck (V), Daniel Rönnbäck (M), Olle Lindström (M) och Bo
Englund (V) yrkar bifall till Egon Palos (M) yrkande.

Béatrice Öman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Egon Palo (M) ändrar sitt yrkande. Palo (M) yrkar på återremiss med
motiveringen att motionen ska utredas med hans yrkande ovan som grund.

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

För genomfìirande
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande i Expedierat ""')8j & 7*/uâ
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s5e Motion från Bernt Drugge (SD) Förbud mot
mobi Itelefoner och s u rfplattor u nder lektionstid
KS 2016/145

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att
lärare och rektorer (skolpersonal) ska fäuttala sig om motionen.

Beskrivning av ärendet
Bemt Drugge (SD) ftireslår i en motion 2016-02-24 att privat användning av
mobiltelefoner och surfplattor under lektionstid och provskrivning inte ska
vara tillåtet i kommunens grundskolor, med undantag då dessa används i
utbildningssyfte. Han ft)reslår att detta blir en policy på prov som utvärderas
om tre år. Enligt Drugge (SD) finns det både vetenskapliga studier och
praktiska exempel som visar att ftireslagna fürbud ftirbättrar skolresultaten.

Motionen skickades på remiss till utbildningsnåimnden som 2016-04-14 ç 37
beslutade att ftireslå kommunfullmdktige att avslå motionen med
motiveringen att skolhuvudmannen saknar lagligt infl¡ande i denna ftäga.
Motionen anses dtirmed besvarad.

Utbildningsnämnden skriver att denna typ av regler räknas som
ordningsregler i skolan. Lagstiftningen ger ansvaret till rektor att fafta beslut
om ordningsregler och uppdragsgivarens möjligheter att styra detta område
är i princip obefintligt. Kommunen kan inte utöva styrning på de fristående
uppdragsgivarna inom kommunen då skolinspektionen är tillsynsmyndighet.

Skolverket anger ftiljande i sitt PM, juridisk vägledning till trygghet och
studiero från januari2013 angående omhändertagande av füremål: "När det
gäller ftiremål som stör är det hur füremålet används som är grunden für
omhändertagandet. En mobiltelefon är till exempel i regel inte störande om
den är avstängd men om eleven hanterar den på något annat sätt så att
undervisningen fürsvaras så stör den utbildningen och kan omhändertas."
Bedömningen är att plattor och mobiler jämställs i detta avseende.

Privat användning kan bedömas vara störande für undervisning både ftir
eleven, kamrater och lärare. En regel om att privata mobiler och annan
utrustning ska vara avstängd under lektionstid kan beslutas mot denna
bakgrund, men inte ett generellt beslut om omhändertagande. Vid nationella
prov finns särskilda regler, i övrigt ansvarar lärare och rektor ftlr detta.

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att kommunen
saknar lagligt inflytande i frågan om ftjrbud mot mobiltelefoner och
surfplattor under lektionstid.

Utdragsbestyrkande / Expedierat sis^^rr&; 6L
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Yrkanden och beslutsgång
Bemt Drugge (SD) yrkar på återremiss med motiveringen att lärare och
rektorer (skolpersonal) ska få uttala sig om motionen. Robert Lund (SD) och
Daniel Rönnbäck (M) yrkar bifall till Bernt Drugges (SD) yrkande.

Britt-Marie Loggert-Andrén (S) och Bosse Strömbäck (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens fürslag.

Ordftjranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och
finner att åirendet ska avgöras idag. Votering begåirs med utfallet 30 röster für
att ärendet ska avgöras idag och 19 röster für Bernt Drugges (SD) yrkande
på åtenemiss. Hur var och en röstat framgår av bilagd närvarolista. Ärendet
återremitteras enligt bestämmelsen om minoritetsåterremiss.

För genomfärande
Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande / Expedierat "'^'h 
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s60 Motion från Lili-Marie Lundström (C) Starta
integ rationsprojekt tillsammans med våra
studieförbund
KS 2015/304

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen i delen om att tekniska ftirvaltningen
ska kontakta studiefürbund och andra intressenter ftir att få igång
integrationsprojekt.

Beskrivning av ärendet
Lili-Marie Lundström (C) har 2015-05-22\ämnat in en motion om att
kommunen ska kontakta studiefìirbund och andra intressenter für att få igång
två integrationsprojekt som innebär odlande på kolonilotter, lämpligen på
Sveafültet, där biokolsmetoden används som gödsel vid anläggandet samt
röjning av sly vid kommunens vägar.

Motionen skickades på remiss till tekniska ffirvaltningen,
samhällsbyggnadskontoret, Studiefürbundet vuxenskolan och ABF.
Tekniska ftirvaltningen och samhällsbyggnadskontoret har samrått och 2016-
03-31 lämnat in ett gemensamt remissvar. ABF har inte lämnat in något svar.
Studieftirbundet vuxenskolan skriver 2016-02-29 att motionen innehåller två
goda idéer som skulle kunna fylla ett gott syfte fürutsatt att projekten tillftirs
de medel som behövs.

Tekniska ftirvaltningen i samråd med samhällsbyggnadskontoret ftireslår att
motionen bifalls i betydelsen att tekniska ft)rvaltningen ska kontakta
studielorbund och andra intressenter ft)r att få igång integrationsprojekt.

Tekniska ftirvaltningen skriver att motionen stÈimmer väl överens med deras
och samhällsbyggnadskontorets verksamhetsmåI. I verksamhetsplanen 201 6-
2018 ftir tekniska fürvaltningen ingår aktiviteterna att ge information till
medborgarna om kolonilotter och att utreda var lämpliga ytor ftir odling
frnns, vad som krävs och kostnader für iordningsställande. Målet är att skapa
30 kolonilotter under 2016 och att det 2018 ska finnas 60 stycken.

Samhällsbyggnadskontoret har i samråd med tekniska ftirvaltningen pekat ut
lämpliga placeringar ftir odlingslotter i stadsdelen Sveafültet. Utredning
pågår ftir att klargöra hur kolonilotterna ska administreras och skötas.

Tekniska fÌirvaltningen har även påbörjat ett arbete med att se över och
ftirbättra Bodens infarter. I denna översyn kommer röjningsarbete att ingå
och sysselsättningstillfrillen att ges. I tekniska ftirvaltningens
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verksamhetsplan ingår att inrätta praktikplatser ftir nysvenskar i samverkan
med arbetsmarknadsftirvaltningen.

Tekniska ftirvaltningen skriver vidare att en dialog kommer att füras med
studiefiirbund och andra intressenter ftir att undersöka vilket intresse som
finns av att samarbeta. Arbete pågar für att söka projektpengar ftir att
finansiera projekten.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmfütiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Inge Andersson (S), Lili-Marie Lundström (C) och Béatrice Öman (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Robert Lund (SD) och Susanne Ström (SD) yrkar avslag på motionen.

Ordftiranden ställer kommunstyrelsens ftirslag med bifall av Inge Andersson
(S), Lili-Marie Lundström (C) och Béatrice Öman (S) mot Robert Lunds
(SD) och Susanne Ströms (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens ftirslag.

För genomftirande
Kommunstyrel sen/tekni ska ftlrvaltningen

34tn
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s61 Eyvind Johnson-sällskapet med begäran av namnbyte
från Kungsbroparken till Eyvind Johnsonparken
KS 2015/816

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller begäran av namnb¡e från Kungsbroparken till
Eyvind Johnsonparken.

Beskrivning av ärendet
Eyvind Johnson-sällskapet har 2015-12-29 lämnaf in en begäran av
namnb¡e från Kungsbroparken till Eyvind Johnsonparken. Föreningen anser
att namnbytet skulle öka kunskapen om ftirfattarens ankn¡ning till Boden
och möjligheten atf nytta parkområdet ftir verksamheter som litterär turism
och utställningar. Med promenaden "Stadsvandringen i Eyvind Johnsons
fotspår" som börjar vid järnvägsstationen och består av ätta tittskåp med
fotografier och utdrag ur hans böcker blir parken en naturlig del av
upplevelsen. Föreningen vill att namnbytet ska vara genomftirt sommaren
2016 säatt en nyinvigning med det nya namnet väl skyltat kan genoft)ras i
samband med den planerade ftirfattar - och litteraturmässan i Boden.

Begäran skickades på remis till samhällsbyggnadskontoret, kultur-, fritids-
och ungdomsnämnden och tekniska ftirvaltningen.
Samhällsbyggnadskontoret meddelade 2016-01-22 att de inte har några
synpunkter på namnändringen. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
beslutade 2016-02-17 $ 24 att ftireslå kommunfullmäktige att bifalla
ft)rslaget med hänvisning till att namnändringen passar väl in i den ambition
som finns att uppmärksamma att kommunen har en nobelpristagare i
litteratur och uppdraget förvaltningen fått från fullmäktige att årligen
arrangera en ftirfattar- och litteraturmässa. Eyvind Johnson kommer vara ett
återkommande tema ftir mässan. Nämnden menar att dessa åtgärder kan lyfta
Bodens nobelpristagare och stärka kommunens kulturprofil och attraktivitet.

Aven tekniska ftirvaltningen ställer sig 2016-03-04 positiv till namnb¡et och
menar att ändringen fürstärker övriga insatser i närliggande utemiljö som
syftar till att uppmärksamma fürfattarens verk. De påpekar även att många
redan kallar parken ftr Eyvind Johnsonparken.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens fürslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomftirande
Kommunstyrelsen/samhällsbyggnadskontoret, tekniska ftirvaltningen
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S 62 Antagande av detaljplan för Boden 56:36 Brogatan
KS 201sl685

Beslut
Kommunfu llmäktige antar detaljplanen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en detaljplan ftjr ett område längs
Brogatan i centrala Boden (Strajk Alley). Detaljplanen syftar till att pröva
ftirutsättningarna ftir att bebygga del av fastigheten med bostäder.

Kommunstyrelsens ordfürande har genom sin delegation 2015-11-30 gett
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan ft)r aktuellt
område. I tjänsteskrivelse inkommen 2016-05-09 skriver
samhällsbyggnadskontoret att de i enlighet med plan- och bygglagens regler
ftir utökat fürfarande har upprättat, samrått samt ställt ut detaljplanen med
tillhörande handlingar ftir granskning.

Under tiden ftir samråd inkom skrivelse med synpunkter från Länsstyrelsen,
Trafikverket, tekniska ftirvaltningen och Vattenfall och Lantmäteriet. Dessa
synpunkter hanterades infiir granskningsskedet. Under tiden ftlr granskning
inkom inga synpunkter på detaljplanen.

Till antagande kvarstår inga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

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

För kännedom
Kommunstyrel sen/samhällsbyggnadskontoret

Sida
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s63 Fastställande av bolagsordn¡ng för Energiproduktion i

Norrbotten AB
KS 2016/280

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer ftireslagen bolagsordning ftir
Energiproduktion i Norrbotten AB.

Beskrivning av ärendet
Energiproduktion i Norrbotten AB (EPAB) ägs idag av Bodens Energi AB
tillsammans med SCA. Bodens Energi AB äger 60 Yo av aktiema.

EPAB upparbetar trädelar till bränsle, som sedan förbränns i värmeverket.
EPAB, som har två anställda,har sin verksamhet inne på
värmeverksområdet. EPAB utftir endast arbete på uppdrag av Bodens Energi
AB.

SCA vill nu sälja sin andel i bolaget till Bodens Energi AB ftir 650 000
kronor. Överlåtelsen blir den l2juni 2016 under ftirutsättning att styrelsen i
Bodens Energi AB godkänner aktieöverlåtelsen.

Överlåtelsen innebär att EPAB blir ett helägt dotterbolag till Bodens Energi
AB och sålunda ett indirekt helägt bolag till Bodens kommun.

Bodens Energi AB ñreslår därftir att kommunfullmäktige ska fastställa
bolagsordningen ñr budgeten. Bolaget ftjreslås få en styrelse, nominerad av
styrelsen i Bodens Energi AB, bestående av tre ledamöter varav VD är en.

Ägarstyrning och uppftiljning kommer att ske genom att styrelsen i Bodens
Energi AB på sina styrelsemöten har en stående punkt med rapportering från
bolaget.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkande och beslutsgång
Kenneth Backgård (NS) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

För kännedom
Bodens Energi AB

/ Expedierat
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s64 Medborgarförslag. Regler för katter
KS 201slsl

Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarft)rslaget.

Beskrivning av ärendet
Lena Wilhelmina Sundqvist har 2015-02-03Lämnat in ett medborgarft)rslag
om riktlinjer ftir katthållning inom Bodens kommun. Hon ftirslår att
kommunen ska inftira regler som går låingre åin den allmänna lagstiftningen
für katter. Katter som inte lir kopplade utomhus ska märkas med halsband
eller vara lD-märkta och registrerade. Katter inom tätbebyggt område ska
främst hållas som innekatter, men regelbundet vistas ute under uppsikt.
Katter ska även ha tillgång till kattlåda utomhus. Katter som visats utomhus
och inte ska användas ftlr avel ska kastreras. Detta für att undvika att en
vildkattsstam etablerar sig i kommunen.

Medborgarftirslaget skickades på remiss till miljö- och byggnämnden som
lämnade in sitt remissvar 2016-04-29. Nämnden föreslår att
kommunfullmfütige avslår medborgarftirslaget eftersom lokala ftireskrifter,
enligt fürslaget, delvis saknar stöd i lag. Grund ftir att utfürda riktlinjer i
övrigt saknar stöd då problematiken i Bodens kommun inte är av sådan art
att påtagliga missftirhållanden kan anses råda.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För kännedom
Lena Wilhelmina Sundqvist

/ Expedierat
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S 65 Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av
2016 års löneöversyn
K520161286

Beslut
Kommunfullmfütige beslutar att med anledning av 2016 års löneöversyn ge

nämnder/styrelser tilläggsanslag i 2016 års budget samt utöka ramarna från
och med 2017 enligt ftlljande:

2016 2017-
Förvaltning (9 mån)' tkr (12 mån)' tkr

Sida

1B(2e)

Ks -kommunle dnings förva ft ning

K s -te knisk förva ttning

Ks-räddnings- och beredskapsförvaltning
Ks - arbetsmarknadsfiörva ltning

Utbildningsnämnd
Sociahrämnd

Kulhrr fritid ungdomsnämnd

Överförmyndarnämnd
Summa

986,0

186,0

743,1

674,3

8 712,7

4 543,1

2gg,g

91,9

15 566,0

1314,7
248,O

190,8

819,0

17 616,9

6 057,5

385,3

122,5

20 754,6

Medel anvisas från finansftirvaltningens budget ftir löneökningar 2016

Beskrivning av ärendet
I strategisk plan2016-2018 har nämnder/styrelser inte några anslag ft)r
löneökningar i sina ramar. Budget ftjr löneökningar finns inom
finansfürvaltningen.

Löneöversyn är klar för samtliga avtalsområden utom Kommunal. Detta på
grund av att Kommunals avtal inte var klart. De centrala parterna har nu
tecknat ett nytt avtal inom Kommunals altalsområde varfür löneöversyn
inom detta område kommer att påbörjas snarast. Kompensation ftir
Kommunals avtalsområde kommer att ske vid ett senare tillfìille.

Löneöversynen innebär att lönekostnaderna for 2016 ökar med 15 566 tkr.
För 2017 och framåt beräknas ökningen till2} 754,6 tkr.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Löneökningen per nämnd/styrelse framgår nedan:

Förvaltning
2017

(12 mån), tkr

K s -kommunle dningsförva ftning
Ks-teknisk förvaltning
Ks-räddnings- och beredskapsförvaltning
K s -arbetsmarknadsförvaltning
Utbildningsnämnd
Socialnämnd

Kultur fritid ungd förvaltningen
Överförmyndarnämnd
Summa

986,0

196,0

143,1

614,3

8 712,7

4 543,1

289,9

91,9

15 566,0

1314,7
249,0

lg0,g
819,0

11 676,9

6 057,5

385,3

122,5

20 754,6

Beräkningen av kostnaderna utgår från verkligt utfall i löneöversynen och
utifrån faktisk sysselsättningsrad samt motsvarande ökning ftir såirskilda
ersättningar och timanställda.

Personalkontoret ftireslår i tjänsteskrivelse daterad 2016-04-29 att med
anledning av 2016 års löneöversyn får nämnder/styrelser tilläggsanslag i
2016 års budget med totalt 15566 tkr samt utökade ramat från och med2017
med totalt 20 754,6 tkr enligt ovanstående ftirdelning. Medel ftireslås anvisas
från finansftirvaltningens budget för löneökningar. Kompensationen ryms
inom avsatta medel.

Komm u nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ñrslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomfürande
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret, personalkontoret
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Ø-"741n



Sammanträdesprotokoll

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-05-30

Kommunfullmäktige

S 66 Uppdater¡ng av samarbetsavtal Norrbottens e-nämnd
KS 201U475

Beslut
l. Kommunfullmäktige godkänner Uppdaterat samarbetsavtal Norrbottens

e-nämnd. Uppdateringen avser avsnittet kostnadsfördelning där tj änsten
verksamhetsutvecklare e-tjänster samt ftirdelningen av kostnader für e-

kontoret beskrivs.

2. Kommunfullmäktige anvisar ftir ändamålet 150 000 kronor avseende
2015 och 2016 frå,n kommunfullmäktiges konto för ofürutsedda utgifter.
Kommunfullmåiktige utökar driftramen für kommunstyrelsens
kommunledningsfürvaltning med 90 000 kronor från och med 2017 med
anledning av det uppdaterade samarbetsavtalet med Norrbottens e-
nämnd.

3. Kommunchefen ffir i uppdrag att teckna Uppdaterat samarbetsavtal
Norrbottens e-nämnd.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2013-05-06 $ 52 beslutat att Bodens kommuns ska
gå med i den gemensamma e-nämnden. Avgiften ñr 2013 anvisades från
kommunfullmäktiges kontro für oförutsedda utgifter. För är 2014 till2016
finns en årlig avgift på 60 000 kronor budgeterad. Norrbottens e-nämnd
beslutade 2013-12-03 $ 7 att grundbeloppet per kommun är 69 500 kronor
for 2014. För 2015 gjordes ingen uppräkning av beloppet. För 2016 är
grundbeloppet 7 0 900 kronor.

I november 2014 beslutade e-nämnden att anställa en gemensam resurs ftir
att driva e-tj änsteutvecklingen. En verksamhetsutvecklare e-tj änster
anställdes i maj 2015. Nuvarande Avtal om samverkan e-nämnd och
avsnittet Kostnadsftjrdelning innehåller två delar, grundbelopp och
projektbelopp. Genom attläggatill avsnittet e-kontor som en tredje del
tydliggörs att tjänsten verksamhetsutvecklare e-tjänster är en varaktig del av
Norrbottens e-nämnd och ska betalas av de samverkande parterna.

Bodens kommuns del av avgiften till e-nämnden uppgår till:

2015 120 800 kr (69,5 tkr grundbelopp + 51,3 tkr e-kontorbelopp). Då
60 000 kronor redan är betalt återstår 60 800 kronor.

2016 149 300 kronor (70,9 tkr grundbelopp + 78 500 kronor e-

kontorbelopp). Då 60 000 kronor är budgeterat återstår 89 300 kronor.

Sida
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Beloppen ska räknas upp årligen enligt arbetskraftskostnadsindex (AKI) ftir
tjänstemän. För 2015 avser e-kontorbeloppet endast åtta månader då tjänsten
tillsattes imaj 2015.

Ekonomikontoret ftjreslår i tj änsteskrivel se inkommen 20 I 6 -0 4 -26 att
kommunfullmåiktige godkänner Uppdaterat samarbetsavtal Norrbottens e-
nämnd avseende avsnittet Kostnadsftirdelning, att 150 000 kronor avseende
2015 och 2016 fttr åindamålet anvisas fran kommunfullmäktiges konto ftir
oftirutsedda utgifter. För 2017 och framåt utökar kommunstyrelsen
kommunledningsftirvaltningens ram med 90 000 kronor. Kommunchefen får
i uppdrag att teckna Uppdaterat samarbetsavtal Norrbottens e-nåtmnd.

Arbetsutskottet låimnade lirendet utan yttrande.

Förslag till beslut inkommet från ekonomikontoret 2016-05-20

1. Kommunfullmäktige godkänner Uppdaterat samarbetsavtal Norrbottens
e-nämnd. Uppdateringen avser avsnittet kostnadsfördelning där tj änsten
verksamhetsutvecklare e-tjänster samt ftirdelningen av kostnader für e-
kontoret beskrivs.

2. Kommunfullmfütige anvisar ftir ändamålet 150 tkr avseende 2015 och
2016 fråtn kommunfullmäktiges konto für ofürutsedda utgifter.
Kommunfullmäktige utökar driftramen ftir kommunstyrelsens
kommunledningsforvaltning med 90 tkr från och med 2017 med
anledning av det uppdaterade samarbetsaltalet med Norrbottens e-
nämnd.

3. Kommunchefen får i uppdrag att teckna Uppdaterat samarbetsavtal
Norrbottens e-nåimnd.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomftirande
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret
Kommunchefen

/ Exped¡erat sig
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s67 I n riktn i ng för tryckeriverksam heten
KS 2016/306

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tryckeriverksamheten endast omfattar
interna uppdrag (kommunens ftirvaltningar och egna bolag).

Beskrivning av ärendet
Tillväxtkontoret ansvarar fü r kommunens interna tryckeriverksamhet.
Tryckeriet betjänar främst kommunens ftirvaltningar, men även olika
intresseftiretag och i mindre utsträckning ideella füreningar har använt sig av
tryckeriet. För att erhålla optimalt nyttjande av utrustningen har strävan varit
att styra tryckeriarbeten till det centrala tryckeriet, vilket fått till ñljd att
produktionen nu närmar sig kapacitetsgränsen.

Den intema tryckeriverksamheten sorterar under tillväxtkontoret. Tryckeriet
håller en god teknisk standard och klarar höga volymer, vilket genom åLren

har inneburit god service till ftirvaltningarna och de kommunala
intresseftiretagen. I mån av ledig kapacitet har tryckeriarbeten även utfürts åt
ideella ftireningar. Detta har skett i mycket begränsad utsträckning och ftiljer
en prislista som anpassats ftir att inte konkurrera med privat verksamhet.

För att nyttja tryckeriet optimalt och erhålla bästa driftekonomi har
ftirvaltningarna uppmuntrats att använda det centrala tryckeriet, vilket lett till
ett ökat inflöde av tryckuppdrag. Nu närmar sig produktionen gränsen ftjr sin
kapacitet. Övertidsuttag förekommer. Utrymmet att åta sig externa uppdrag
är därmed mycket begränsat med nuvarande resurser.

Därftir ftireslår tillväxtkontoret i tjänsteskrivelse 2016-04-29 att
tryckeriverksamheten i fortsättningen endast ska omfatta interna uppdrag,
det vill säga kommunala ft)rvaltningar och bolag.

Kom munstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomfärande
Kommunstyrelsen/tillväxtkontoret

/ Expedierat
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Kommunfullmäktige

S 68 lntegrationspolicy för Bodens kommun
KS 2016/86

Beslut
Kommunfullmäktige antar Integrationspolicy ftir Bodens kommun.

Beskrivning av ärendet
Kommunen beaktar i sin planering det mångkulturella perspektivet. Det kan
innebära attvaramedveten om olika kulturers sedvänjor och högtider. Det
kan även innebtira att skapa olika typer av arenor för att nä alla medborgare.

Samhällets insatser fär inte diskriminera någon utifrån etniskt eller annat
hänseende. Däremot kan och ska samhället främja den våirdegrund som
bland amat beskrivs i regeringsformen. Det svenska samhället bygger på ett
demokratiskt styrelseskick och respekt ftir de mänskliga rättigheterna, dar
respekten ftir alla m?inniskors lika värde och ftir enskilda människors frihet
och våirdighet står i centrum.

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftlrslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Yrkanden och beslutsgång
Inge Andersson (S), Rasmus Joneland (V), Béatrice Öman (S), Leif
Pettersson (S), Anders Pettersson (KD), Catarina Ask (MP), Maria von
Schantz (M), Lili-Marie Lundström (C), Bosse Strömbäck (V), Kenneth
Backgård (NS) och Hendrik Andersson (L) yrkar bifall till
kommunstyrel sens florslag.

Robert Lund (SD) och Susanne Ström (SD) yrkar avslag till
kommunstyrelsens ftirslag.

Ordfüranden ställer kommunstyrelsens ftirslag med bifall av Inge Andersson
(S) med flera och Robert Lunds (SD) och Susanne Ströms (SD) yrkande mot
varandra och finner att kommunfullmriktige beslutar enligt
kommunstyrel sens forslag.

För kännedom
Samtliga nåimnder och styrelsen

23(2e)

Utdragsbestyrkânde
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Kommunfullmäktige

S 69 Delårsrapport januari-april 2016
KS 2016/141

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten i sin helhet.

2. Nämnder och styrelser ska kvalitetssäkra ekonomiskt utfall och
prognoser som redovisas löpande under året.

3. De nämnder och styrelser som riskerar underskott ska vidta nödvändiga
åtgärder ftir att anpassa verksamhetema till budgeterad nivå.

Beskrivning av ärendet
I delårsrapporten efter april månad redovisas ett positivt resultat med 7,5
miljoner kronor vilket är 2,6 miljoner kronor bättre än periodbudget. För
helåret beråiknas ett positivt resultat med 10,9 miljoner kronor vilket är 3,7
miljoner kronor sämre än årsbudgeten.

Finansieringsverksamheten har ftir perioden ett underskott med -31,1
miljoner kronor, vilket till stor del beror på ökning av semesterlöneskulden.
Ökningstakten fiir semesterlöneskulden är hög under årets fürsta månader
innan intjänade semesterdagar börjar tas ut under sommarsemestrarna.
Finansierin gsverksamheten pro gno sti serar ftir helåret 20 | 6 ett underskott
med -6,3 miljoner kronor till stor del beroende pä aft
pensionsutbetalningarna beräknas bli stöne än budgeterat.

Styrelser och nämnder beräknar totalt sett ftir helåret 2016 ett överskott
jämfiört med budget med 2,5 miljoner kronor, vilket är -0,6 miljoner kronor
sämre än vid ftiregående prognostillfülle. Ett antal nåimnder/styrelser
ftjrväntas avsluta året med underskott. Utbildningsnämnden prognostiserar
en awikelse jämfort med budget med -12,4 miljoner kronor, tekniska
ftirvaltningen med -1,5 miljoner kronor och kultur-, fritids- och
ungdomsnåimnden med -0,4 miljoner kronor.

Befolkningsutvecklingen har varit positiv under perioden. Bodens
befolkning har ökat med 60 personer och bestod vid periodens slut av 27 973
personer.

Nettoinvesteringarna för perioden uppgår till23,5 miljoner kronor och
beräknas ftir helåret uppgå till 201,0 miljoner kronor ftir helåret, vilket är 9,9
miljoner kronor lägre än budget.

Ekonomikontoret ltimnade in tj änste skrivel se 20 | 6 -0 5 - I 9

Beslut i kommunstyrelsen:
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Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporterna fü r
kommunledningsft)rvaltningen, tekniska ftirvaltningen, räddnings- och
beredskapsftirvaltningen samt arbetsmarknadsftirvaltningen.

Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten i sin helhet.

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

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

Daniel Rönnbäck (M) yrkar att punkt 2 i kommunstyrelsens ftrslag ändras så

att den slutar vid kommatecknet, samt att en punkt 3 tillftirs enligt nedan:

2. Nämnder och styrelser ska kvalitetssäkra ekonomiskt utfall och
prognoser som redovisas löpande under aret.

3. De nämnder och styrelser som riskerar underskott ska vidta nödvändiga
åtgärder für att anpassa verksamhetema till budgeterad nivå.

Inge Andersson (S), Bosse Strömbäck (V) och Bernt Drugge (SD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens ftirslag med Daniel Rönnbäcks (M)
tilläggsyrkande.

Ordfüranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens lorslag med Daniel Rönnbäcks (M) tilläggsyrkande.

För kännedom
Kommunstyrelsen/kommunledningsftirvaltningen, tekniska ftirvaltningen,
räddnings- och beredskapsft)rvaltningen, arbetsmarknadsfürvaltningen

Utdragsbestyrkande / Expedierat "'"'k fu?+lm
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Kommunfullmäktige

s70 Val av ledamot och ny ersättare i utbildningsnämnden
för återstående del av mandatperioden 2015-2018
KS2016/235

Beslut
1. Kommunfullmäktige väljer Robert Andersson (S) till ledamot i

utbildningsnämnden ftir återstående del av mandatperioden 201 5 -20 I 8.

2. Kommunfullmfütige väljer Hans Grönberg (S) till ersättare i
utbildningsnämnden lor återstående del av mandatperioden 20 | 5 -20 | 8.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-18 $ 49 att bifalla Per Vestins (S)
avsägelse av uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden.
Socialdemokraterna har 2016-05-30 nominerat Robert Andersson (S) som ny
ledamot i utbildningsnämnden och Hans Grönberg (S) till ny ersättare i
utbildningsnämnden.

För kännedom
Henrik Robert Andersson (S)
Hans Grönberg (S)
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen/kansliet, personalkontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunfullmäktige

s7r Val av ersättare i kommunstyrelsen för återstående del
av mandatperioden 2015-2018
K520t61248

Beslut
Kommunfullmfütige väljer Henrik V/ikström (M) till ersättare i
kommunstyrelsen für återstående del av mandatperioden 2015-2018

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-18 $ 51 att bifalla Niclas Ståhls (M)
avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Moderaterna har
2016-04-25 nominerat Henrik Wikström (M) som ny ersättare i
kommunstyrelsen.

För kännedom
Henrik V/ikström (M)
Kommunstyrelsen/kansliet, personalkontoret

/ Expedierat "''W 
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Kommunfullmäktige

S 72 Nya motioner

Kommunfullmäktige beslutar att remittera ftiljande motioner till
kommunstyrelsen.

l. Motion fran Daniel Rönnbäck (M) Rökfria ytor (20161334).

2. Motion fran Bo Hultin (M),Å.rligt driftbidrag till stiftelsen Kyrkkläppen
(2016t281).

/ Expedierat
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Kommunfullmäktige

S 73 Nya medborgarförslag

Anlägg skatepark vid Bodenarenan (201 6125 I)
Inlämnat av: Bengt Gustafsson
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Bredda gång- och cykelbanor till motionsspår (20161252)
Inlämnat av: Bjöm Andreasson
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Skapa plats ftir aktiviteter vid återvinningsstation (20161274)
Inlåimnat av: Tommy Enberg
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Anlägg motorikbana och utegym centralt (20161295)
Inlämnat av: Erik Holmgren
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Ändra bus stider mellan Harads-B o den (20 I 6 I 297 )
Inlämnat av: Ptir Steen
Beslut: Kommunfullmdktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Bygg parkourställning nära Mårängskolan (20 I 6 I 3 09)
Inlämnat av: Max Sammeli
Beslut: Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet

För kännedom
Respektive fü rslagsställare
Kommunstyrel sen/kansli et

1

2.

J

4

5

6.

Utdragsbestyrkande / Expedierat "rntt&
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