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S 69 lnformationer

Följ ande informationer lämnas:

l. $ 87 Godkännande av samrådshandlingar av Översiktsplan 2025 samt
tematiska tillägg ftir vindbruk och landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (översiktsplanerare Emma Lundqvist och planeringssekreterare
Staffan Eriksson).

2. $ 82 Delårsrapport januari-april2016 (ekonomichef Lena Lundberg).

3. Kommunchefens rapport (kommunchef Mats Berg).
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s70 Motion från Rigmor Aström (M) och Lili-Marie
Lundström (C) om förbättring av byabadens underhåll
KS20t5l2t4

Komm u nstyrelsens förs lag
Kommunfullm?iktige avslår motionen med motiveringen att kultur-, fritids-
och ungdomsnåimnden 2016-04-20 $ 41 fastställt regler och riktlinjer für
friluftsbad i ffireningsregi.

Reservationer
Rigmor Åström (M), Bernt Drugge (SD) och Robert Lund (SD) reserverar
sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Rigmor Ä,ström (M) och Lili-Marie Lundström (C) har 2015-04-22låimnat in
motion där de füreslår 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 sommaren2}lí.

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

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutade 2015-06-16 $ 36 att bevilja
ett extra bidrag på upp till 4000 kronor till sanitåira åtgärder ftir samtliga
badplatser ftlr badsäsongen 2015. Nämnden beslutade 2016-04-20 $ 41 att
antanya regler och riktlinjer lor friluftsbad i ftireningsregi. Dessa gäller ftir
sommaren 2016. Ansökningar om bidrag ska ha kommit in till kultur-,
fritids- och ungdomsftirvaltningen senast 20I 6-06-01. Kompletterande
ersättningar betalas ut mot uppvisande av verifikat senast 2016-09-30.

Yrkanden och beslutsgång
Rigmor Åström (M) och Robert Lund (SD) yrkar bifall till motionen.
Hendrik Andersson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets ftirslag.

Ordftjranden ställer arbetsutskottets ftirslag med bifall av Hendrik Andersson
(L) och Rigmor Åströms (M) och Robert Lunds (SD) yrkande mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets ftirslag.

För beslut Kommunfullmäktige

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

Reservationer
Olle Lindström (M), Rigmor Ä.ström (M), Maria von Schantz (M), Bernt
Drugge (SD), Robert Lund (SD), Bosse Strömbäck (V) och Lili-Marie
Lundström (C) reserverar sig mot beslutet.

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

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

Socialnämnden skriver att socialförvaltningens biståndsenhet under 2013 har
ftirändrat be slutsformuleringarna gällande bi stånd ft)r personli g

omsorg/service enligt 4kap.1 $ SoL, från beslut med angiven tidsram till
beslut som omfattar beviljade hjälp- och stödinsatser. Anledningen till att
beslutsformuleringarna förändrades har att göra med rättsÊikerheten ftir den
enskilde och de krav som ställs på myndighetsutövning och tydliga beslut
enligt gällande lagstiftning; social-tjänstlagen (SoL) och ftirvaltningslagen
(FL) samt Socialstyrelsens ftireskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5
(tidigare SOSFS 2006:5).

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 uppfuller inte lagstiftningens krav på tydliga beslut och det
är svårt ftir den enskilde attvetavilka hjälp- och stödinsatser som har blivit
beviljade.
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Tydliga beslut hindrar dock inte att den enskilde tillsammans med
kontaktpersonen ges större infl¡ande att planera hur beviljade insatser ska
utftiras. I samband med den nya organisationen ftir hemtjänsten ska socialt
ansvariga samordnare ansvara für att upprätta och ftlja upp
genomft)randeplaner 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 socialnämnden är en
metod som har och kommer att implementeras i myndighetsutövningen i
samverkan med verksamheten ftir hemtjåinst och särskilt boende. En del av
myndighetsutövningenär atl utreda den enskildes behov utifrån fysiska,
psykiska, sociala och existentiella behov i enlighet med värdegrunden i
socialtjänstlagen och som biståndsenheten utgår ifrån vid behovsbedömning.
ÄgIC ger utrymme ftir att utveckla och systematisera enskildas behov och
målsättning ñr beviljade insatser ytterligare. Socialnämnden menar att
ÄnIC utvecklar behovsbedömningen i myndighetsutövningen men inte
medftir att socialnämnden kan frångå de krav som füljer med att säkerställa
rättsäkerheten ftir den enskilde.

Palo (M) framftjr att ftirändring 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 kundernas behov.
Hemtj åinstpersonalens arbetsmilj ö regleras av annan lagstiftning.
Socialnämnden skriver dock att ftirslag 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 tafram
ftirslag till en nationell kvalitetsplan ftjr äldreomsorgen. Uppdraget ska
redovisas senast 2017-03-31. I uppdraget ingår bland annat att ftireslå
åtgärder som syftar till flexiblare former för beslut om äldreomsorg utan att
rättsäkerheten für den enskilde ftirsämras. Aven om det finns kommuner som
väljer att frångå de krav som ställs på myndighetsbeslut åir det inte lämpligt
att rekommendera socialnämnden att ge uppdrag till biståndsenheten som
strider mot nu gällande lagstiftning.

Yrkande och beslutsgång
Olle Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsens förslag till beslut ska vara:
Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att arbeta fram en modell
med ett rambeslut i tid vid beslut om hemtjänstinsatser. Kontaktpersonen i
hemtjänsten får ett ökat ansvar ftir att tillsammans med den enskilde ta fram
och planera insatser med större infl¡ande från den enskilde.

Bernt Drugge (SD) och Bosse Strömbäck (V) yrkar bifall till motionen.

w Ø
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Ordftiranden ställer arbetsutskottets fürslag, Olle Lindströms (M) yrkande
och Bemt Drugges (SD) och Bosse StrrimbAcks (V) yrkande mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets ftirslag.

För beslut
Kommunfullmáktige
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s72 Motion från Bernt Drugge (SD) Förbud mot
mobi ltelefoner och s u rfplattor u nder lektionstid
KS 2016/145

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

Reservationer
Bernt Drugge (SD), Robert Lund (SD), Olle Lindström (M) och Maria von
Schantz (M) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Bernt 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 füreslår 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 utbildningsnämnden som 2016-04-14 5 37
beslutade att füreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med
motiveringen att skolhuvudmannen saknar lagligt inflytande i denna fräga.
Motionen anses därmed besvarad.

Utbildningsnämnden skriver att denna typ av regler räknas som
ordningsregler i skolan. Lagstiftningen ger ansvaret till rektor aft fatla 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 följande i sitt PM, juridisk vägledning till trygghet och
studiero fran januari2013 angående omhändertagande av ftiremål: "När det
gäller ft)remål som stör är det hur föremålet används som är grunden ftir
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 fürsvåras 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 fiir
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 omhåindertagande. Vid nationella
prov finns särskilda regler, i övrigt ansvarar lärare och rektor ftir detta.

W v
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Yrkande och beslutsgång
Bernt Drugge (SD), Olle Lindström (M) och Maria von Schantz (M) yrkar
bifall till motionen.

Bosse Strömbäck (V) yrkar bifall till arbetsutskottets ftirslag.

Ordftiranden ställer arbetsutskottets ftirslag med bifall fran Bosse Strömbäck
(V) mot Bernt Drugges (SD), Olle Lindströms (M) och Maria von Schantz
(M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
ftirslag.

För beslut
Kommunfullmfütige

M
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s73 Motion från Lili-Marie Lundström (G) Starta
integrationsprojekt tillsammans med våra
studieförbund
KS 2015/304

Komm unstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller motionen i delen om att tekniska fürvaltningen
ska kontakta studieftirbund och andra intressenter ftir att ffi igang
integrationsprojekt.

Beskrivning av ärendet
Lili-Marie Lundström (C) har 2015-05-22\ämnat in en motion om att
kommunen ska kontakta studiefürbund och andra intressenter für att fâigäng
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 ftirvaltningen,
samhällsbyggnadskontoret, Studieftirbundet vuxenskolan och ABF.
Tekniska ftirvaltningen och samhällsbyggnadskontoret har samrått och 2016-
03-31 låimnat 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 ftirutsatt att projekten tillftirs
de medel som behövs.

Tekniska ftirvaltningen i samråd med samhällsbyggnadskontoret ftireslår att
motionen bifalls i betydelsen att tekniska fÌlrvaltningen ska kontakta
studieftirbund och andra intressenter für att Ë igång integrationsprojekt.

Tekniska fürvaltningen skriver att motionen stämmer väl överens med deras
och samhällsbyggnadskontorets verksamhetsmåI. I verksamhetsplanen 20T 6-
2018 ftjr tekniska ftirvaltningen ingår aktiviteterna att ge information till
medborgarna om kolonilotter och att utreda var lämpliga ytor ftir odling
finns, vad som krävs och kostnader ftir iordningsställande. Målet är att skapa
30 kolonilotter under 2016 och att det 2018 ska finnas 60 stycken.

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

Tekniska fiirvaltningen har även påbörjat ett arbete med att se över och
ftirbättra Bodens infarter. I denna översyn kommer röjningsarbete att ingå
och sysselsättningstillfüllen att ges. I tekniska fürvaltningens
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verksamhetsplan ingår att inrätta praktikplatser fiir nysvenskar i samverkan
med arbetsmarknadsfÌirvaltningen.

Tekniska fiirvaltningen skriver vidare att en dialog kommer att ftiras med
studiefÌirbund och andra intressenter ftir att undersöka vilket intresse som
finns av att samarbeta. Arbete pågar für att söka projektpengff ftir aff
finansiera projekten.

X'ör beslut
Kommunfullmtiktige

#
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s74 Eyvind Johnson-sällskapet med begäran av namnbyte
från Kungsbroparken till Eyvind Johnsonparken
KS 2015/816

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller begäran av namnbyte från Kungsbroparken till
Eyvind Johnsonparken.

Beskrivning av ärendet
Eyvind Johnson-sällskapet har 2015-12-29lamnat in en begäran av
namnbyte från Kungsbroparken till Eyvind Johnsonparken.

Föreningen anser att namnbytet skulle öka kunskapen om fürfattarens
ankn¡ning till Boden och möjligheten attnyttaparkområdet ftir
verksamheter som litter¿ir turism, utställningar med mera skulle öka. Med
promenaden "Stadsvandringen i Eyvind Johnsons fotspår" som börjar vid
järnvägsstationen och som består av ätfatittskåp med fotografier och utdrag
ur hans böcker så skulle parken bli en naturlig del av upplevelsen.
Föreningen vill att namnbyet ska vara genomfürt senast sommaren 2016 sä
att en nyinvigning med det nya namnet väl skyltat kan genoftiras i samband
med den planerade fürfattar - 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 håinvisning till att namnändringen passar väl in i den ambition
som finns att uppmärksanìma att kommunen har en nobelpristagare i
litteratur och det uppdraget kultur-, fritids- och ungdomsfürvaltningen fatt
från fullmäktige att årligen aÍrangera en fürfattar- och litteraturmässa.
Eyvind Johnson kommer vara ett återkommande tema für mässan. Nåimnden
menar att dessa åtgÈirder ytterligare kan lyfta vår nobelpristagare och stärka
kommunens kulturprofil och attraktivitet.

Även tekniska ftirvaltningen ställer sig 2016-03-04 positiv till namnb¡et och
menar att ändringen bidrar till ett helhetsintryck och ftjrstärker övriga
insatser i närliggande utemiljö som syftar till att uppmärksamma ftirfattarens
verk. De påpekar även att många redan kallar parken ftir Eyvind
Johnsonparken.

För beslut
Kommunfullmäktige
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S 75 Antagande av detaljplan för Boden 56:36 Brogatan
KS 201sl68s

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmåiktige antar detaljplanen.

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

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

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

Till antagande kvarstår inga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

s76 Fastställande av bolagsordn¡ng för Energiproduktion i

Norrbotten AB
KS 2016/280

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer füreslagen 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 Vo av aktierna.

EPAB upparbetar trädelar till bränsle, som sedan fürbränns i värmeverket.
EPAB, som har två anställda,har sin verksamhet inne på
värmeverksområdet. EPAB utfür 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 denl2juni 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 ftireslår därftir att kommunfullmäktige ska fastställa
bolagsordningen ftr budgeten. Bolaget fÌireslås få en styrelse, nominerad av
styrelsen i Bodens Energi AB, bestående av tre ledamöter varav VD är en.
Agarstyrning och uppftiljning kommer att ske genom att styrelsen i Bodens
Energi AB på sina styrelsemöten har en stående punkt med rapportering från
bolaget.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

S 77 Medborgarförslag. Regler för katter
KS 2015/51

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarftirslaget.

Beskrivning av ärendet
Lena V/ilhelmina Sundqvist har 2015-02-03lämnat in ett medborgarftirslag
om riktlinjer fÌir katthållning inom Bodens kommun. Hon ftirslår att
kommunen ska infüra regler som går längre än den allmåinna lagstiftningen
ftir katter. Katter som inte tir kopplade utomhus ska märkas med halsband
eller vara ID-måirkta och registrerade. Katter inom tätbebyggt område ska
främst hållas som innekatter, men regelbundet vistas ute under uppsikt.
Katter ska även ha tillgang till kattlåda utomhus. Katter som visats utomhus
och inte ska användas ftir avel ska kastreras. Detta ftir att undvika att en
vildkattsstam etablerar sig i kommunen.

Medborgarftirslaget skickades på remiss till miljö- och byggnämnden som
låimnade in sifi remissvar 2016-04-29. Nämnden ftireslår att
kommunfullmäktige avslår medborgarftirslaget eft ersom lokala fiireskrift er,
enligt ftirslaget, delvis saknar stöd i lag. Grund für att utfrirda riktlinjer i
övrigt saknar stöd då problematiken i Bodens kommun inte åir av sådan art
att påtagliga missftirhållanden kan anses råda.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

s78 Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av
2016 års löneöversyn
K520161286

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunfullmtiktige beslutar att med anledning av 2016 års löneöversyn ge

nämnder/styrelser tilläggsanslagi2}lí års budget samt utöka ramarna från
och med 2017 enligt ftiljande:

Förvaltning
2017-

(12 mån), tkr

Ks-kommunle dningsförva fming

Ks-telarisk förvaftning
Ks-räddnings- och beredskapsförvaltning
K s - arbetsmarknadsförva ltning
Utbildningsnämnd
Socialnämnd

Kulhn fritid ungdomsnämnd
Överförmyndarnämnd
Summa

986,0

186,0

143,1

614,3

8 712,7

4 543,1

288,9

91,9

15 566,0

1314,7
249,0

190,8

819,0

ll 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 plan20l6-2018 har nämnder/styrelser inte några anslag für
löneökningar i sina ramar. Budget fiir löneökningar finns inom
finansftirvaltningen.

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

Löneöversynen innebär att lönekostnaderna for 2016 ökar med 15 566 tkr.
För 2017 och framåt beräknas ökningen till 20 754,6 tkr.
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Löneökningen per nämnd/styrelse framgår nedan:
2016

Förvaltnine (9 mån), tkr
2017

(12 mån), tkr

Ks -kommunledningsförva ltning
K s -teknisk förvaltning
Ks-räddnings- och beredskapsflorvaltning
Ks -arbetsmarknadsfürva ft ning
Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Kultur fritid ungd förvaltningen
Överförmyndamämnd
Summa

986,0

186,0

143,7

614,3

8 712,7

4 543,r

2gg,g

91,9

15 566,0

1314,7
249,0

190,8

819,0

11 616,9

6 057,5

385,3

122,5

20 754,6

Beräkningen av kostnaderna utgår fran verkligt utfall i löneöversynen och
utifran faktisk sysselsättningsrad samt motsvarande ökning ftir särskilda
ersättningar och timanställda.

Personalkontoret ftjreslår att med anledning av 2016 års löneöversyn fär
nåimnder/styrelser tilläggsanslagi2016 års budget med totalt 15566 tkr samt
utökade ramar från och med2017 med totalt 20 754,6 tkr enligt ovanstående
ftirdelning. Medel füreslås anvisas från finansftirvaltningens budget ftir
löneökningar. Kompensationen ryms inom avsatta medel.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

S 79 Uppdatering av samarbetsavtal Norrbottens e-nämnd
KS 20tt/475

Kom m u nstyrelsens förs lag
1. Kommunfullmäktige godkänner Uppdaterat samarbetsavtal Norrbottens

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

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

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

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2013-05-06 $ 52 beslutat att Bodens kommuns ska
gå med i den gemensamma e-nämnden. Avgiften ftir 2013 anvisades från
kommunfullmåiktiges kontro für ofürutsedda utgifter. För åLr 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'rir
grundbeloppet 70 900 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-nåimnd och
avsnittet Kostnadsflordelning innehåller två delar, grundbelopp och
projektbelopp. Genom attlägga till avsnittet e-kontor som en tredje del
tydliggörs att tjåinsten 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.
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Kommunstyrelsen

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

Ekonomikontoret füreslår i tj änsteskrivelse inkommen 20 | 6-04 -26 att
kommunfu llmäktige godkåinner Uppdaterat samarbetsavtal Norrbottens e-
nämnd avseende avsnittet Kostnadsftirdelning, att 150 000 kronor avseende
2015 och 2016 for ändamålet anvisas från kommunfullmåiktiges konto ftir
oftirutsedda utgifter. För 2017 och framåt utökar kommunstyrelsen
kommunledningsft)rvaltningens ram med 90 000 kronor. Kommunchefen får
i uppdrag att teckna Uppdaterat samarbetsavtal Norrbottens e-nämnd.

Arbetsutskottet lämnade åirendet utan yttrande.

Förslag till beslut inkommet från ekonomikontoret 2016-05-20:

1. Kommunfullmäktige godkänner Uppdaterat samarbetsavtal Norrbottens
e-nämnd. Uppdateringen avser avsnittet kostnadsftirdelning där tj åinsten

verksamhetsutvecklare e-tjänster samt ftirdelningen av kostnader fiir e-
kontoret beskrivs.

2. Kommunfullmäktige anvisar ftjr ändamålet 150 tkr avseende 2015 och
2016 frår:' kommunfullmäktiges konto ftir ofürutsedda utgifter.
Kommunfullmäktige utökar driftramen für kommunstyrelsens
kommunledningsñrvaltning med 90 tkr från och med 2017 med
anledning av det uppdaterade samarbetsavtalet med Norrbottens e-
nåimnd.

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

Yrkanden och beslutsgång
Ordftiranden yrkar att fürslag till beslut ska vara det ftirslag som finns i
tj änsteskrivelse som inkommit från ekonomikontoret 20 I 6-05 -20. Bosse
Strömbäck (V) yrkar bifall till ftirslag till beslut.

Ordft)randen finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ekonomikontorets
ftlrslag.

För beslut
Kommunfullmäktige

(J M
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2016-05-23

Kommunstyrelsen

S 80 lnriktning för tryckeriverksamheten
KS 2016/306

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att tryckeriverksamheten endast omfattar
interna uppdrag (kommunens fürvaltningar och egna bolag).

Beskrivning av ärendet
Tillväxtkontoret ansvarar ftir kommunens interna tryckeriverksamhet.
Tryckeriet betjänar främst kommunens fürvaltningar, men även olika
intresseftiretag och i mindre utsträckning ideella föreningar 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 ftiljd att
produktionen nu närmar si g kapacitets gränsen.

Den interna tryckeriverksamheten sorterar under tillväxtkontoret. Tryckeriet
håller en god teknisk standard och klarar höga volymer, vilket genom åren
har inneburit god service till ftirvaltningarna och de kommunala
intressefüretagen. I mån av ledig kapacitet har tryckeriarbeten även utftirts åt
ideella ftireningar. Detta har skett i mycket begråinsad utsträckning och foljer
en prislista som anpassats für 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 fürekommer. Utrymmet att ätasig externa uppdrag
är därmed mycket begränsat med nuvarande resurser.

Därftir füreslår tillväxtkontoret i tjänsteskrivelse 2016-04-29 aft
tryckeriverksamheten i fortsättningen endast ska omfatta interna uppdrag,
det vill säga kommunala ftirvaltningar och bolag.

För beslut
Kommunfullm?iktige
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Kommunstyrelsen

s81 lntegrationspolicy för Bodens kommun
KS 2016/86

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunfu llmäktige antar Inte grationspolicy ftir Bodens kommun.

Beskrivning av ärendet
Kommunen beaktar i sin planering det mångkulturella perspektivet. Det kan
innebära attvara medveten om olika kulturers sedvåinjor och högtider. Det
kan även innebåira att skapa olika typer av arenor för att nå alla medborgare.

Samhällets insatser får inte diskriminera någon utifrån etniskt eller annat
hänseende. Dåiremot kan och ska samhället främja den värdegrund som
bland annat beskrivs i regeringsfoÍnen. Det svenska samhället bygger på ett
demokratiskt styrelseskick och respekt ftir de måinskliga rättigheterna, dar
respekten ft)r alla måinniskors lika värde och für enskilda måinniskors frihet
och v?irdighet står i centrum.

Yrkande och beslutsgång
Robert Lund (SD) yrkar avslag till näringslivs- och arbetsmarknadsutskottets
ftirslag.

Ordfüranden ställer näringslivs- och arbetsutskottets ftirslag mot Robert
Lunds (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
nÈiringslivs- och arbetsmarknadsutskottets ftirslag.

För beslut
Kommunfullmfütige
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S 82 Delårsrapport januari-apr¡l 2016
KS 2016/141

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporterna fü r
kommunledningsftirvaltningen, tekniska ftirvaltningen, räddnings- och
beredskapsftirvaltningen samt arbetsmarknadsfü rvaltningen.

Kommunstyrelsens förslag
l. Kommunfullmäktige godkåinner delårsrapporten i sin helhet.

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

Beskrivning av ärendet
I delårsrapporten efter april månad redovisas ett positivt resultat med7,5
miljoner kronor vilket ar 2,6 miljoner kronor bättre än periodbudget. För
helåret beräknas ett positivt resultat med 10,9 miljoner kronor vilket är 3,7
miljoner kronor såimre än årsbudgeten.

Finansieringsverksamheten har ftir perioden ett underskott med -31,1
miljoner kronor, vilket till stor del beror på ökning av semesterlöneskulden.
Ökningstakten für semesterlöneskulden är hög under årets ftirsta månader
innan intjänade semesterdagar börjar tas ut under somma$emestrarna.
Finansieringsverksamheten prognostiserar ftir helåret 201 6 ett underskott
med -6,3 miljoner kronor till stor del beroende på att
pensionsutbetalningarna beräknas bli större än budgeterat.

Styrelser och nåimnder beräknar totalt sett ftir helåret 2016 ettöverskott
jämftirt med budget med 2,5 miljoner kronor, vilket är -0,6 miljoner kronor
sämre än vid ftiregående prognostillfrille. Ett antal nämnder/styrelser
fürväntas avsluta året med underskott. Utbildningsnämnden prognostiserar
en awikelse jämftirt med budget med -12,4 miljoner kronor, tekniska
ftirvaltningen med -1,5 miljoner kronor och kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden 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 ftir perioden uppgår till23,5 miljoner kronor och
beräknas ftir helåret uppgå till 201,0 miljoner kronor für helåret, vilket är 9,9
miljoner kronor lägre än budget.

Ekonomikontoret lämnade in tjänsteskrivelse med antagna ftirslag till beslut
2016-05-19.
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Under $ 69Informationer informerade ekonomichef Lena Lundberg om
åirendet.

För kåinnedom
KommunledningsfÌirvaltningen/ekonomikontoret

För beslut
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

s83 Medborgarförslag. Bygg en mult¡sportarena eller rink i

Heden
KS20t5l2t4

Beslut
Fasti ghetsftirvaltningen och utbildningsfü rvaltningen arbetar med att
upprätta en standard och anvisningar samt handlingsplan ftir utemiljö på
fürskolor och skolor. Medborgarftlrslaget anses därmed besvarat.

Beskrivning av ärendet
Lene Nilsson har 2015-10-16låimnat in ett medborgarftirslag om att det
skulle vara bra och roligt ftir barnen och ungdomarnai Heden om det
byggdes en multisportarena eller en rink vid Hedens skola.

Medborgarftirslaget skickades på remiss till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden o ch till utbildningsntimnden.

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden beslutade 2016-02-17 $ 9 att ftreslå
att kommunfullmäktige avslår medborgarft)rslaget. De ställer sig positiva till
fürslaget, men påpekar att de inte är ansvariga ftir de idrottsytor som
angråinsar i direkt anslutning till skolor och skolgårdar. Utbildningsnämnden
ftireslår 2016-03-23 $ 24 att svaret på medborgarftlrslaget ska vara att
utbildningsnåimnden i dagsläget inte har ekonomiska ftirutsättningar att
arlägga en multisportarena eller en isrink och att medborgarftirslaget därmed
ska anses besvarat. Utbildningsftirvaltningen awaktar
fastighetsftirvaltningens och utbildningsftirvaltningens samverkan med att
upprätta en standard och anvisningar samt handlingsplan fiir utemiljö på
ftirskolor och skolor.

För kännedom
Lene Nilsson
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Kommunstyrelsen

S 84 Medborgarförslag. lnför Barn till jobbdagen
K520151696

Beslut
Läroplanen möjliggör redan idagatt skolbarn besöker arbetsplatser
Medborgarfürslaget anses därmed besvarat.

Beskrivning av ärendet
Kevin Sammeli har 2015-11-07 lämnat in ett medborgarftirslag om att inftira
Barn till jobbdagen. Han menar att barn borde Ë följa med någon vuxen till
jobbet, helst en gång under vårterminen och en gång under höstterminen.
Detta skulle göra det lättare attväIja ett framtida yrke. När barnet ¿ir tillbaka
i skolan ska hen skriva ett papper och berätta vad hen lärt sig under Barn till
jobbdagen och då kan även andra bli intresserade av detjobbet.

Medborgarfürslaget skickades på remiss till utbildningsnämnden som 2016-
03-23 $ 25 beslutade att ftireslå att kommunstyrelsen avslår ftirslaget, men
att skolorna ska prata med elevema om hur de ska kunna få inblick i
samhället och vilkajobb som finns.

Utbildningsnålmnden skriver att skolbarn redan idag kan besöka en
arbetsplats en gång per termin. Läroplanens område 2.6 Skolan och
omvärlden öppnar ftir denna möjlighet om skolan och eleverna vill anordna
en sådan dag.

Nämnden menar att det är viktigt att skolan ger eleverna kunskap som gör
det lättare attvîilja framtida utbildning och arbete. Besök på arbetsplatser åir

en av många möjligheter som finns ftir att uppfylla detta behov. Det finns
inga hinder für en skola att organisera besök på arbetsplatser.

För kännedom
Kevin Sammeli
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Kommunstyrelsen

S 85 Medborgarförslag. Förbättra allmänhetens möjlighet att
följa fullmäktigemöten på plats
K520141520

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Sten Engvalls medborgarftirslag om att
ft)rbättra åhörarnas möjlighet att ñlja fullmåiktiges möten.

Beskrivning av ärendet
Sten Engvallhar 2014-12-04lämnat in ett medborgarfiirslag om att ftirbättra
möjligheten ftjr allmänheten att ñlja fullmäktigemöten på plats i
fullmåiktigesalen. Trälisten längs låiktarens skyddsräcke har en kraftig trälist
som hamnar mitt i åhörarnas synftilt och skymmer dem som står i talarstolen.
Bilder som presenteras på den stora skärmen i salen går inte heller att se från
låiktaren. Engvall füreslår därftir att ansvariga på fastighetsfürvaltningen får i
uppdrag atttafrarn ftirslag i syfte att fiirbättra åhörarnas möjligheter att ftilja
fullmäktiges möten.

Medborgarftirslaget skickades på remiss till kansli- och informationskontoret
och till fastighetsnämnden, men då en översyn av mötessalarna påbörjats av
kansliet har kansliet lämnat in ett remissvar i samråd med
fastighetsftirvaltningen.

Kansli- och informationskontoret påpekar 2015-01-08 att hänsyn behöver tas
både till såikerheten och lokalens arkitektoniska utformning nåir räcket
åtgärdas. Informationskontoret anser att fürslaget bör bifallas och att
fastighetsftirvaltningen får i uppdrag att se över frågan.

Även kansliet ftireslår 2016-04-27 att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
motionen. Kommunstyrelsen har under hösten 2015 fattat ett beslut om
översyn och modernisering av kommunstyrelse- samt
kommunfullmäktigesalen. I den översynen kommer problemen som nämns i
medborgarftirslaget att åtgärdas.

För kännedom
Sten Engvall

För genomfärande
Kommunledningsftirvaltningen/kansliet
Fasti ghetsftirvaltningen
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Kommunstyrelsen

S 86 Vittjärvs idrottsklubb med ansökan om bidrag
KS20t6/128

Beslut
l. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla ansökan om bidrag på 50 000

kronor.

2. Bidraget belastar kontot för bygdemedel.

Beskrivning av ärendet
Vittjrirvs idrottsklubbhar 2016-02-19lämnat in en ansökan om ett
ekonomiskt bidrag på 50 000 kronor ftir att i ftirsta hand kunna åtgärda
dråinering och fasadrenovering av Vittjåirvs idrottsgård. Gården ägs av
ftireningen och nyttjas ftir idrottsverksamhet. Det finns ett stort
upprustningsbehov av byggnaden für att undvika kapitalftirstöring. Den
totala kostnaden ftir den renovering som behövs beräknas till cirka 250 000
kronor. De har även sökt bidrag fran Nonbottens Idrottsftirbund. Om de
beviljar bidraget så åir deras regler att bidrag beviljas med högst 50 procent
av den totala kostnaden.

Ansökan skickades på remiss till kultur-, fritids- och ungdomsnämnden som
behandlade ärendet 2016-04-20 $ 46. De ser positivt pãatt en upprustning av
idrottsgården i Vittjärv sker. Nämnden har für närvarande ingen möjlighet att
bevilja den ansökta bidragssumman främst med hänsyn taget till rådande
ekonomiska ftirutsättningar. Det finns inte heller stöd fiir utbetalning till de
füreslagna åtgärderna i kultur-, fritids- och ungdomsnëlmndens regler och
riktlinjer.

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden skriver vidare att Vittjärvs
idrottsklubb 2015 fick ett bidrag från dem på 33 300 kronor. Det bidraget är
utbetalat med utgångspunkt från nåimndens regler och riktlinjer och täcker
årligen de kostnader som uppstår ftir driften av omklädningsrum och
gräsplaner för fotboll.

För kännedom
Vittj ärvs idrottsklubb

För genomfïirande
Kommunledningsftirvaltningen/ekonomikontoret
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Kommunstyrelsen

s87 Godkännande av samrådshandlingar av Oversiktsplan
2025 samt tematiska tillägg för vindbruk och
landsbygdsutveckling i strandnära lägen
K520161292

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka:

1. Samrådshandling ftir Översiktsplan2025 och att den skickas ut ftir
samråd.

2. Samrådshandling ftir tematiskt tillägg ftir vindbruk och att den skickas ut
ftir samråd.

3. Samrådshandling ftir tematiskt tillägg ftir landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS) och att den skickas ut für samråd.

Beskrivning av ärendet
I tj åinsteskrivel se från samhällsbyggnadskontoret inkommen 2 0 I 6-0 5 - 0 3

påpekar kontoret att en översiktsplan är kommunens langsiktiga verktyg som
visar viljeinriktningen ftjr mark- och vattenanvändningen. Översiktsplanen åir

ett av de viktigaste styrdokumenten utöver strategisk plan och
utvecklingsplan. De frågor som behandlas i en översiktsplan är exempelvis
vilka områden som ska bebyggas och hur de ska bebyggas, vilka områden
som behöver särskilt skydd och hur de ska skyddas, vilka miljörisker det
finns och hur detta ska beaktas. Alla kommuner ska ha en aktuell
översiktsplan enligt plan- och bygglagen, och den ska aktualitetsftirklaras
varje mandatperiod, eller minst vart fiärde år. Till översiktsplanen kan
kommunen arbeta fram tematiska tillägg och ftirdjupade översiktsplaner. Ett
tematiskt tillägg omfattar hela kommunytan och behandlar en specifik fräga.
En ft)rdjupad översiktsplan avser ett avgränsat geografiskt område inom
kommunen.

Uppdrag

Kommunstyrelsen tillstyrkte 2015-10-05 $ 161 Inriktning ftir fortsatt
översiktsplanearbete. Uppdraget innebär framtagande av en
kommunövergripande översiktsplan, tematiskt tillägg ftir
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, revidering av tematiskt tillägg ftir
vindbruk (revideringen även i separat beslut i kommunfullmäktige 2015-09-
07 $ 116) samt ftrdjupad översiktsplan für centralorten. Kommunens
översiktsplan kommer inte att vara ett samlat dokument utan bestå av separat
ftirdjupning och tillägg. Inom ramen ftir processen ftir uppdraget beslutades
även att tillgänglighet till plandokumenten samt modell ftir uppftiljning och
aktualisering ska arbetas med.
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Kommunstyrelsen

Organisation och planarbete

Arbetet med framtagande av översiktsplanen har bedrivits enligt beslutad
processorganisation. Detta inneb¿ir en arbetsgrupp med tjänstmän från
samhällsbyggnadskontoret och tekniska ftirvaltningen samt ett
ftirvaltningsöverskridande verksamhetsstöd. Styrgruppen utgörs av
ftirvaltningschefer från tekniska fürvaltningen, kultur- fritids- och
ungdomsfü rvaltningen, fasti ghetsftirvaltningen,
kommunledningsftirvaltningen samt utbildningsftirvaltningen. En
enkätundersökning som riktade sig till medborgarna har genomfürts och är
en av utgangspunkterna für översiktsplanen. Vidare ingår utredningar samt
kommunala, regionala och nationella planer och program. Dessa redovisas i
Samrådshandling ftir Översiktsplan 2025 . Information om kommande LIS -
plan (Landsbygdsuteckling i Strandnära Lägen) har skett i samband med
byaJ;.affar under hösten 2015.

Samråd och fortsatt process

Samrådet planeras attpägäunder juni, juli och augusti 2016. Samrådet
kommer att ske genom en bred medborgardialog dåir remissinstanser och
allmåinhet har möjlighet att låimna synpunkter. Samrådet für de tre
samrådshandlingarna planeras att bestå av dialogträffar i Bodens centrum,
Harads, Gunnarsbyn, Sävast och Unbyn. Utöver detta ska det vara möjligt att
ta del av planerna under evenemanget Miljödagar och skördefest. Öppet
stadshus kommer att anvåindas som en informationskanal ftir det pågående
arbetet. Det ska även finnas möjlighet ftir ftireningar eller enskilda personer
att bjuda in politiker ftir dialog. Inkomna synpunkter sammanställs ftir
politisk behandling och planerna bearbetas. Omarbetat planftirslag ställs
sedan ut där möjlighet återigen finns att låimna synpunkter. Antagande av
planerna i kommunfullmåiktige planeras att ske i mitten av år 2017.

Samhällsbyggnadskontorets ftirslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka:

l. Samrådshandling ftir Översiktsplan2}25 och att den skickas ut für
samråd.

2. Samrådshandling ftlr tematiskt tillägg ftir vindbruk och att den skickas ut
für samråd.

3. Samrådshandling ftir tematiskt tillägg ftir landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS) och att den skickas ut für samråd.

Arbetsutskottet lämnade ärendet utan yttrande.

Under $ 69 Informationer informerade översiktsplanerare Emma Lundqvist
och planeringssekreterare Staffan Eriksson) om åirendet.
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Kommunstyrelsen

Yrkanden och beslutsgång
Ordftiranden yrkar att samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut ska
utgöra ftirslag till beslut.

Robert Lund (SD) yrkar att fürordet till vindbruksplanen ska ändras så att det
blir neutralt i ftirhållande till Bodens kommuns ambitioner nåir det gäller
vindkraft sutvecklingen.

Inge Andersson (S) yrkar avslag till Robert Lunds (SD) yrkande.

Ordftiranden ställer samhällsbyggnadskontorets fürslag till beslut mot Robert
Lunds (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
samhällsbyggnadskontorets ftirslag.

För genomftirande
Kommunledningsft)rvaltningen/samhällsbyggnadskontoret
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Kommunstyrelsen

S 88 Försäljning (friköp) av fastigheten Boden 50:5
KS20t6l29r

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Boden 50:5 till HSB:s Brf

Ägir i Boden, org.ff 798500-1408, KungsgatanlT,961 6l Boden, ftir en
överenskommen köpeskilling om 6,5 miljoner kronor.

2. Kommunstyrelsen godkänner i övrigt villkoren i bifogat köpekontrakt.

3 . Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschefen att underteckna
für beslutet nödvåindiga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret skriver i tj änsteskrivel se inkommen 201 6 -0 5 -03
att fastigheten Boden 50:5 ¿ir upplåten med tomträtt till
bostadsrättsfüreningen Ägir. Bostadsrättsfüreningen har inkommit med
ftirfrågan om att få friköpa tomträtten. Tomträtten friköps till
marknadsvärde, vilket bedöms vara 6,5 miljoner kronor enligt en värdering
som har utfürts av extern part.

Årlig tomträttsavgäld uppgår till 180 000 kronor.

För genomfärande
Kommunledningsftirvaltningen/ekonomikontoret, samhällsbyggnadskontoret
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Kommunstyrelsen

s8e Motion från ungdomsfullmäktige - utöka bussturerna
mellan Harads och Boden
KS 2015/791

Beslut
Kommunstyrelsen avslår motionen, men ger tekniska ft)rvaltningen i
uppdrag att tillsammans med Låinstrafiken utreda om det är möjligt att få en
större spridning på turerna mellan Boden och Harads.

Beskrivning av ärendet
I en motion till ungdomsfullmfütige inkommen20l5-12-10 ftireslår Tekla
Nilede att fler bussturer ska gå från Boden till Harads på vardagarna mellan
14.00-17.00 samt att det sätts in en tur vid klockan 2I.00. Ett önskemål
framftirs även om att avgångarna på Länstrafikens linjer 44 och266 skaha
större spridning.

Tekniska utskottet ftireslår i tjänsteskrivelse inlämnad 2016-04-04 att
motionen avslås då det inte finns pengar avsatta i nuvarande budget für en
utökning av trafiken. En omfürdelning av trafik fran dagtid till kvällstid
bedöms inte heller vara aktuellt i och med att resebehovet bedöms vara högre
under dagtid än under kvällstid.

I dagsläget finns ftiljande avgångar från Boden till Harads under vardagarna:

- Linje 44 måndag-fredag 10:35

- Linje 266 måmdag-fredag (skoldagar) l3:00

- Linje 266 mändag-fredag 14:16

- Linje 44 måndag-fredag 14:35

- Linje 266 måndag-fredag (skoldagar) 15:45

- Linje 44 mändag-fredag 17:45

- Linje 266 måndag-fredag (skoldagar) l8:00

Eftersom linje 44 är en stomlinje ligger finansieringsansvaret ftir denna på
Landstinget, vilket innebåir att kommunen har mindre möjlighet att påverka
turutbudet på denna. Linje266 hnansieras däremot av Bodens kommun. En
utökning av turer på linje 266 bedöms kunna ge ett något ökat resande och
skulle i alla fall delvis kunna klaras med befintliga fordon, men innebär även
ökade kostnader.

Anledningen till att turerna ligger så pass tätt mellan linjerna är ftir att
undvika ftirstärkningstrafik. Till höstens tidtabell kan en översyn göras für
att se efter om det finns möjlighet att justera tidtabellen så att avgårngarnafär
en större spridning.
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Kommunstyrelsen

Med anledning av ovanstående ftirslar tekniska utskottet 2016-04-18 $ 23 att
motionen avslås, men att tekniska ftirvaltningen tillsammans med
Länstrafiken utreder om det rir möjligt till hösten justera tidtabellen ftir linje
266 for att ffi en större spridning på turerna mellan Boden och Harads.

För kännedom
TeklaNilede

För genomftirande
Kommunstyrelsen/tekniska ftirvaltningen
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Kommunstyrelsen

se0 Motion från ungdomsfullmäktige - utrusta bussarna
med wifi och eluttag
KS20t5l79r

Beslut
Kommunstyrelsen bifaller motionen, genomfürande sker vid ny
bussupphandling senast 201 8.

Beskrivning av ärendet
I en motion till ungdomsfullmäktige inkommen20l5-12-10 ftreslår Olivia
Bergdahl och Vilma Eriksson att bussama ska utrustas med wifi och eluttag.

Tekniska utskottet beslutade 2016-04-18 $ 24 ftireslå att kommunstyrelsen
bifaller motionen, genomfürande ser vid ny bussupphandling senast 2018.
Att utrusta bussarna med wifi och eluttag innebär en kostnad som det i
dagsläget inte bedöms finnas utrymme ftir eller kan prioriteras i den
budgetram som finns fiir lokaltrafiken. Önskemålet noteras infür nästa
upphandling, där krav på fordonen ställs.

För kännedom
Olivia Bergdahl och Vilma Eriksson

För genomfìirande
Kommunledningsft)rvaltningen/ekonomikontoret
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Kommunstyrelsen

S 91 Medborgarförslag om slyröjning i Hamptjärnmoran
KS 2015/580

Beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarftirslaget om att snarast rci¡ja bort sly och
småtall i skogen mellan Trumvägen 2- 1 O/Instrumentvägen/Banj ovägen.

Parkenheten kommer under åren att se över kommunens tätortsnära skog och
fafram en skötselplan med planerade insatser for 2017 kopplat till budget.
Området som fürslagsställaren avser kommer att ingå i den översynen.

Reservationer
Olle Lindström (M), Rigmor Åström (M), Maria von Schantz(M), Bosse
Strömback (V) och Lili-Marie Lundström (C) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Sture Andersson har 2015-09-25|ämnat in ett medborgarftirslag där han
ftireslår att snarast röja bort sly och småtall på området mellan Trumvägen 2-
l0-/Instrumentvägen/Banjovägen i Hamptjärnmoran. Han menar att slyn och
tallen som vuxit upp där gör att en inbrottstjuv osedd kan nå baksidan av
fastigheterna Trumvägen2 till10, där husen har fönster och altandörrar.

Tekniska utskottet beslutade 2016-05-10 $ 29 att ftjreslå kommunstyrelsen
att avslå medborgarfürslaget. Tekniska ftirvaltningens parkenhet kan gå in
med akuta åtgärder då skogsområden eller enstaka träd bedöms vara en fara
ftir människors hälsa, så kallade "riskträd". Om akut fara inte ftireligger
läggs insatser på skogsområdet eller trädet istället in i den planerade löpande
verksamheten. Utskottet anser inte att skogen i ftirslaget behöver akuta
åtgärder, men att gallring av undervegetationen behövs für att öka de
boendes klinsla av trygghet.

Yrkanden och beslutsgång
Olle Lindström (M) och Bosse Strömbäck (V) yrkar bifall till
medborgarftirslaget.

Ordftiranden ställer Olle Lindströms (M) och Bosse Strömbäcks (V) yrkande
mot tekniska utskottets ftirslag och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt tekniska utskottets ftirslag.

För kännedom
Sture Andersson

För genomftirande
Kommunstyrelsen/tekni ska ftirvaltningen
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Kommunstyrelsen

se2 Hand I i n gs prog ram trafiksäkerhet
K520161289

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar aft anta delprogrammet Trafiksåikerhet tillhörande det
handlingsprogram som beslutades i kommunfullm?iktige 2016-02-15 ç 17

Antagande av Styrdokument trygghet och såikerhet.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun har upprättat ett centralt styrdokument som redogör ftir hur
kommunen, på ett enkelt och överskådligt sätt, ska uppnå ett tryggt och såikert
samhälle. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys används som utgångspunkt i
planeringen. Prioriterade riskområden i styrdokumentet åir bostäder, offentliga
utemilj öer, allmåinna byggnader, vattenmilj öer och krisberedskap.
Dokumentet bryts ner i separata delprogram som går in djupare på ett antal
identifierade målområden. Grundtanken med både styrdokument och delprogram
är att de ska vara utformade für att läsas av den enskilde kommuninvånaren
samtidigt som det fungerar som ett målformulerat styrdokument ftir kommunens
trygghets- och säkerhetsarbete.
Utifran delprogrammen upprättas en aktivitetsplan som tydligt och kortfattat
redovisar hur kommunen avser att uppnå de målen. Uppftiljning sker årsvis ftir
att tillse att planerade aktiviteter genomfürs inom utsatt tid samt att de fär avsedd
effekt. Räddnings- och beredskapsftirvaltningen leder och samordnar arbetet och
samtliga kommunala fürvaltningar deltar i arbetsprocessen.
Utifrån lagstiftningen och kommunens mål görs delprogram ftir ftlljande
områden:
Delprogram Ansvarig färvaltning/verksamhet
Fallsäkerhet Socialfürvaltningen
Vattensfüerhet Kultur-, fritid- och ungdomsfürvaltningen
Riskhåinsyn i den fysiska planeringen Samhällsbyggnadskontoret
Trafiksfüerhet Tekniska ftirvaltningen
Brandsäkerhetochräddningsinsats Räddnings-ochberedskapsftirvaltningen

Ansvariga ftlrvaltningar och verksamheter samverkar med andra ftirvaltningar
ftir att uppnå målen som anges i delprogrammen. Uppfìiljning av mål och
aktiviteter görs senast 15 februari arligen och delges räddnings- och
beredskapsftirvaltningen.
Tekniska utskottet ftjreslår 2016-05-10 $ 31 att kommunstyrelsen beslutar att
anta delprogrammet Trafiksäkerhet.

För genomfürande
Kommunstyrelsen/tekni ska ftirvaltningen
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Kommunstyrelsen

S 93 Tekniska förvaltningens beredskapsplan
K520161287

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer tekniska ftirvaltningens lokala beredskapsplan
für extraordinära händelser.

Beskrivning av ärendet
Kommunen ska enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgarder inþr och vid extraordinrira händelser i fredstid och hÕjd beredskap
ha en beredskap för att klara av att hantera kriser som uppstår i de egna
verksamheterna och inom det geografiska området. Det innebåir att
kommunen behöver ha en krishanteringsorganisation som inbegriper även
ftirvaltningar, bolag och verksamheter für att kunna möta kriser pä alla
nivåer i organisationen.

Förvaltningar, bolag och verksamheter ska beskriva sin
krishanteringsorganisation i en beredskapsplan och ansvarar ftir att planen åir

känd av personalen. Målet är att personalen inom ftirvaltningen, bolaget eller
verksamheten ska veta vad som ska göras och vem som ska kontaktas i
händelse av kris.

Enligt beslut i kommunfullmäktige ç 1712016 ska varje nämnd/styrelse ta
fram planer für extraordinåira händelser som bygger på den antagna risk- och
sårbarhetsanalysen. Antagna planer sammanställs sedan till en gemensam
plan ftir extraordinåira händelser till kommunfullmåiktige senast hösten 2016.

Tekniska utskottet ftireslår 2016-05-10 $ 32 att kommunstyrelsen beslutar att
fastställa tekniska ftirvaltningens lokala beredskapsplan für extraordinära
händelser.

För genomftirande
Kommunstyrelsen/tekniska ftirvaltningen
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Kommunstyrelsen

se4 Motion från ungdomsfullmäktige - byta ut bänkar på
gågatan samt fri wifi
K520151793

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att tekniska ftirvaltningen och

Björknäsgymnasiet ska gå vidare och utreda möjligheter ftir samarbete
gällande utformning av bänkar i den offentliga utemiljön i Boden.

2. Kommunstyrelsen beslutar att utreda frågan om öppet WiFi.

Beskrivning av ärendet
Matilda Nyström och Oskar Olofsson har 201 5- I 2-10 lämnat en motion i
ungdomsfullmäktige om kreativa samarbeten ftir modemisering i Boden. I
motionen ftireslår de ett samarbete med teknikprogrammet och
byggprogrammet på Björknäsgymnasiet ftir att utforma bänkar till
galleriorna och på gägatan. De föreslår också att kommunen ska erbjuda
öppet WiFi i galleriorna och på gägafan.

Tekniska utskottet menar 2016-05-10 $ 33 att ett samarbete mellan
Björknäsgymnasiet och kommunen angående båinkar på gågatan är en
spåinnande idé och välkomnar initiativ från ungdomar att delta i
gestaltningen av offentliga miljöer. Gågatan skulle kunna vara en sådan plats
dåir bänkar utformade av gymnasieelever kan placeras. För bänkar inne i
fastigheter hänvi sas till fasti ghetsfü rvaltaren.

För kännedom
Matilda Nyström och Oskar Olofsson

För genomfürande
Kommunstyrelsen/tekniska ftjrvaltningen
Kommunledningsftirvaltningen/IT-kontoret
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S 95 Hantering av vissa föreningsbidrag
KS

Beslut
Kommunstyrelsen beaktar finansieringen av vissa ftireningsbidrag i det
ordinarie budgetarbetet.

Beskrivning av ärendet
Vid inrättande av arbetsmarknadsftlrvaltningen överfürdes arbetsuppgifter
och budget für verksamheter som tidigare utgjorde arbetsmarknadsenheten
under tillväxtftirvaltningen.

Utöver arbetsmarknadsåtgärder har bidrag till ett antal füreningar med 5 Yo

av lönekostnaden ftir kanslipersonal utbetalats. Under 2015 betalades totalt
101 000 kronor ut till sex füreningar. Inga nya beslut/ftjreningar har
tillkommit 2016.

Bidrag som betalats ut under lång tid är mer att betrakta som ftireningsbidrag
åin som arbetsmarknadspolitisk ätgard, vilket ftiranleder näringslivs- och
arbetsmarknadsfü rvaltningen att 20 | 6-0 5- 1 1 $ 62 föreslå kommunstyrelsen
att beakta finansieringen av vissa ftireningsbidrag i det ordinarie
budgetarbetet.

Administration och budget bör överfiiras till kultur-, fritids- och
ungdomsfürvaltningen. Förvaltningen, som i övrigt svarar ftir
ftireningsservice, skulle i och med detta få en bättre helhetsbild av vilka
bidrag som respektive ftirening har. Helhetsbilden kan bidra till bättre
underlag ftlr beviljande av bidrag och eventuella omprövningar.

Förslaget har kommunicerats med kultur-, fritids- och
ungdomsftirvaltningens förvaltningschef som ser positivt på fiirslaget.

Beredningens ftirslag: Kommunfullmäktige beslutar att överfü ra driftram
motsvarande 115 000 kronor från och med20l7 till kultur-, fritids och
ungdomsftirvaltningen.

För genomftirande
Kommunledningsftirvaltningen/ekonomikontoret
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Kommunstyrelsen

se6 Riktlinjer för projektmedel till integrationsprojekt
KS 2016/104

Beslut
Kommunstyrelsen antar reviderade riktlinjer fÌir projektmedel till
integrationsprojekt.

Beskrivning av ärendet
Beslutade riktlinjer ftir projektmedel ftir integrationsprojekt i Bodens
kommun omfattar målgruppen nyanlåinda med uppehållstillstand.

Första utlysningen av möjligheten att söka bidrag till integrationsprojekt
visar på intresse fran civilsamhället att genomfüra projekt som helt eller
delvis riktar sig till asylsökande flyktingar i kommunen.

De så kallade flyktingmiljonerna som tilldelats kommunen ska bidra till att
skapa bra mottagande fÌir både asylsökande och nyanlända. Utifran detta
ftireslår nåiringslivs- och arbetsmarknadsutskottet 2016-05-ll $ 64 att
riktlinjema revideras så att punkt I åindras till:

Projektmedel ftjr integrationsprojekt i Bodens kommun riktas till projekt ftir
asylsökande samt nyanlända med uppehållstillstand. Projekten ska syfta till
att ftämja integrationen i kommunen.

För genomfärande
Kommunstyrelsen/arbetsmarknadsftirvaltningen

Signatur

k



Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2016-05-23

Sida

42(45)

Kommunstyrelsen

se7 Fördelning av det tillfälliga stödet till kommuner och
landsting
KS 2016/50

Beslut
l. Kommunstyrelsen beslutar att ftirdela 1,6 miljoner kronor till tekniska

ftirvaltningen och kommunstyrelsen ur det tillfÌilliga stödet. Efter detta
finns 39,4 miljoner kronor av det totala bidraget om74,0 miljoner kronor
kvar att ftrdela.

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att
anvisa lämpligt område för odlingslotter.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2016-02-15 $ l3 beslutat att det tillfÌilliga statliga
stödet till kommuner och landsting ska användas under åtren2016-2018 dels
till ökade kostnader ftir flyktingmottagandet dels till
integrationsprojekt/satsningar. Föreslagna satsningar ska inte innebära nägra
ökade driftkostnader efter 2018-12-3 | .

Syftet med projekten/satsningama àr att långsiktigt ftirbättra
integrationsarbetet men även att minska kostnadstrycket på offentlig sektor.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-07 $ 30 om riktlinjer och ftjrdelning av
det tillfÌilliga statliga stödet avseende ökat flyktingmottagande. Där
beslutades att ñrdela 33,0 miljoner kronor ftir 2016 och ftirdela resterande
medel av de totalt tillgängliga 74,0 miljoner kronorna årsvis ftir 2017 och
2018. Det kvarstår 39,4 miljoner kronor att ftirdela.

Fördelning av resurserna

Tekniska kontoret

2016

1 500

Kommunstyrelsen 100

TOTALT: 1600

Motivering

Tekniska ftirvaltningen vill stärka integrationen i Boden genom fyra projekt:

o Fisket i Svartbyträsket:

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur r
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Kommunstyrelsen

Man ska med två mindre båtar med små motorer fiska i Svartbyträsket en
stor del av sommaren med olika redskap, ryssja, mjärde samt nät. Detta ftir
att minska andelen vit fisk i sjön, som i sin tur gör vattnet grumligt. Detta är
en av rekommendationerna som vi har fått av de miljökonsulter vi har haft
inkopplade i projektet "Bodensjöarna". Minst 4 personer kommer att arbeta
med detta.

o Röjning av skog:

Här behövs personer som röjer i skogen, men även personer som drar fram
riset i högar efter röjningen på de platser där vi ska ha parkmiljö.

I projektet ingår utbildning i röjsågs- och motorsågsarbete. Tanken är att
deltagare efter projektet ska ha en bättre kunskap om och möjlighet till
anställning inom skogsarbete

o Odlingslotter:

Anläggning av ett trettiotal odlingslotter på SveafÌiltet mellan jåirnvägen,

Hedenbrovägen, Landstingsvägen samt Soldatgatan. Det kommer att finnas
belysning, el och en byggnad ftir pauser. Kontaktytan blir studieftirbund och
ftireningar och inte enskilda odlare. Tanken är att det ska vara avgiftsfritt ftir
dem som odlar i samband med detta.

o Utökad kabelgranulering på SAVO

Kommunen har ökat storleken på kabelskalningsmaskinen. Genom detta kan
betydligt mer kabel skalas och granuleras, vilket i sin tur möjliggör
anställning av bland awøt nyanlåinda. Bedömningen är att 2-3 personer kan
anställas.

o Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen behöver ett mindre anslag ft)r att kunna medfinansiera
mindre ftirfrågningar med kort varsel.

Bakgrund

Regeringen har 2015-12-17 beslutat om ett tillfülligt stöd till kommuner och
landsting med anledning av den uppkomna flyktingsituationen. Det tillftilliga
stödet utbetalades 2015, men avses även täcka kostnader som kan uppstå
under 2016.

Anslaget som uppgår till 9,8 miljarder ftirdelas med 1,47 miljarder kronor till
landstingen och 8,33 miljarder kronor till kommunema. Fördelningen har
utgått fran befolkningen den 31 december 2014 samt asylsökande per den I
november 2015 samt nyanlända under 2014 samt januari-september 2015.
För Bodens del innebär beslutet ett tillskott pä 65,3 miljoner kronor. Medlen
har utbetalats till kommunen under december 2015.
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Kommunstyrelsen

Yrkande och beslutsgång
Inge Andersson (S) yrkar att ftirslag till beslut kompletteras beträffande
odlingslotter med ftiljande: Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till
samhällsbyggnadskontoret att anvisa lämpligt område ftir odlingslotter.

Ordftjranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ft)rslag till beslut
med Inge Anderssons (S) yrkande.

För genomfärande
Kommunledningsftirvaltningen/ekonomikontoret, samhällsbyggnadskontoret
Kommunstyrelsen/tekniska fü rvaltningen
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S 98 Delegationsbeslut och delgivningar

Beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av delegationsbeslut och
delgivningar under perioden 20 I 6 -03 -24 - 20 I 6 -0 5 -12 till handlingarna.

S¡da
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