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Kommunstyrelsen

S f 36 lnformationer

Följ ande informationer lämnas :

1. $ 155 Delårsrapport augusti 2016 (ekonomichef Lena Lundberg).

2. $ 138 Plan ftir vatten och avlopp (enhetschef Utredning/projekt Magnus
Bäckström och avdelningschef VA Jan Lundberg).

3. Kommunchefens rapport (kommunchef Mats Berg).

i Expedierat S¡gnatur
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Kommunstyrelsen

s r37 Medborgarförslag. Bygg ett allaktivitetshus för
ungdomar och barn
K520151626

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslar medborgarfürslaget 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 2015-10-14 lämnat in ett medborgarfürslag om att ett
allaktivitetshus ftir bam- och ungdomar ska byggas på den plats där
Lundagårdsskolan stod. Då ftirslaget lämnades in hade skolan ännu 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 201 6-09 -12 gör samhällsbyggnadskontoret bedömningen att
uppftirande av ett allaktivitetshus inte är aktuellt. Detta med håinsyn till att
det under 2015 upprättats en ny detaljplan ftir området som möjliggör
utvecklingen av området fran enbart skolverksamhet till ett kvarter dåir
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 bostadsändamål.

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 ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-09-t9 $ 104.

För beslut
Kommunfullmáktige

natur
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Kommunstyrelsen

S 138 Plan för vatten och avlopp
KS 2016/184

Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar VA-planen für Bodens kommun. Planen

gäller under en period pä 12 år fran och med godkåinnande.
2. Beslut om investeringar, taxor och avgifter tas separat.
3. Kommunfullmåiktige 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 fiirvaltningen skriver 2016-03-15 att planen ftir vatten och avlopp
(VA-planen) tagits fram av en ftirvaltningsövergripande arbetsgrupp.
Styrgruppen har bestått av ordftirande i tekniska utskottet, ordftirande i
miljö- och byggnåimnden och teknisk chefsamhällsbyggnadschef. Även
kommunchefen har kallts till mötena.

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

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

Själva VA-planen består av ñljande prioriterade områden:

o Framtidssåikring 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-utbyggnadVittjärvsträsket.

o Tillsyn och VA-rådgivning enskilt avlopp (utanftir verksamhetsområde).

Beredningens fürslag:

Utdragsbestyrkande / Expedierat S¡gnatur
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Kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige antar VA-planen für Bodens kommun. Planen
gäller under en period pâ 12 år från och med godkÈinnande.

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

Arbetsutskottet lämnade åirendet utan yttrande 2016-09-19 $ 105.

För beslut
Kommunfullmäktige

Signatur
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KS 2016/519
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Komm unstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer Anläggnings- och lokalutredning av kultur-
och fritidsanläggningar och överlämnar den till kommunstyrelsen für
beaktande i arbetet med kommande strategiska planer. I denna process ska
även framtida lokalisering av fritidsanläggningar analyseras.

Beskrivning av ärendet
Tillväxtnämnden fick i uppdrag i den strategiska planen 2015-2017 att utreda
kultur- och fritidsanläggningarnas utvecklingsmöj ligheter. När kultur-,
fritids- och ungdomsnåimnden bildades 2015-04-01 överfürdes uppdraget dit.

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

Vid kultur-, fritids- och ungdomsnämndens sammanträde2016-09-07 5 72
beslutades aft ett tillägg ska göras på sidan 35, under rubriken 4.2
Medborgarhuset: "Det kan även finnas andra lokaler som är lämpliga,
exempelvis Sandenskolans aula".

Beredningens ftirslag:

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

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

För beslut
Kommunfullmäktige

44 tf
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Kommunstyrelsen

S f 40 Revidering av avgäldsränta vid omprövning av
tomträttsupplåtelser
KS 20121518

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Vid omreglering av tomträttsupplåtelser für småhus ska tillämpas räntan
3 procent ftir tomträtter med 1O-årig avgäldsperiod och 3,5 procent vid
20 -årig avgäldsperiod.

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

Beskrivning av ärendet
Kommuntullmäktige beslöt 2012-11-05 $ 117 om nya riktlinjer ftir
omreglering av tomträttsupplåtelse ftir småhus.

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

Samhällsbyggnadskontoret redogör i tj åinsteskrivelse 20 I 6-09- I 6 ftjr
bedömningen att kommunen bör göra en sänkning av avgäldsråintan i Boden.
Kontoret ftireslår att räntan für tomträtter med 1O-årig avgäldsperiod sänks
från 3,5 procent till 3 procent. För tomträtter med 20-årig avgäldsperiod
ftireslås attrântan sänks från3,75 procent till 3,5 procent. Anledning till den
något högre råintan ftjr tomträtter med 2}-ärigaperioder är att ju längre
avgäldsperioden är ju mer hinner marken öka i värde på grund av
inflationen. Råintan ska kompensera für markens vÊirdeökning.

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

Förslaget bedöms inte medft)ra nâgra budgetkonsekvenser.

Kommunstyrelsens ñrslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
20t6-09-t9 $ 107.

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande i Expedierat Signatur
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Kommunstyrelsen

s r4r Sammanträdesdagar för komm u nful lmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott 2017
KS20t6l52r

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer frirslaget till sammanträdesdagar i
kommunstyrelsen och i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmåiktige fastställer ftirslaget till sammanträdesdagar i

kommunfullmäktige.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunfullmåiktiges presidium att
planera in en utbildningsdag under september.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen har 2016-09-09 lämnat in ett ftirslag till
tidplan ftir sammanträdesdagar i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott ftir år 2017.

Beredningens ftirslag till beslut i kommunstyrelsen:

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

Beredningens fürslag till beslut i kommunfullmfütige:
Kommunfullmriktige fastställer fü rslaget till sammanträdesdagar i
kommunfullmäktige.

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

För genomftirande
KommunledningsftirvaltningerVekonomikontoret

För kännedom
Samtliga nämnder

För beslut
Kommunfullmriktige

q.þ
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Kommunstyrelsen

s r42 Motion från Susanne Ström (SD) Angående inhägnade
rastplatser för hundar
KS 20161183

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

Reservationer
Bernt Drugge (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 ftir
hundar i centrala Boden. Enligt fürslagsställaren önskar många hundägare
rastplatser, hundgårdar där hundarna kan springa lösa och leka. Hon anser att
det vore trevligt ftir både hundarna, deras ägare och övriga att se glada
lekande hundar. Enligt motionen finns det 2740 hundar i Boden och
Norrbotten ligger på femte plats i jämftirelse med riket.

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

Yrkande och beslutsgång
Bernt Drugge (SD) yrkar bifall till motionen.

Ordftiranden ställer Tekniska utskottets ftirslag och Bernt Drugges (SD)
yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
tekniska utskottets ftirslag.

För beslut
Kommunfullmäktige

/ Expedierat
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Kommunstyrelsen

s 143 Kval itets rapport Ti I lgäng I ig het
KS 2016/539

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkåinner rapporten om uppftiljning av fysisk
tillgänglighet i kommunens lokaler.

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

Fastighetsnämnden har 2016-09-26 ç 23lämnatin ftirslag till beslut i
kommunfullmäktige. I rapporten inventeras hinder mot tillgänglighet och
användbarhet für funktionshindrade i kommunala lokaler dit allmänheten har
tillträde. Avsikten är att förbättra tillgängligheten och användbarheten av
lokalerna genom undanröjande av noterade hinder. Rapporten utgör en
inventering. Håir beskrivs alla noterade hinder. Inventeringen har genomftirts
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 avhjälpta 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 ftirutsättningama. Dessa bedömningar har inte varit möjliga
att gora under inventeringen och måste bedömas fran fall till fall. Förutom de
enkelt avhjälpta hindren så har ett antal andra hinder noterats som det inte
ftireligger krav på att avhjälpa i dagsläget, men som avsevärt begränsar
tillgänglighet och användbarhet. Dessa hinder åir generellt kostsammare att
åtgtirda och beslut om åtgärder på dessa tas därftir i samband med
ombyggnation eller underhållsprojekt i byggnaden.

Arbetet med att ta fram åtgärder och kostnadsbedömning ftir avhjälpande av
hindren har påbörjats. Detta är ett nödvändigt underlag ftir 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 förslag till beslut.

För beslut
Kommunfullmåiktige
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Kommunstyrelsen

s r44 Medborgarförslag. lnrätta en mot¡onsbank pä
kommunens hemsida
KS 20lsl643

Beslut
Kommunen ser redan över möjligheten att inft)ra ett offentligt diarium.
Därmed anser kommunstyrelsen att medborgarftirslaget är besvarat.

Beskrivning av ärendet
Conny Sundkvist har 2015-10-19 lämnat in ett medborgarfürslag om att en
motionsbank ska inrättas på kommunens hemsida. På motionsbanken ska
medborgarna kunna läsa alla inlämnade motioner och medborgarfürslag samt
se om de blivit bifallna eller avslagna. Detta skulle göra det enklare att ftilja
med i den politiska debatten.

Medborgarfürslaget skickades på remiss till kanslikontoret som i
tjänsteskrivelse 2016-09-02 svarar att de håller på att se över
dokumenthanteringen inom kommunen inklusive diarieftjringen. I valet av
diariesystem kommer möjligheten till ett offentligt diarium att beaktas. Ett
offentligt diarium gör det möjligt ftir allmänheten att, via kommunens
hemsida, söka på inkomna och upprättade ärenden och se vilka beslut som
fattats.

I ett offentligt diarium kan alla inkomna och upprättade ärenden ftiljas, inte
bara motioner och medborgarftirslag. Detta skulle göra arbetet inom
kommunen mer transparant och demokratin skulle därmed ståirkas.

Eftersom kanslikontoret redan arbetar med frågan i vidare bemärkelse
füreslås att medborgarfürslaget om att inrätta en motionsbank anses besvarat.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med arbetsutskottets fürslag
2016-09-19 $ 109.

För kännedom
Conny Sundkvist
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Kommunstyrelsen

S f 45 Fördelning av medel ur tillfälligt flyktingstöd Íör 2017
KS 2016/s0

Beslut
Kommunstyrelsen anvisar totalt 35 042 000 kronor for 2017 ur det tillftilliga
stödet ftir flyktingsituationen med ftiljande ftirdelning per nämnd/styrelse:

Nämnd/sfyrelse 2017

Ks - kommunledningsft)rvaltningen
Ks - tekniska fürvaltningen
Ks - arbetsmarknadsfÌirvaltningen
Utbildningsnämnden
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Överftirmyndarnämnden
Summa (tkr)

100

I 342

l5 s00

ls 000

2 450

650

35 042

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade i december 2015 om ett tillftilligt stöd till kommuner
och landsting med anledning av den uppkomna flyktingsituationen. För
Bodens del innebar stödet ett tillskott pä65,3 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-15 $ 13, att medlen skulle användas
under åren2016-2018 dels till ökade kostnader med anledning av
fl yktingmottagandet dels till integrationsproj ekt/satsningar.
Proj ekten/satsningarna skulle inte innebär a nägra ökade driftkostnader efter
2018. Kommunstyrelsen fick samtidigt i uppdrag att ftirdela bidraget till
nämnder/styrelser.

Kommunstyrelsen har under 2016 beslutat att anv¿inda29 miljoner kronor av
bidraget till olika satsningar samt integrationsprojekt (exklusive finansiering
av fler socialsekreterare där del av det överskott som uppkommit inom
socialnämnden används).

Ekonomikontoret har i tjänsteskrivelse 2016-09-12 gjort en sammanställning
över de proj ekt/satsningar som nämndema/ftirvaltningarna vill genomfü ra
under 2017.

Utdragsbestyrkande / Expedierat S¡gnatur

q /4-



Kommunstyrelsen

Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

201 6-1 0-03

Sida

14(27)

2017 (tkr)
ekt nämnd/fv

Projekt/satsning

Kommunledning
Medfinansiering med kort varsel

Tekniska
Fiske i Svartbyträsket

Röjning av skog

Odlingslotter (överflgtning mellan 2016-2017)
Utökad kabelgranulering på SAVO
Grönytor och lekparker

Á.VU tr¡ atpmedelsåterfi nning

Utbildning av chefer/arbetsledare

Arbetsmarknad
Språkinlärning i arbetslivet

Instegsjobb

Specialpedagog SFI

Språkstöd inom vård/omsorgsutbildning

Lokfijrarutbildning 5-7 elever (överftiring till 20 17)
Feriejobb ensamkommande bam

Boskola fiir nyanlända

Bidrag till lokala integrationsprojekt
Sommarskola (ordf.beslut)

Sfilärare
Entreprenörsprogrm

Körkortsteori ftir nyanlända

Jobbcoach fiir asylsökande (samv m Mig.verk)
Administratör redovisning integrationsproj

Integrationshandläggare

Utbildning
Stärka verksamheten vid Blomdalen

Extra resurser till skoloma, 1,5 elevpeng

Elevhälsan

IT-kostnader

Skols\jutsar
Sommarskola med språkintrodukfion (ordf.beslut)

Kostnader inom gymnasieskolan

Kompetensutveckling om nyanländas lärande

100 100 r00

2016 (tkr)
ekt nämnd/fv

200

400

750

150

000

950

550

750

650

322

600

900

400

8 000

4 500

900

600

I 000

312

2

I 500

I 122

15312

142

400

Omf
150

150

200

300

I 000

r 000

600

750

Omf
550

Omf
8 000

100

1342

15 500

ls 000

3t 942

I 500

500

r00

500

500

500

7 000

4 500

900

600

2000
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2016 (tkr)
ekt nämnd/fv

2s034

Sida

1s(27)

nämnd/fv

3t 942

Kommunstyrelsen

Projekt/satsning

Transport

Kultur-, fritid och unga
Språkkunnig personal m m vid Ungdomens Hus

Simskola ffir nyanlända

Språkcafé och studierum på biblioteket
Multikulturellt inslag på Eyvindmässan

Utökade höstlovsaktiviteter
Sprak- och integrationsbibliotekarie
Inköp av bäcker fiir asylsökande

överfürmyndare
Utökning 1 årsarbetare 800 800 650

2017 (tkr)

700

200

I 900

200

150

700

200

700

200

3 150

550

100 2 450

6s0

35 042Summa 28984

Kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning samt arbetsmarknadsftirvaltning har
redan nu aviserat att de vill flytta över del av de medel som anvisats ftir 2016
till20l7. Tekniska ftirvaltningen vill fl¡ta över 650 000 kronor av beviljade
750 000 kronor avseende ej nyttjade medel ftir odlingslottema.
Arbetsmarknadsfürvaltningen vill flytta över 523 000 kronor av det beviljade
beloppet på 650 000 kronor ftir lokftirarutbildningen. De vill även flytta över
medel avseende boskola ft)r nyanlända men vill återkomma när det gäller
beloppet. Föreslås att i awaktan på slutliga belopp görs inte någon
omftirdelning ftirrän i början av nästa år.

Efter ovanstående ft)rslag återstår totalt 1,3 miljoner kronor av det tillftilliga
flyktingstödet. Till det kommer eventuella medel som inte nyttjats helt under
20t6.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-09-t9 $ 110.

För genomfärande
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret, kommunledningsftirvaltningen,
tekniska ftirvaltningen, arbetsmarknadsftjrvaltningen
Utbildningsnåimnden
kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden
Överftirmyndamämnden

Utdragsbestyrkande / Expedierat S¡gnatur
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Kommunstyrelsen

S f 46 Projektdirektiv Grönstrukturprogram
KS 2016/503

Beslut
Kommunstyrel sen beslutar att tillstyrka ftireslaget proj ektdirektiv ftir
framtagande av Grönstrukturprogram.

Beskrivning av ärendet
I och med framtagande/inriktning av ny översiktsplan som ftirespråkar en
kompakt och tät bebyggelseutveckling krävs tydliga riktlinjer für hur viktiga,
sammanhållna grönområden/strfü som är av betydelse ftjr hälso-, estiska,
sociala och biologiska värden ska utvecklas och bevaras. Projektet Centrum
ftir alla (webbenkät och stadsvandringar) har tydliggjort att det finns ett stort
engagemang hos medborgarna gällande våra utemiljöer. Våra
parker/grönstråk och torg är uppskattade och det finns goda möjligheter att
utveckla dem. I tjänsteskrivelse daterad 2016-09-05 skriver
samhällsbyggnadskontoret att framtagande av grönstrukturprogram i dialog
med medborgare och ftlreningsliv skapar en grund ftir ett sådant
utvecklingsarbete.

Projektdirektivet avser framarbetandet av Grönstrukturprogram. Detta
innefattar bland annaf inriktning, tidplan och organisation.

Kommunstyrelsens beslut överensståimmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-09-19 $ 111.

För genomftirande
Kommunstyrel sen/samhällsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Kommunstyrelsen

S f 47 Räddnings- och beredskapsförvaltningens
verksamhetsberättelse i delårsrapport augusti 2016
KS 2016/514

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer räddnings- och beredskapsftirvaltningens
delårsrapport.

Beskrivning av ärendet
Räddnings- och beredskapsftirvaltningen har upprättat delårsrapport per
2016-08-31. Rapporten utgör underlag till kommunens delårsrapport.

Delårsrapporten innehåller en redogörelse ftir perioden januari till och med
augusti 2016, en ekonomisk analys samt en framtidsbedömning.

Kommunstyrelsens beslut överensst¿immer med arbetsutskottets fürslag
20t6-09-19 $ 112.

För kännedom
Kommunstyrelsen/räddnings- och beredskapsftirvaltningen

17(27)
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Kommunstyrelsen

s 148 Kom m u n led n i n gsfö rva ltn i n ge ns ve rksam hets be rätte Ise
i delårsrapport augusti 2016
KS 2016/514

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten ftir ks-
kommunledningsft)rvaltningen och uppdrar till ekonomikontoret att
sammanfatta dessa i kommunens delårsrapport.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen har upprättat delårsrapporter per 201 6-08-3 1 .

Rapporterna utgör underlag till kommunens delårsrapport.

Prognosen visar på ett överskott pâ 4,5 miljoner kronor är 2016.Inom den
politiska verksamheten så ligger det en negativ awikelse på ledningsnivå.
Anledningen till det är bland annat en inte budgeterad personalkostnad på
cirka 0,8 miljoner kronor.

På de kommungemensalnma verksamheterna så visar ekonomikontoret ett
överskott vilket beror främst på en inte tillsatt vakant tjänst kopplad till byte
av ekonomisystem. Tjänsten kommer dock bemannas från och med
september. Vidare inom de kommungemensamma verksamhetema så råiknas
det med att endast 0,2 miljoner kronor kommer att fiirbrukas avseende det
nya ekonomisystemet mot en budget som är 0,9 miljoner kronor. Orsaken till
det beror på ett framflyttat inftirande av det nya systemet.

Kundtjänstprojektet inom kanslikontoret som har en budget pä 1,7 miljoner
kronor och prognostiseras till ett överskott på cirka 1,2 miljoner kronor,
vilket beror på en senare start av projektet än vad som var planerat.

Samhällsbyggnadskontoret går mot ett resultat på cirka 1,2 miljoner kronor
och det beror på ökade intäkter inom bygglov, miljötillsyn och tomträtter. På
grund av höga kapitalkostnader ftir bredbandsutbyggnaden gör IT kontoret
ett underskott på cirka 0,4 miljoner kronor.

Vad gäller investeringama inom KLF så beror awikelsen och överskottet i
prognosen främst päatt inga utgifter kopplat till det nya ekonomisystemet
har börjat komma in än. Det ligger även ett överskott i prognosen på övriga
exploateringsområden och markköp prognostiseras endast ftirbruka en del av
sin budget. Det ftirväntade överskottet på markköp ftirväntas landa på 3,5
miljoner kronor.

IT prognostiseras göra ett underskott på investeringarna på cirka 2,5 miljoner
kronor. Det beror på att en del av 2017 års investeringar görs redan 2016 och
även anskaffning av PC och skrivare prognostiseras göra ett underskott,

Utdragsbestyrkande /

ëc i?
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Kommunstyrelsen

vilket beror på att avtalen med kommunens skrivare har avslutats och nya
skrivare har anskaffats under 2016.

Kommunstyrelsens beslut överensståimmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-09-19 $ 113.

För genomfürande
Kommunstyrel sen/kommunledningsftirvaltningen

/ Expedierat
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Kommunstyrelsen

s r4e Länstransportplan 2014-2025 förslag på objekt för
utförande under 2017 på kommunala vägnätet
K520141284

Beslut
Bodens kommun ftirslår ftiljande objekt ftir utfürande år 2017. Objekten har
rangordnats i prioriteringsordning. Samtliga projekt omfattar trafiksäkerhets-

, milj ö- och tillgåinglighetsåtgärder.

1. Timglashållplats på Grepvägen mellan Spadvägen och Räfsgränd.

2. Kantstensbunden gang- och cykelbanapâ Svartbyledens norra sida
mellan Yrkesvägen och Gamla Lulevägen inklusive kort avsmalning av
vägen vid övergångsställe/passage ftir oskyddade trafikanter i höjd med
Grossistvägen samt justering av befintlig hållplats väster Yrkesvägen.

3. Kantstensbunden gang- och cykelbanapâ Järpgatans norra sida mellan
vâg97 Lulevägen och Travbanegatan som utfürs korsande/genomgående
över Hökgatan och Korpgatan.

Beskrivning av ärendet
Bidrag till effektivisering av det kommunalavägnätet är en åtgärdskategori i
Länstransportplanen. I den fastställda planen innehåller åtgärdskategorin åtta
miljoner kronor per år och beslut om objekt tas årsvis efter att den slutliga
årliga tilldelningen av medel till länsplanen är känd.

För att aktualisera beslutsunderlaget vill länsstyrelsen senast l4 oktober få in
kommunernas förslag om att utfüra trafiksäkerhets-, miljö- och
tillgänglighetsåtgärder på det kommunala vägnätet under 20 17 .,4.tgärderna
kommer att finansieras med högst 50 procent av kostnaden via
Låinstransportplanen och resterande del av respektive kommun. Av
underlaget ska totala kostnaden och prioriteringsordning samt tydliga motiv
varfür respektive åtgärd bör prioriteras framgå.

Föreslagna objekt har tagits fram av tekniska ftirvaltningen i samråd med
samhällsbyggnadskontoret.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med tekniska utskottets ftirslag
2016-09-20 ç 44.

För genomfürande
Kommunstyrelsen/tekniska ftirvaltningen

/ Expedierat Signatur
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Kommunstyrelsen

s r50 Tekniska förvaltn¡ngens verksamhetsberättelse i

delårsrapport august¡ 2016
KS 2016/514

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner tekniska ft)rvaltningens verksamhetsberättelse
till och med augusti20l6.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen redovisar ftirslag till delårsrapport till och med
augusti 2016.

Rapporten innehåller redogörelse ftir perioden januari till och med augusti,
måluppftilj ning, en ekonomisk analys och framtidsbedömning.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med tekniska utskottets ftirslag
2016-09-20 s 4s.

För kännedom
Kommunstyrelsen/tekniska ftirvaltningen

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Kommunstyrelsen

s 15r Motion från ungdomsfullmäktige om senare bussturer
på fredagar och lördagar på Linje 2
KS 2015179t

Beslut
Kommunstyrelsen ger tekniska ftirvaltningen i uppdragatt inkludera denna
motion i utredningen om behovet av utökad busstrafik.

Beskrivning av ärendet
I en motion till ungdomsfullmfütige inlämnad 2015-12-10 ftireslår Alma
Ericsson Nelson och Ida Isaksson att Linje 2 ska gå fram till klockan 22:30
på fredagar och lördagar så att de kan ta sig hem utan att füräldrar behöver
skjutsa efter att de till exempel varit på bio eller träffat kompisar.

Kommunstyrelsen har 2016-09-05 $ 129, 130,131 i liknande
ungdomsmotioner beslutat att:

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

2. Utredningen presenteras till budgetberedningen inftir arbetet med
Strategisk plan 20 1 8-2020.

Ungdomsmotionen skickades på remiss till tekniska utskottet som 2016-09-
20 ç 46 ftireslår att kommunstyrelsen ger tekniska fürvaltningen i uppdrag
att inkludera denna motion i utredningen om behovet av utökad busstrafik.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med tekniska utskottets ftirslag
2016-09-20 ç 46.

För kännedom
Alma Ericsson Nelson och Ida Isaksson

För genomfürande
Kommunstyrelsen/tekniska ftirvaltningen

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Kommunstyrelsen

S f52 Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsberättelse i

delårsrapport augusti 2016
KS 2016/s14

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer arbetsmarknadsftirvaltningens delårsrapport.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknadsfürvaltningen har tagit fram delårsrapport per augusti 2016
Nettokostnaderna uppgår till 33,9 miljoner kronor, vilket innebär ett
överskott på drygt 5,1 miljoner kronor.

Ä.rsprognosen visar på ett överskott pà"3,7 miljoner kronor. Överskott
ftirväntas ftir Arbete och sysselsättning samt ftir Lärcentrum. Överskottet
beror i huvudsak på lägre kostnader än budgeterat ft)r
arbetsmarknadsåtgtirder samt vakanser på tjänster under en del av året.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med nåiringslivs- och
arbetsmarknadsutskottets ftirslag 201 6-09-21 $ 68.

För kännedom
Kommunstyrelsen/arbetsmarknadsftirvaltningen

Sida
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Kommunstyrelsen

s r53 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
KS 20161537

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta fürslag till Ledningssystem ftir
systematiskt kvalitetsarbete ftir arbetsmarknadsfü rvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknadsftirvaltning har tagit fram fi)rslag till Ledningssystem fi)r
systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet ska användas ftir att planera,
leda, ftilja upp, utvåirdera och fÌirbättra verksamheten.

Av ledningssystemet framgår ansvarsftirdelning mellan kommunstyrelsens
nåiringslivs- och arbetsmarknadsutskott samt ftirvaltningen.

Vid framtagandet av ftirslaget till Ledningssystem ftir systematiskt
kvalitetsarbete für arbetsmarknadsftirvaltningen utgångspunkten varit att det
ska finnas en ftirvaltningsgemensam struktur ftir kvalitetsarbete som bottnar
i de lagar, ftirfattningar och ftireskrifter som reglerar verksamheten.
Därutöver har ambitionen varit att göra det enkelt och ftirståeligt ftir att
stimulera till praktisk tillämpning.

Arbetsmarknadsftirvaltningens delverksamheter har i olika omfattning
arbetat med systematiskt kvalitetsftirbättringsarbete. Delar av verksamheter
behöver utifrån de processer som finns inom arbetsmarknadsftirvaltningen
upprätta skriftliga rutiner, checklistor och handledningsdokument ftir att
säkra kvalitet i verksamheten. Arbetet med upprättande av nödvändiga
rutiner ftir att kvalitetssäkraalladelverksamheterna beråiknas vara klart den 1

januari 2017.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med näringslivs- och
arbetsmarknadsutskottets ftirslag 2016-09-2I ç 69.

För genomftirande
Kommunstyrelsen/arbetsmarknadsftirvaltningen

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Kommunstyrelsen

s r54 Yttrande. Regional indelning - tre nya län (SOU
2016:48)
K520161428

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Kenneth Backgårds (NS) ftlrslag på
remissvar som kommunens remissvar.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun åir remissinstans für delbetänkandet Regional indelning -
trenya län (SOU 201648). Delbetåinkandet omfattar en utredning kring en
ny indelning av län och har genomffirts av en kommitté med landshövdingen
Barbro Holmberg som ordftirande. Utredningen visar på en fragmenterad
och asymmetrisk bild av statens organisation och föreslår en ny indelning i
sex län och en omorganisering av ett antal statliga myndigheter i syfte att
åstadkomma en regional indelning som harmoniserar med den füreslagna
länsindelningen.

Yrkanden och beslutsgång
Inge Andersson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta enligt
kommunledningsftirvaltningens tj änsteskrivelse.

Olle Lindström (M), Kenneth Backgård (NS), Hendrik Andersson (L) och
Bosse Strömbäck (V) yrkar avslag till kommunledningsfiirvaltningens
tjänsteskrivelse och bifall till ftirmån ftir respektive eget inlämnat ftirslag på
remissvar. Se bilaga ftir förslag på remissvar.

Bernt Drugge (SD) och Lili-Marie Lundström (C) yrkar bifall till Olle
Lindströms (M) ftirslag på remissvar.

Sammanträdet ajourneras klockan 16.35 - 16.40.

Efter ajoumeringen drar Olle Lindström (M), Hendrik Andersson (L) och
Bosse Strömbäck (V) tillbaka sina ftirslag på remissvar och yrkar bifall till
Kenneth Backgårds (NS) fiirslag på remissvar.

Bernt Drugge (SD) och Lili-Marie Lundström (C) yrkar bifall till Kenneth
Backgårds Q.{S) ftirslag på remissvar.

Ordftiranden ställer Inge Anderssons (S) yrkande mot Kenneth Backgårds
(NS) ftirslag på remissvar och finner att kommunstyrelsen beslutar att lämna
Kenneth Backgårds (NS) ftrslag på remissvar som kommunens remissvar på
delbetänkandet Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48).

För kännedom
Regeringskansliet/finansdepartementet
Kommunstyrel senlkansliet

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Kommunstyrelsen

S f 55 Delårsrapport august¡ 2016
KS 20161514

Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige fastställer delårsrapporten per augusti 2016.

2. Kommunfullmäktige uppmanar nämnder och styrelser med
prognostiserade underskott att genomfüra nödvändiga åtgtirder ftir att
anpassa verksamheterna till budgeterad nivå.

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 h?indelser 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 mkr) bättre än budget ftir perioden. För
helåret prognostiseras ett positivt resultat ftir kommunen med 15,0 miljoner
kronor. Det är 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 finansftirvaltningen räknar med en negativ
awikelse med -9,0 miljoner kronor. Utbildningsnämndens prognos visar -7,8
milj oner kronor, kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning -3,3 milj oner
kronor och kultur-, fritids- och ungdomsnämnden -2,8 miljoner kronor.
Övriga nämnder räknar med en ekonomi i balans eller med ett överskott. De
nåimnder som räknar med underskott vid arets slut uppmanas att vidta
åtgärder ftir att nå en ekonomi i balans. Det är av stor vikt fiir kommunens
fortsatta ekonomiska utveckling.

Investeringarna ftir perioden uppgår till67,4 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
genomft)ras, vilket skulle innebära 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.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med ftirslag till beslut.

För beslut Kommunfullmåiktige

S¡da
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Kommunstyrelsen

S f 56 Delegationsbeslut och delgivningar

Beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av delegationsbeslut och
delgivningar under perioden 201 6-08 -25 - 201 6-09 -22 till handlingama.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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MODERATERNA
NORRBOTTENS LAN

Bodenmoderaternas yttrande över delbetänkande Regional indelning - tre nya

län (SOU 2016:48)

Moderaterna avstyrker indelningskommitténs förslag om att Västernorrlands, Jämtlands,

Västerbottens och Norrbottens län den l januari 2018 ska läggas sammantill ett län.

Moderaterna avstyrker ockå kommitténs förslag om att Västernorrlands läns landsting,

Jämtlands läns landsting, Västerbottens läns landsting och Norrbottens läns landsting ska

läggas samman till Norrlands läns landsting från den 1- januari 2019.

Moderaternas sammanvägda bedömning av kommitténs förslag är att det medför bestående

nackdelar för landstingens, kommunernas och länens medborgare av fdrre och större

länlregioner. Moderaterna anser att kommitténs förslag till tidsplan för bíldandet av

Norrlands län är orealistisk Förslaget innebär en av de största samhällsförändringar någonsin

och att genomföra detta utan ingående konsekvensanalys och utan bred politisk och folklig

förankring är synnerligen olämpligt.

Den stora geografiska ytan som skulle bilda Norrlands län är utmanande vad gäller

demokratiaspekter och lokalkännedom. Det är viktigt att vara lyhörda för den oro som

många medborgare känner avseende avstånden. Moderaterna delar inte grundargumentet

att framtida regioner skulle behöva i storleksordningen en miljon invånare för att kunna

konkurrera med storstadsregionerna i Sverige. Det övertag som storstadsregionerna idag har

beror inte på invånarantal, utan på befolkningstäthet, koncentration av många människor

och företag på en begränsad geografisk yta. Oavsett länsindelning kommer

storstadsregionerna att förbli överlägsna i ekonomisk och politisk konkurrenskraft. Det är

fullt möjligt att de centrala delarna av det nya Norrlands län blir vinnare, men det skulle ske

på bekostnad av de orter och län som hamnar det nya storlänets periferi, såsom exempelvis

Norrlands inland.

Bodens komtnun
Kommunot¡nelcen
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Framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården löses inte genom bildandet av större

regioner. Tidigare erfarenheter om storregionsbildningar visar att nya större regioner inte har

kunnat ge bättre sjukvård, utan det är fortsatt mindre landsting som visar bäst resultat när

det gäller medicinska resultat och ekonomi. Inte heller har rekryteringen av

sjukvårdspersonal visat sig underlättas med en större regionbildníng.

Det finns all anledning att inta en skeptísk hållníng till den omfattande förändríng som nu

föreslås. Om förändringar i den regíonala indelningen ska ske måste de motiveras í det

enskilda fallet, bygga på tydlíg medborgarnytta och ha stark förankring hos dem som

faktiskt berörs: människor runtom i länen.

Kommitténs förslag om ett nytt Norrlands län skapar många frågor som måste besvaras.

Moderaterna anser att kommittén helt har valt att bortse från medborgarnyttan när man inte

har kunnat besvara Frågan om hur denna sammanslagning av ffra län påverkar

medborgarnas möjligheter att påverka politiken och att uppleva sig delaktiga i en

demokratisk process som berör dem. Möjligheten att få politisk representation från alla delar

av de hittillsvarande landstingen och kommunerna kommer att vara utmanande och riskerar

att skapa ett avstånd mellan medborgare och förtroendevald. Moderaterna känner en stark

oro att medborgarna i ett nytt Norrlands län kommer att uppleva att de beslut som fattas

och som påverkar hälso- och sjukvården i deras närhet inte ãr legitima. Demokrati bygger

inte enbart på majoritetsbeslut utan även på att de som beslutar har en legitim grund för att

företräda dem de beslutar åt

Kommitténs teoretiska argument om stordriftsfördelar och regionförstoring klargör inte

heller hur förändringen leder till bättre kvalitet tillgänglighet och service inom hälso- och

sjukvården. Oavsett storlek har alla landsting samma problem med de accelererande

sjukvårdskostnaderna som bland annat den medicinska utvecklingen för med sig. Det krävs

en djupanalys över hur en större region påverkar sjukvårdens tillgänglighet och struktur.
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Ett nytt Norrlands län ínnebär en vidsträckt geografi som motsvarar halva Sveriges yta med

stora utmaningar. Till en av utmaningarna hör en i många delar eftersatt infrastruktur där

möjlighet till kollektivt resande med exempelvis tåg saknas från flera orter, och där vägnätet

lämnar mycket att önska när det gäller framkomligheten. Mot den bakgrunden är det näst

intill omöjfigt att hålla samman en större region.

Det är med oro Moderaterna noterar att kommitténs förslag saknar svar på hur en ny statlig,

regional förvaltning i praktíken skall fungera. Moderaterna bedömer att det finns ett behov

av ett tydlÍgt mandat tíll länsstyrelserna, statens enda territoriellt organiserade myndighef i

synnerhet i rollen att främja länens regíonala tillväxt och utveckling. Länsstyrelserna har stora

behov av geografisk närhet till kommuner, medborgare och företag. Förslaget ínnehåller

inte förslag på de förändringar som bör ske för relevanta statliga myndigheter. Ett seriöst

förslag hade haft sin utgångspunkt i hur man víll ha del för att sedan dríva en process för

genomförande av exempelvis nya större länsstyrelser. Det är viktigt att betona att starkare

regíonalt självstyre måste balanseras mot värdet av statlig närvaro och nationell likvärdíghet.

Det är av största vikt att medborgarnas synpunkter och önskemål blir hörda vid en sådan

genomgripande förändríng som läns- och landstingssammanslagning innebär. Detta kan

förslagsvis ske genom folkomröstning, opiníonsundersökning eller liknande metod. I Sverige

finns en lång och god tradition av bred samsyn över blockgränsen när grundlagsnära

förändríngar skall beslutas.

Med hänvisning till ovanstående Yttrande avstyrker Bodenmoderaterna delbetänkandet

Regional indelning - tre nya län (SOU 2OL6:48).

Bodenmoderaternas Fullmäktigegrupp

Olle lindström, Gruppledare
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Vi har yrkat avslag på ärende -Bodens kommuns yttrande över delbetänkande Regional indelning-
tre nya län (SOU20I6:48)

I samband med detta avslagsyrkande inlämnar vi detta särskilda yttrande som också inlämnats till
Finansdepartementet som Sjukvårdspartiets eget remissvar i ärendet.

Bakgrund

Frågan om bildandet av en så kallad storregion i Norrland, bestående av Västernorrlands-,
Jämtlands-,Västerbottens- och Norrbottens län kommer enligt nu liggande processplaner inte
underställas väljarna i ett allmänt val eller folkomröstning. Detta trots att det är den största
forändringen på detta område någonsin. Frågan diskuteras huvudsakligen bland berörda politiker
och är av den anledningen inte en fråga som medborgarna direkt kommer i kontakt med.
Av den anledningen har det tagits folkinitiativ till folkomröstning i såväl Norrbottens- som i
Jämtlands län. Det finns dessutom ett flertal genomflorda opinionsundersökningar som visar på ett
folkligt motstånd mot denna ftirändring på över 80 procent.

De argument flor denna forãndring som bland annat presenteras i Norrbottens läns landstings
remissvar är huvudsakligen av rationell karaktär. De vinster man ser har mycket att göra med
centraliserade funktioner av service- och myndighetskaraktär samt tankar om möjliga
strukturlorändringar inom hälso- och sjukvård. StrukturfÌirändringar som mer kan beskrivas som
central iseringar och framtida nedläggningar.

Sj ukvårdspartiets ställningstagande

En framtida storregion bestående av de fyra nordligaste länen omfattar mer än halva Sveriges yta.
Norrbotten ensamt omfattar 25 %o av Sveriges yta. Det skulle alltså bli fråga om en region som ffir
extremt långa avstånd och som till ytan omfattar flera länder i Centraleuropa. Avstånden fìjr såväl
medborgare som andra som önskar besöka centrala servicefunktioner i en sådan region blir så långa
att det blir en for många oöverstiglig uppgift och där i många fall övernattningar kommer att krävas.
Det kommer inte att bli möjligt att göra en tur och retur resa med allmänna kommunikationsmedel
på en och samma dag, ft)rutom med flyg.

Det kommer att uppstå ett demokratiskt underskott i en framtida mindre regional forsamling, där
politiker från de fyra länen skall sätta sig in i frågor omfattande över halva Sveriges yta. Det är
utifrån en del politikers synpunkt en fordel, eftersom obekväma beslut gällande det egna närområdet
kan tas av andra med ingen eller liten lokalkännedom. Ett demokratiunderskott. Avståndet till valda
politiker såväl mentalt som geografiskt kommer att öka dramatiskt.

Hälso- och sjukvårdsfrågoma brukar användas som ett exempel på fordelar med en stor region, men
då vill vi påpeka att de eventuella ftirdelar detta skulle innebära redan finns. Detta i form av ett
sedan årtionden etablerat och väl fungerande samarbete mellan de fyra nordligaste länen, där man
hanterar gemensamma specialiseringsfrågor och riks- och regionsjukvård. Det handlar om fyra län
med rätt dålig ekonomi, som inte blir bättre av att en sammanslagning sker. Tillgängliga resurser
förändras inte sett till ett per capita ñrhållande. Tvärt om kan forsämringar inom hälso- och
sjukvården genomft)ras med hjälp av andra med mindre lokalkännedom, eftersom det handlar om
stora geografiska avstånd där lokalkännedomen blir minimal. Man kommer alltså att få ta ställning
till strukturft)rändringar i områden man inte alls känner till. Kanske bekvämt ftir en del, forödande
fìir andra.

Vi ser sammantaget detta som den största och sämsta förändring som planeras och som bygger på

æ vt



argument som vid ett skärskådande inte är hållbara. Det sker utan mellanliggande val vilket är
synnerligen anmärkningsvärt ur demokratisynpunkf. Ett renodlat politikerprojekt som genomlors
över medborgarnas huvuden. Det är bland annat av den anledningen som folkinitiativen tas och det
kommer krav på folkomröstning i minst två av länen, tänkfa att ingå i denna storregion.

Vi anser därfìir att ett bildande av en Norrländsk storregion kraftfullt måste avstyrkas. Vi ser gärna

en ökad statlig närvaro i ett så stort län som Norrbotten, något som inte med säkerhet sker i en
mycket större regionbildning.

Kenneth Backgård
Ordfdrande
Sjukvårdspartiet
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Remissvar "Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)

Liberalerna Bodens svar på remiss från Finansdepartementet

Liberalerna i Boden avstyrker förslaget om ny länsindelning - "Region Stornorrland" även kallad

"Storregíon".

Norrbottens län har precis inlett arbetet med att bilda en ny region: "Region Norrbotten". Arbetet

med detta nya sätt att administrera regionen, vilken är väl förankrad i och med den gamla,

månghundraåriga länsindelningen, är alltså isin linda. Att i detta skede ens antyda att det i närtid ska

ske ännu en regionombildning är olyckligt. Det skulle paralysera den politiska organisationen och

andra viktiga beslutsprocesser ännu längre än vad som nu är fallet.

Själva förslaget på ny indelning är inte heller ändamålsenligt. Som det är idag så kan man nå de flesta

delarna av Norrbotten och exempelvis ha ett möte, utan att övernattning krävs. För personal inom

hälso- och sjukvård är det redan idag en organisation med likvärdig vård- och

kommunikationsproblem. För politikerna är situatíonen liknande. Bor man exempelvis i Pajala så är

det betydligt svårare att delta i demokratiska forum och sammanhang än om man bor vid kusten.

En större region än Region Norrbotten skulle innebära att det enklaste stället för alla att mötas vore

Arlanda flygplats, vilket trots att det nya förslaget på regionindelning innefattar mer än halva

Sveriges yta, inte ligger inom regionen. Från Sundsvall, som är den sydligast belägna större staden i

regionen, är det fortfarande 35 mil till Arlanda. Från Sundsvall till Luleå är det 53 mil och från

Sundsvall till Kiruna är det 87 mil.

Region Norrbotten är redan idag på gränsen till för stort, om man ska ha en och samma arbetsgivare

eller på allvar kunna delta och agera i demokratiska sammanhang. För patienter och vårdtagare är

det inte säkert att skillnaden skulle bli uppenbar. Vårdsamarbete med övriga län/regioner fungerar

bra.

Liberalerna i Boden har ett antal konstruktiva förslag. Vi anser att vårt avlånga land, det vill säga hela

Sverige är en lämplig indelningsenhet för den specialiserade sjukhus- och sjukvården. I samband med

det så blir staten huvudman och får tillse att vifår likvärdig vård och sjukhusvård i hela landet. Det är

väldigt viktigt, framförallt för oss i de glest befolkade delarna av landet. Här kan man se på Norge för
att få ett exempel på en fungerande organisation.

Regionindelningen "Region Norrbotten" är, även om man låter staten ta över ansvaret för

sjukvården, en lämplig storlek och ett lämpligt dírektvalt organ för att bedriva regiongemensamma

intressen som kollektivtrafik, regional utveckling, m.m.

Kommunerna eller Region Norrbotten skulle kunna ta ett större ansvar för den lokala tillgången på

enklare vård. Vårdcentraler skulle kunna bli minisjukhus med möjlighet till röntgenundersökníngar

och enklare sjukvårdsuppgifter samt vara remitterande instans.
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Framtidens vård är en viktig fråga i vårt högteknologiska samhälle, där genkartläggning och

specialmediciner blir allt mer vardagsmat samtidígt som kostnaderna ökar i takt med komplexiteten.

Därför tror vi inte att vår nuvarande uppdelning i landsting eller mindre sjukvårdsregioner, med

specialiserad sjukhusvård är en framkomlig väg, ur ekonomí- och kompetenshänsyn.

Det innebär att alla tänkbara regíonindelningar som ínte innebär ett statligt huvudmannaskap, dvs.

ett "Region Sverige", är dömda att misslyckas, sett på längre sikt. Att nu bilda en "Storregion" eller

ett "Stor Norrland" skulle både fördröja och försvåra ett landsomfattande ansvar för sjukhusvården.

Arbetet med bildandet av "Region Norrbotten" borde dessutom sätta Norrbotten i karantän för ny

regionbildning för en tid av minst 5 år.

För Liberalerna i Boden, Hendrik Andersson, gruppledare
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Tjänsteskrivelse
Datum

2016-09-29

Sidâ

1{2)
Bodens kommun

Kommun ledningsförvaltningen
Kanslikontoret
Patrik Lindahl, 0921 €2358
patrik.lindahl@boden.se

Remissvar t¡ll SOU 2016:48 Regional indelning

Förslag till beslut
Presenteras vid mötet.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun är remissinstans für betåinkandet SOU 2016:48 Regional
indelning - tre nya län. Betdnkandet omfattar en utredning kring en ny
indelning avlän, och har genomfürts av en kommitté med landshövdingen
Barbro Holmberg som ordfürande- Utredningen visar på en fragmenterad
och asymmetrisk bild av statens organisation, och füreslår med utgångspunkt
i detta en ny indelning i sex låin och dåirtill en omorganisering av ett antal
statliga myndigheter i syfte att åstadkomma en regional indelning som
harmoniserar med den füreslagna l?insindelningen.

Bodens kommun delar kommitténs uppfattning vad gËiller behovet av en
översyn av statens organisering, samt behovet av en mer ändamålsenlig
samhällsorganisation.

Ett flertal utredningar under de senaste decenniema har åskådliggiort
behovet av enny samhällsorganisation som är b?ittre anpassad ftir nutidens
behov. En indelning i mer jÊirnnstarka län och landsting skulle sannolikt ge
bättre ftirutsåittningar att öka regionens konkurrenskraft och
utvecklingsftirmåga sett ur ett nationellt, europeiskt och globalt perspektiv.
Större och mer bärkraftiga regioner kan innebära en bättre
planeringskapacitet, större kunskapsbas och även ge bättre villkor frir
inomregional planering. Samtidigt finns det risker vad gäller kÊinslan av
regional identitet och i detta hur medborgarnaväljer att engagera sig i
utformning och innehåll av politik.

Bodens kommun är positiv till en översyn av den regionala organisationen
fÌir ett antal statliga myndigheter, men vill samtidigl påpeka att dagens
organisering av dessa myndigheter sannolikt bygger på goda motiv och
behovsanalyser som gett nuvarande organisering. Oaktat dagens
differentierade indelning som varierar mellan fem och åtta regioner, är det
vår uppfattning att dessa myndigheter organiserat sig efter funktionalitet och
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Datum

2016-09-29

att samverkan över myndighets- och länsgrtinser trots allt fungerar bra. I
dagsläget hnns det goda exempel på funktionell, regional samverkan, t ex i
de sex sjukvårdsregioner som landstingen organiserat sig i och som bl a har
till uppgift att samordna högspecialiserad vård. Vidare är delar av det
regionala utvecklings- och tillväxtarbetet organiserat i åtta regioner, genom
den indelning som EU valt vid genomförandet av EU:s stn¡kturfonder. Även
i detta fall är det vår uppfattning att denna indelning är funktionell och
fungerar tillfredsställande.

Utredningør pâtalar att det råder en stor obalans vad gäller hur nationella
forskningsresurser och projektmedel ftirdelas, och att de stora låinen och
regionerna är de som lyckas å huvuddelen av dessa pengar. Bodens
kommun ifrågasåitter inte denna analys, men vill samtidigt pâÉalaatt en del
av ftirklaringen sannolikt åir att vissa strukturer, organisationer och
projektägare åir lokaliserade till dessa regioner vilket gör att medlen hamnar
d¿ir.

Utredningen visare vidare på en global trend vad gäller större regioner och
frirdelar med en fürstlirkt regionalisering. Samtidigt tir det viktigt att inte
glömma bort det demokratiska perspektivet, och vikten av att kunna
rekrytera och engagera medborgare i politik och samhällzutveckling. Enligt
vår uppfattning kommer en ny lfinsindelning/landstingsindelning i större och
ftirre låin att ståilla mycket stora krav på de politiska partiern4 och deras
ftirmåga att skapa engagemang och representativet i den regionala politiken.

Bodens kommun ser behov av cn utökad och bättre samordning av slatens
verksamheter och myndigheter. Dessa är i dagslåiget organiserade vertikalt, i
stuprör, med mycket hög grad av specialisering. I dagsläget finns det
uppdrag hos låinsstyrelserna vad gäller samordning av statlig verksamhet och
statligamyndigheter, men vi är något tveksamma kring hur denna
samordning bedrivs i dagsläget. I likhet med utredningen emotser vi dåirftir
att dettauppdrag fürtydligas och ftirstärks, och att detta b<ir vara ett viktigt
uppdrag vid en eventuell ny länsindelning.

Vidare beiyser utredningen vikten av demokrati och legitimitet, och påpekar
att samla ihop "verksamhetema och uppgiftema som idag beslutas av
indirekta politiska organ i ett direktvalt landsting innebåir möjligheter für en
fÌirstãirkning av demokratin". Bodens kommun delar i huvudsak denna
uppfattning, men som tidigare påtalats kommcr detta enligt vår uppfattning
att ställa stora krav på de politiska partierna vad gäller att skapa engagemang
kring politik och deltagandet i politiska processer.
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Patrik Lindahl
Kommunstrateg
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