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NARVARO- OCH OMROSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMAKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2017-ll-20
Tid 14.00-16.20 (paus I 5.40-15.55)

$ $ $ $ $ $

LEDAMOTER R:röstber
E:ersättare

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

S Inge Andersson E, R from ç
tt7 kl14.25

M Olle Lindström R

S Béatrice Öman R

M Johan Sellin R

SD Bernt Drugge R

S Glenn Blom R

V Bosse Strömbäck R

M Rigmor Åström R

S Sonia Harr R

S Margit Hannu-Dyrander R

M Maria von Schantz R

SD Jeff Ahl

NS Kenneth Backgard R

S Lars Nilsson R

MP Catarina Ask R

M Daniel Rönnbäck

S Anna-Karin Nylund R

V Inger V/estman Arvesen R

S Leif Pettersson R

M Göran Ahlman R

SD Göran Ä,ström

S Eivy Blomdahl R

M Linda Isaksson

C Lili-Marie Lundström R

S Torbjörn Lidberg R

L Hendrik Andersson R

KD Anders Pettersson R

M Egon Palo R

S Britt-Marie Loggert-Andrén R

SD Robert Lund R

S Evelina Harr R
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NÄRVARO- oCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMLINFULLMIiKTIGE
OMRÖSTNINGAR

Datum 2017-ll-20
Tid 14.00-16.20 (paus 15.40-15.55)

$ $ $ $ $ $

2 (3)

LEDAMÖTER R=östber
E:ersättare

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

M Bo Hultin R

NS Anders Sundström

V Bo Englund

S Lena Goldkuhl R

MP Gösta Eriksson R

M Henrik Wikström

S Kurt Pettersson R

M .Ä,ke Eltoft R

SD Susanne Ström R

S Veronica Svalenström R

S Arne Pettersson R

M Helena Nordvall

S Inger Mattsson R

V Rasmus Joneland R

M Hans B Nilsson R

S Lennart Synnergren R

SD Arne Gustafsson R

S Berit Ekervhén R
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NÄRVARO- oCH oMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE
OMRöSTNINGAR

Datum 2017-ll-20
Tid 14.00-16.20 (paus 15.40-15.55)

$ $ $ $ $ $

3 (3)
Ja / Ne.¡ERSATTARE R:röstber

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

S Urban Sundbom Rtomg l16

kt t4.2s. E
S Anna-Carin Aaro E

S Åsa Lindström E

S Robert Andersson

S Magdalena Ek

S Johan Lund E

S Christina Vesterlund

S Urban Nyström

S Eva Westlund E

S Harry Hannu E

M Göran Höglund R

M Henrik Lindqvist R

M Ove Simonsson

M Knut Larsson R

M Eberth Gustafson R

M Per-Ulf Sandström E

M Äke Carlsson E

SD Elvira Östvall

SD Christer Fjellström R

SD Sven-Göran Fellermark R

V Inga-Lill Engström-Öhman R

V Gunnel Notelid

NS Erika Sjöö R

NS Tina Kotkaniemi E

MP Agneta Granström

MP Mats Nordström

C Eva Larsson

C Jenny Engström

L Johanna Karlberg

L Lars Karlsson E

KD Annika Berglund E
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NIiRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMAKTIGE
OMRöSTNINGAR

I)atum 2017-ll-20
Tid 14.00-16.20 (paus 15.40-15.55)

$ $ $ $ $ $

KD Maria Selin

3 (3)

,8SføN



Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammantrådesdatum

2017-11-20

Sida

2(1e)

Kommunfullmäktige

Ärendelista
$ 1 l6lnformation .........

$ 1 lTRevisorerna informerar.

$ 1 l SDelgivningar

$ 1 1 9lnterpellation......

$ l2OAterrapportering av uppdrag. Fastställande av riktlinjer för kommunala
fyrverkerier ...............

$ 121Utökning av nämnders driftramar med anledning av Budgetproposition
2018........

$ 122Fastställande av nya Riktlinjer för styrning och uppföljnin9..........

$ 1 23 Sam manträdesda gar 2018 för kommunfullmäktige, komm unstyrelsen
och arbetsutskottet

$ l24Aterrapportering av uppdrag. Fastställande av Riktlinjer för utnämning
av Bodenambassadörer..............

$ 125Val av ledamot till kultur-, fritids- och ungdomsnämnden för
återstående del av mandatperioden.........

$ 1 26Nya medborgarförslag .........

3

4

5

6

10

11

13

16

17

18

19



Bodens kommun
Sammanträdes protokoll
Sammanträdesdatum

2017-11-20

Sida

3(1e)

Kommunfullmäktige

s 116 lnformation
Följande informationer låimnas: Kommunjurist Daniel Bergh informerar om
kommunfu llmäktiges arbetsordning.

o Kommunfullm¿iktiges arbetsordning (kommunjurist Daniel Bergh).

. Verksamheten på Folkets Hus (ordftirande Folkets Hus Åke Sundberg).

Utdragsbestyrkande /
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S f 17 Revisorerna ¡nformerar

Följ ande information lämnas :

I . Information om Revisionsrapport Kostverksamheten Bodens
kommun. Kommunrevisionens ordfürande Inger Lundström (M).

2. Information om Revisionsrapport Bistandshandläggning och
myndighetsutövning inom äldreomsorgen Bodens kommun.
Kommunrevisionens ordftirande Inger Lundström (M).
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S f 18 Delgivningar

Beslut
Kommunfullmåiktige lägger redovisningen av delgivningarna under perioden
2017 -10-12 - 2017 -11 -1 6 till handlingarna.

/ Expedierat
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Delgivning
Utskriftsdatum: 2017-11-16

td

Datum

Ärendenummer

Utskriven av: lngelina Edström

l/U/K Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Ärendemening

Ansvarig

Avdelning

Diarieenhet:

Riktning:

Datum:

Notering:

Kommunstyrelsen

Alla

2017 -10-12 - 2017 -1 1 -1 6

Delges kf

2017.2644

2017-11-07

KS 2017t220

Mail om diplom som skickats från
djurrättsorganisation PETA i England för
lasershow istället för att ha fyrverkerier i

kommunen, ett så kallat Compassionate
Action Award.

Sascha Camilli

Motion att Bodens kommun tar bort sitt
fyrverkeri på nyårsafton
SD, Sverigedemokraterna)

Jan-Olov Bäcklund

Kom munledni ngskontoret

2017.2683

2017-11-10

KS 201 7/691

Besl ut verksam hetsplan 20 1 8-2020

Miljö- och byggnämnden

Verksamhetsplan 201 8-2020

Carola Fridh

Sam hällbyggnadskontor

2017.2723

2017-11-15

KS 20171691

Beslut Verksamhetsplan 201 8-2020 KOF

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Verksam hetsplan 201 8-2020

Gösta Larsson

Kom m unledni ngskontoret

&qN Sidan 1 av 1
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S f f g lnterpellation
KS 20171622

lnterpellation - Om antalet obesvarade motioner
Datum: 2017-10-ll

Fran: Olle Lindström (M)

Till: Socialnåimndens ordftirande Béatrice Öman (S)

Interpellation: "Under ett antal år fram till2014 redovisade Socialnämnden
stora ekonomiska underskott, framfü rallt inom hemtj änsten. Underskottet
fortsatte även20l4 och slutade på minus 18 mkr. På uppdrag av
Kommunfullmäktige beslutade nåimnden 2014 att genomftira en
handlingsplan ftir att uppnå en ekonomi i balans.

Huvudsakliga åtgärder som genomftirdes var att se över
biståndsbedömningar samt verkställande av beslut inom hemtjänsten. Det
resulterade i stora nedskämingar inom hemtjåinsten. Under 2015 och2016
minskades antalet utftirda hemtjrinsttimmar med 120.000 timmar, vilket
motsvarade 35 procent.

Kommunrevisionen genomftird e 201 6 en granskning avseende
kvalitetseffektema av de åtgärder som bedrivits ftir att få en ekonomi i
balans. Vid granskningen framkom att det saknades en mer ftirdjupad analys
av arbetsmiljöaspekterna inom hemtjänsten och hur det påverkade kvaliteten.

I februari 2017 avlämnade revisorerna en ftirdjupad rapport om
kvalitetseffektema av åtgåirdsarbetet. Efter intervjuer med chefer och
hemtjänstpersonal konstaterar revisorerna att någon analys eller uppftiljning
ej har skett utifran hemtjänstpersonalens arbetssituation/arbetsmiljö relaterat
till de kostnadsminskningar som genomftirts de senaste åren.

I revisorernas bedömning rekommenderas socialnämnden:

- Att sfüerställa ett tillfredsställande underlag ñr ftirbättringsarbetet
vad gäller arbetsmiljön fiir medarbetare i hemtjåinsten.

- Att utvärdera hur åtgärder ftir att nå en budget i balans har påverkat
verksamhetens kvalité och personalens arbetsmilj ö.

Utifran rekommendationen begrirde revisorerna socialnämndens yttrande.

Socialnåimnden lämnade tj änsteutlåtande daterat 20 17 -06-09 som sitt
yttrande över kommunrevisorernas rapport.

I yttrandet beskrivs att hemtjåinstverksamheten stått under högt
omvandlingstryck under ett antal år beroende pä aft behovet av hemtjänsten
varierat över tid, vilket givetvis påverkar såväl kvalitén i verksamheten som
arbetsmiljön. Det står bland annat: "Det är utan tvekan så att arbetet med att

Side
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nå en ekonomi i balans har påverkat verksamhetens kvalitet och arbetsmiljö.
Men i vilken utsträckning är betydligt svårare att avgöra."

Socialnämnden avslutar sitt ¡trande med att det inte bedöms vara möjligt att
utvÈirdera hur åtgärder ftir att nå en budget i balans har påverkat
verksamhetens kvalitet och personalens arbetsmiljö.

Med anledning av ovanstående ställer undertecknad ftiljande frågor till
Socialnåimndens Ordftirande Béatrice Öman.

l. Anser Socialnämndens Ordftirande att svårigheter ska utgöra ett
hinder ftir att genomftira en utvärdering av brukarkvaliteten inom
hemtjänsten?

2. Är det inte arbetsgivarens ansvar och skyldighet att genomfüra en
konsekvensanalys av personalens arbetsmilj ö neir stora ftiråindringar
genomfürs?

Boden 2017-10-09

Olle Lindström (m)
Gruppledare"

Svar på interpellation från Olle Lindström (M) Om analys av
brukarkvaliteten inom hemtiänsten och personalens arbetsmiljö
med anledning av soc¡alnämndens besparingar
Datum: 2016-II-17

Frågan besvaras av: Socialnämndens ordfürande Béatrice öman (S)

svar: "olle Lindström tar upp ett ämne som har debatterats ett antal gånger
på kommunfullmäktige de senaste åren, nämligen socialnämndens
ekonomistyrning. Interpellationen påtalar "stora nedskärningar i
hemtjåinsten". Därfür innehåller svaret en del klargörande information.

2013 fick socialnämnden kritik av revisionen,2014 beviljades nämnden inte.
ansvarsfrihet av kommunfullmäktige. Detta resulterade i att dåvarande
nämndsordftirande I. Andersson l¿imnade sitt uppdrag. KF gav
socialnämnden i uppdrag att upprätta en handlingsplan für att uppnå budget i
balans senast I jan.2017. I okt. 2014 presenterades en revisionsrapport om
socialnämndens ekonomistyrning där nåimndens inställning till budgeten,
styrning, ansvarsorganisation, åtgärdsbeslut ansågs vara otillräckliga,
otydliga samt redan tagnabeslut snarare kostnadsdrivande. Enligt denna
rapport var hemtjänstbudgeten en av fyra huvudfaktorer till underskottet. De
tre övriga faktorerna åtgärdades 2015.1

I 
De öuriga var l) bristande finansiering till den då nya hemsjukvården, 2) betalningsansvar till NLL

samt 3) ett gruppboende som las ned enligt budget fast avvecklingen skulle dröja en avsevärd tid.
Dessa tre faktorer rättades till 20 I 5 då I ) budgeten till hemsjukvården anpassades till antalet brukare
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I samma, oerhört kritiska rapport om ekonomistyrning bekräftade
kommunrevisionen att antalet beviljade timmar hemtjänst då låg på närmare
67 %o mer än i jämftirbara kommuner. Kostnad per brukare (KPB)
utredningen, som årligen genomfürs och presenteras på socialnåimnder i
många svenska kommuner, hade beräknat utvecklingen i kostnad och
timmar.' Utredningen visade att antalethemtjänsttimmar hade stigit med
nästan 100 000 på tre år. Det innebar en sammamäknad ökning på 94,5 mkr
under sanìma period. Samma trend fortsatte 2014.I revisionsberättelsen ftir
2014 riktades kraftfull kitik mot socialnämnden.

Numera befinner sig Boden återigen på en nivå som är att jämftira med
liknande kommuner. Dessutom går den att jämftira med Bodens kommuns
hemtj änstn iv â 2009 -20 | 0 .3

I svar till Olle Lindströms fråga 1. Socialnämndens yttrande på
revisionens granskningsrapport avseende kvalitetseffekter efter
handlingsplanen hävdar inte att man inte utvåirderar brukarkvalitén.
Yttrandet hävdar att det är svårt aft avgöra i vilken utstrdclcning åtgärdarna
für att uppnå budget i balans har påverkat brukarkvalitén, då hemtjänsten
även fortsatt far en bra bedömning av sina brukare och/eller anhöriga.a

I svar titt OIle Lindströms fråga 2.Det är naturligtvis arbetsgivarens
ansvar och skyldighet att genomft)ra en konsekvensanalys av personalens
arbetsmiljö vid ftirändringar. Det gjordes även 2015 ftir varenda del av
handlingsplanen. Arbetet med denna är avslutat. Även här är svaret i

och därftir erforderlig personal, 2) betalningsansvaret upphörde tack vare nio nya platser på Älvstrand
i Harads (som hade ståingts 2007 pga. besparingsskäl), och 3) gruppboendet nu var nedlagt.

' Bilaga I visar att Bodens kommuns antal beviljade timmar hade stigit frân ca240 000 timmar/år
under 2009-2010 till över 337 000 timmarlëtr 2013, med en kostnadsökning från ca 90 mk till 135,5

mkr på tre år - l2 Mkr mellan 2010 och 201 l, ytterligare 26 Mkr mellan 201 I och 2012 samt
ytterligare 7,5 Mkr mellan 2012 och 2013.

Dåirñr påbörjades som del av handlingsplanen ett omfattande ffirbättringsarbete på bistandsenheten,
med hjÉilp av KPB fÌiretaget Ensolution. Det visade sig att en vâsentlig faktor bakom de stigande
timmama var icke-återrapportering av insatser som inte längre krävs. Ett nytt bedömningsteam,
bestående av arbetsterapeut och underskötersk4 fick därftir i uppdrag att genomftira ombedömningar i
syftet av att säkerstÍilla att alla brukare får rätt insats, d.v.s. höjd, sänkt eller bibehållen nivå" samt att
biståndshandläggarna fick intemutbildning och att nya arbetsrutiner skapades.

1" Det åir glädjande att fastställa att kommunrevisionen i sina rapporter nu anser att socialnåimnden har
bra styrning, intem kontroll och uppftiljning, en klar rollftirdelning mellan politik och tjänst, ett
välfungerande kvalitetsledningssystem samt, som den senaste revisionen av var biståndsenhet visar, en

väl fungerade biståndsenhet.

a Brukarkvalitén utvärderas precis på samma sätt som varje ar med hjälp av socialstyrelsens
brukarenkäter, våra brukanåd, samt vår arliga kvalitetsdialog, som äger rum den I I dec. i ar. Enligt
socialstyrelsens brukarenkät ligger brukarbedömningens helhetssyn 2017 påt 88. 2016 var den 89, 2015
88. Förtroendet ftir personalen har stigit från 89 till 92. 2017 N 97 o/o nöjda med bemötandet, 7 5 %o

mycket nöjda. Däremot tycker bara 76 o/o att de far nog med tid, fast 86 % tycker att man tar hÍinsyn
till deras åsikter och önskemåI. 83 Yo av personalen kommer på avtalat tid (www.kolada.se). Denna
information kommer att presenteras i mer detalj på socialnämnden inom våra vanliga uppfüljningar
enligt kvalitetsledningssystemets årshjul. På basis av dessa resultat och vid behov anpassar
socialnlimnden sedan sina prioriteringar.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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yttrandet att man inte med bestÊimdhet kan säga i vilken utsträckning
handlingsplanen har påverkat arbetsmiljön. Det betyder inte att man inte
jobbar med arbetsmiljöfrågor och risk- och konsekvensanalyser. Det är även
vårt ansvar och vår skyldighet att agerapå dessa analyser. Till exempel
utvidgades hemtj änstens personalutrymmen omedelbart efter infl yttning på
Sanden då antalet medarbetare med kort varsel hade ökat sedan flytten
projekterats, därfür att en av våra privata utfürare avslutade sin verksamhet.
Ledarskapet har också organiserats om, så att socialt ansvariga samordnare
har ansvar ft)r brukarna, för atf bara nämna två aktuella exempel. De under
många års tid eftersökta arbetsklädema ar ett tredje.

Det är onekligen så att alla dessa ftirändringar har påverkat personalens
arbetsmiljö. Den senaste utvecklingen, att nämligen sammanfüra hemtjänst,
hälso- och sjukvård, hemsjukvård samt rehabverksamhet till en ny
arbetsplats på Sanden, har skapat oro, inte minst trafik- och
parkeringssituationen. Det samt själva fl¡ten och omorganisationen har
naturligtvis varit mycket betungande. Om yttrandet dåirftir påpekar att det är
svårt att bedöma i vilken utsträckning åtgärdsarbetet für att uppnå budget i
balans har påverkat personalens arbetsmiljö, så är det precis därftir att det ar
svårt att bedöma i vilken utsträckning andra faktorer (som t ex en akut
utökning av hemtjänstverksamheten) har bidragit till situationen. Att Ë en
sammanhängande vård och omsorg med brukarkvalitetsansvariga SAS,
moderna fräscha arbetsplatser, parkeringsplatser och hjälp med bilvården har
varit och fortsätter att kräva flexibilitet av redan stressade medarbetare.
Alternativet hade dock varit att inte modernisera och ftirbättra vår
verksamhet."

Olle Lindström (M) tackar ftir svaret.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Hemtiänst - egen och extern regi

Minskningen av volym i egen regi motsvarar inte ökningen i extern regi
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s 120 Aterrapportering av uppdrag. Fastställande av riktlinjer
för komm unala fyrverkerier
KS 20141552, au S 127, ks $ 171

Beslut
Kommunfullmäktige avför frågan från fortsatt handläggning.

Beskrivning av ärendet
Åke tidberg lämnade 2014-12-18 in ett medborgarfürslag om att smällare
och fyrverkerier ska ftirbjudas i Boden, att demonstrationer av fyrverkerier
inte ska vara tillåtet och att de kommunala fyrverkerierna ska läggas ned.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-23 $ 167 attavslä
medborgarfü rslaget, men att uppdra till kommunledningsftirvaltningen att
återkomma med fürslag till riktlinjer für kommunala fyrverkerier.
Fullmäktige har därefter 2017-I0-16 $ 93 beslutat att genomfüra ett fürsök
med laser/ljus i stället ftir nyårsfyrverkeriet. Försöket ska utvärderas für
ställningstagande om fortsatt hantering. Då detta är det enda regelbundet
återkommande kommunala fyrverkeriet ftireligger für närvarande inget
behov av riktlinjer. Kommunledningskontoret ftireslår därftir i
tj änsteskriv else 2017 -l 0 -24 att frågan avfü rs från fortsatt handläggning.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensståimmer med arbetsutskottets
ftirslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmåiktiges
beslut.

Yrkande och beslutsgång
Catarina Ask (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens ftirslag.

Ordftiranden fi nner att kommunfullmåikti ge beslutar enli gt
kommunstyrelsens ft)rslag.

För kännedom
Ä,ke Lidberg

Utdragsbestyrkande /
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s r2r Utökning av nämnders driftramar med anledning av
Budgetproposition 201 I
KS 20171578, au $ 128, ks g 172

Beslut
Kommunfullmåiktige utökar, med anledning av fürslagen i
budgetpropositionen 2018, nåimndernas driftramar enligt nedan. Reglering
2018 sker via tilläggsbudget och utökning fran och med 2019 råiknas in i
ramen i kommande strategisk plan

2018 2019 2020

Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Summa

677 1 251
56 57

733 r 308

1 262
57

I 319

Utökning sker under ftirutsättning att Riksdagen antar fiirslagen i
budgetpropositionen 2018 om ftirändringar i enlighet med
finansieringsprincipen.

Beskrivning av ärendet
Den 20 september 2017 presenterade regeringen budgetpropositionen ftir år
2018. I propositionen ökas resurserna till välftirden genom att de generella
statsbidragen tillftirs 3,5 miljarder är 2019 ochT miljarder fran och med år
2020. För Bodens kommun innebär det ett tillskott pâ9,7 miljoner kronor
2019 och lika mycket till året darpâ, det vill säga totalt 19,4 miljoner kronor
fran och med år 2020.

I budgetpropositionen görs dessutom ett antal regleringar enligt
finansieringsprincipen, det vill säga ändrat åtagande für kommunen
kompenseras med minskade/utökade resurser. Nedan framgår de regleringar
som görs i enlighet med finansieringsprincipen i budgetproposition 2018:

/ Expedierat
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Boden (tkr)
2018 2019 2020

Förlängd skolplikt
Nyanlända elever i grundskolan
Förslag från skolkommissionen
Genomström n ing gymnasieskolan
Förslag från skolkostnadsutredningen
Offentlig hetsprincipen
Försöksverksamhet med branchskolor
Prao i åk 8 och 9
Läsa/skriva/garanti
Utveckling nationella prov
Betygsättning i moderna språk
Missbruk av spel om pengar
Summa finansieringsprincipen

7
3
5

1

5
1

0,1

1

5
7
5
1

6

0,0,3
4
4
1

1

22

1 15

7

5
1

6

3
4
4
1

1

2

197
B4

140
28

140
28

3

28
0

28
0

56
733

424
198
141
28

170
0
I

113
113
28
28
57

r 308

427
199
142
28

171
0
I

114
114
28
28
57

I 319

Av de regleringar som görs avser missbruk av spel om pengar
socialnåimndens verksamhet och övriga regleringar avser
utbildningsnåimndens verksamheter.

Enligt riktlinjema ftir ekonomistyming tillftirs alternativt minskas respektive
nämnds ram med det belopp som anslaget ftir kommunalekonomisk
utjämning ftirändras enligt finansieringsprincipen. Ekonomikontoret ftireslår
d¿irftir i tj änsteskrivel se 20 | 7 - | 0 -0 5 att kommunfullmåikti ge j usterar
driftramarna med motsvarande reglering som görs i budgetpropositionen ftir
2018. Reglering 2018 ftireslås ske via tilläggsbudget och justeringar från och
med 2019 i kommande strategisk plan.

Efter ovanstående justeringar blir kommunens budgeterade resultat für åren
2018-2020;23,4 miljoner kronor, 4,4 miljoner kronor samt -9,3 miljoner
kronor. Sedan strategisk plan fastställdes i juni har det kommit nya
prognoser på intäkterna för skatt och utjämning samt på pensionskostnaderna
som ftirsämrar resultatet ftir år 2018 men fürbättrar det fråtn20l9 och framåt.
Sveriges kommuner och landsting presenterar sin nästa
skatteunderlagsprognos den 20 december 2017.

Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensståimmer med arbetsutskottets
ftirslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens fürslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För genomfärande
Utbildningsnämnden, socialnåimnden
Kommunstyrel sen/ekonomikontoret
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s 122 Fastställande av nya Riktlinjer för styrning och
uppföljning
KS20121547,au $ 129, ks $ 173

Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer ftirslag till nya riktlinjer ft)r styrning och

uppñljning samtidigt som de tidigare riktlinjerna für styrning och
uppftiljning från2017-02-20 ç I upphävs. På sidan tre andra stycket
under Mål och resultatstyming ändras texten till: Efter fürslag fran
budgetberedningen fastställs fokusområdena av kommunfullmfütige i
den strategiska planen. Texten under bilden på sidan fem ändras så att
den stämmer överens med ändringen.

2. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2014-04-07 $ 39 om
Utvecklingsplan ft)r Bodens kommun 2015-2025.

3. Kommunfullmáktige godkåinner avrapporteringen om uppdraget fran
Strategisk plan 2018-2020 om en framtida modell ftir kvalitets- och
servicefürklaringar.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2004-04-26 5 71 fastställt riktlinjer fiir styming och
uppftiljning. Riktlinjerna har därefter reviderats vid ett antal tillfüllen, senast
i februari 2017. Förslag till nya riktlinjer har arbetats fram av
kommunledningsftirvaltningen. Med anledning av att dokumentet har
reviderats många ganger sedan det ursprungliga beslutet ftireslås att
kommunfullmäktige fastställer nya riktlinjer frir styrning och uppftiljning.

I de nya riktlinjema ftireslås mindre ändringar av styrmodell och styrprocess.
Det tydliggörs att Bodens kommun använder mål- och resultatstyrning i
kombination med tillitsbaserad styrning. Tillitsbaserad styrning ger mer
utrymme ffir nämndemaatt utifran lagar och riktlinjer samt
kommunfullmäktiges mål och inriktningar, formulera och anpassa sin
styrning ftir att uppnå målen inom sina verksamhetsområden. Nåimndernas
styrkort, fürutom uppdragen, ftireslås därftir utgå fran strategisk plan och
ersättas med riktade mål och indikatorer mot berörda nämnder. Nåimnderna
ska även fortsättningsvis ta fram en verksamhetsplan som beskriver
framgångsfaktorer som bidrar till att uppnå de kommunövergripande målen.
Planen ska som tidigare delges till kommunfullmfütige.

Kommunens vision kommer som tidigare attvara en del av den strategiska
planen. Då den formellt är beslutad i Utvecklingsplan ftir Bodens kommun
2015-2025 ft)reslås att utvecklingsplanen upphävs. Visionen i kommande
strategisk plan ftireslås bli samma som i Strategisk plan 2018-2020, med
undantag ftir de fyra områdena som syftar tillbaka till Utvecklingsplanen.

/ Exped¡erat

fþe



Bodens kommun
Sammanträdes protokoll
Sammanträdesdatum

2017-11-20

S¡da

14(1 e)

Kommunfullmäktige

Med utgångspunkt i visionen och en langsiktig omvärldsanalys tas inftir
varje mandatperiod ett fåtal fokusområden fram. Dessa ersätter de tidigare
utpekade områdena i utvecklingsplanen och ska vara sådant som kommunen
behöver fokusera på och utveckla. Dessa utgör grunden till strategisk plan.
Inom varje fokusområde tas sedan politiskt prioriterade målområden fram.
Målområdena innehåller även mätbara målindikatorer. I övergången mellan
befintlig och ny styrmodell ftireslås att fokusområden och mål fastställs
under våren 2018, istället ftir hösten 2017 som annars beskrivs i de nya
riktlinjerna.

Strategisk plan fastställs som tidigare i juni varje år och efter valet har nya
kommunfullmäktige möj lighet att revidera planen, gällande prioriterade
målområden, indikatorer och uppdrag. Den nya styrmodellen innebär att
nämndernas arbete med sina mål ftirskjuts från våren till hösten.

Hela strategiska planen ska fortsättningsvis ftiljas upp i delårsrapporter och
årsredovisning. Nämndernas verksamhetsplaner ñljs som tidigare upp i
verksamhetsberättelser. Uppftiljningen kommer att behandlas som separata
ärenden i kommunfullmäktige och blir inte en del av kommunens
delarsrapport och årsredovisning.

Riktlinjerna innehåller även en beskrivning av de styrdokument som
anvåinds, det vill säga strukturen ftir styrningen inom hela kommunen. Det
tydliggörs vilka styrdokument som får anvåindas på vilka nivåer samt att den
strategiska planen är överordnad övriga planer, program och strategier.

I de nya riktlinjera ftirtydligas att analysen av uppföljningarna ska utvecklas.
Analysen ska utgöra underlag ftir framtida planering och vid behov leda till
olika åtgärder. Kvalitetsuppft lj ningar ti I I kommunfullmäkti ge ftireslås
hanteras på samma sätt som idag.

I strategisk plan har kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning ett
uppdrag atttafrarn en framtida modell ftir kvalitets- och servicefürklaringar.
För att tydliggöra innebörden av servicefürklaringarna füreslås de b¡a namn
till kvalitetsgarantier. Dessa ska finnas inom de verksamhetsområden som
vänder sig direkt till medborgarna. Respektive verksamhetsområde ansvarar
ftjr att kommunicera sina garantier med medborgarna samt ha dem
tillgängliga på kommunens hemsida. Som tidigare fastställer nämndema sina
kvalitetsgarantier i samband med beslut om verksamhetsplanen. Däremot
kommer de inte att ingå i verksamhetsplanen. Uppftiljning av garantierna ska
ske genom medborgarnas inlåimnade synpunkter på verksamheterna eller
genom annan form av uppftiljning. De kommungemensamma
serviceftirklaringarna i strategisk plan utgår.

Kommunledningsfiirvaltningen fü re slår i tj änsteskrivelse 20 I 7 - I 0 -26 att
kommunfullmäktige godkänner avrapporteringen av uppdraget om en
framtida modell ftir kvalitets - och servicefiirklaringar.
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Kommunstyrelsens ftirslag till beslut överensstämmer med arbetsutskottets
ftirslag till beslut.

Komm unstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige fastställer ftirslag till nya riktlinjer for styrning och

uppftiljning samtidigt som de tidigare riktlinjerna ftir styrning och
uppftiljning tuån2017-02-20 ç 8 upphävs.

2. Kommunfullmáktige upphäver beslut 2014-04-07 g 39 om
Utvecklingsplan ftir Bodens kommun 2015-2025.

3. Kommunfullmåiktige godkÈinner avrapporteringen om uppdraget fran
Strategisk plan 2018-2020 om en framtida modell ftir kvalitets- och
serviceftirklaringar.

Yrkande och beslutsgång
Inge Andersson (S) yrkar att sidan tre andra stycket under Mål och
resultatstyrning Êindras så att texten byts ut till: Efter ftrslag från
budgetberedningen fastställs fokusområdena av kommunfullmáktige i den
strategiska planen. I övrigt yrkar Andersson (S) bifall till kommunstyrelsens
ft)rslag.

Lena Goldkuhl (S) yrkar att texten under bilden på sidan fem åindras så att
den stämmer överens med Inge Anderssons (S) yrkande.

Ordftiranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens ftirslag med Inge Anderssons (S) och Lena Goldkuhls (s)
ändringsyrkanden.

För genomfiirande
Samtliga nämnder och styrelsen

/ Expedierat
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s 123 Sammanträdesda gar 2018 för kommunfullmäktige,
komm unstyrelsen och arbetsutskottet
KS2017163l,au $ 130, ks $ 174

Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer florslaget till sammanträdesdagar i

kommunfullmäktige.

2. Kommunfullmfütige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över texten
om antalet sammanträdesdagar i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Beskrivning av ärendet
Efter överläggningar med kommunstyrelsens ordförande och
kommunfullmåiktiges presidium har kommunledningsftirvaltningen 2017 -10-
13 lämnat in ett ftjrslag till tidplan ftir sammanträdesdagar i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott
ftir år 2018.

Kommunstyrelsens beslut överensståimmer med arbetsutskottets ftirslag till
beslut. Kommunstyrelsens ftirslag till beslut punkt 1 överensstÊimmer med
arbetsutskottets ftirslag.

Beslutsgång
I Kommunfullmåiktiges arbetsordning står det att fullmäktige håller ordinarie
sammanträde varje månad ftirutom juli och augusti. I ftirslaget till
sammanträdesdagar ftir 2018 har kommunfullmäktige sju sammanträden.

Ordfüranden finner att kommunstyrelsen beslutar attläggatill en
beslutspunkt om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över texten om
antalet sammanträdesdagar i Kommunfu llmäktiges arbetsordning.

Kommunstyrelsens beslut 2017-Il-13 $ 174:

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

Komm unstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ñrslag överensstämmer med kommunfullmåiktiges
beslut.

För kännedom
Samtliga nåimnder
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s r24 Aterrapportering av uppdrag. Fastställande av Riktlinjer
för utnämning av Bodenambassadörer
KS20131252,au $ 134, ks $ 178

Beslut
Kommunfullmdktige fastställer fürslaget till re gelverk.

Beskrivning av ärendet
Daniel Rönnbäck (M) lämnade 2013-05-27 inen motion där han ftireslog att
regler och rutiner ftir att utse Bodenambassadörer och en officiell utmåirkelse
skulle tas fram.

I motionen lyfter Daniel Rönnbäck (M) fram de egna medborgamas
betydelse i den externa kommunikationen. Genom att utse off,rciella
Bodenambassadörer menar han att kommunen på ett bra sätt kan
uppmåirksamma prestationer och personer som i positiv mening sätter Boden
på kartan.

KommunfullmÈiktige beslutade 2013-11-18 $ 138 att bifalla motionen och
uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta ftirslag till regelverk kring
hantering av Bodenambassadörer.

Kommunledningsftirvaltningen har i tj änsteskrivelse 20 I 7 -07 - I 2 utarbetat
fürslag till regelverk ftir hur Bodenambassadörer utses och vad som
ftirvåintas av en sådan. I reglerna ingår även ftirslag till utmärkelse.

Arbetsutskottets ftirslag till beslut 2017-10-30 $ 134 var:

Kommunstyrelsen fastställer ftirslaget till regelverk.

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

För kännedom
Daniel Rönnbäck (M)

För genomfürande
Kommunstyrel sen/kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s 125 Val av ledamot till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden för återstående del av
mandatperioden
K520171536

Beslut
Kommunfullmåiktige väljer Tony Karlsson (V) som ny ledamot i kultur-,
fritids- och ungdomsnämnden ftir återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmfütige beslutade 2017-10-16 $ 111 att bifalla Anders
Stridsmans (V) avsägelse av uppdraget som ledamot i kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden. Vänsterpartiet har 20 17 -l I -20 nominerat Tony Karlsson
(V) som ny ledamot i kultur-, fritids- och ungdomsnämnden.

Förslag till beslut överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

För kännedom
Tony Karlsson (V)
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret och personalkontoret

Ø=N



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-11-20

Sida

1 e(1 e)

Kommunfullmäktige

S 126 Nya medborgarförslag

Spara på dricksvattnet, inrätta en vattentankstation (20171679)
Inltimnat av: Sören Lund
Beslut: Kommunfullmåiktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Ploga en isväg (20171675)
Inlämnat av: Karl-Erik Hansson
Beslut: Kommunfullmfütige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i åirendet.

Förändringar av området kring Centralskolan (201716a5)
Inlämnat av: Börje Sundqvist
Beslut: Kommunfullmtiktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i åirendet.

Anlägg en båthamn (20171633)
Inlämnat av: Lasse Karsikko
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar i åirendet.

För kännedom
Respektive ftirslagsställare

För genomfìirande
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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