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Samma nträdesprotokoll

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-09-19

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

S f 03 lnformationer

Följ ande information lämnas:

a $ 107 Revidering av avgäldsråinta vid omprövning av tomträttsupplåtelser
(samhällsbyggnadschef Lars Andersson).

$ 1 I 5 Intresseanmälan Jåimställdhetsintegrering (personalchef Maria
Lundgren).

Nya ftirordningar inom arbetsmiljö med mera (personalspecialist Thomas
Ström).

Rubricering av ärende till kommunstyrelsen: Yttrande. Regional indelning -
tre nya län (SOU 2016:48) (Kommunstyrelsens ordftirande Inge Andersson).
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Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun Sammanträdesdatum

201 6-09-1 I

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Medborgarförslag. Bygg ett allaktivitetshus för
ungdomar och barn
KS 201s1626

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

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

Arendet skickades på remiss till samhällsbyggnadskontoret. I tjänsteskrivelse
daterad 201 6-09 -12 gör samhällsbyggnadskontoret bedömningen att
uppft)rande av ett allaktivitetshus inte är aktuellt. Detta med hänsyn till att
det under 2015 upprättats en ny detaljplan for området som möjliggör
utvecklingen av området från enbart skolverksamhet till ett kvarter där
bostadsbebyggelse dominerar.

Bodens kommun ser en stor efterfrågan på nya bostäder i och i anslutning till
centralorten och betraktar det som ett angeläget allmänt intresse. Mot
bakgrund till detta arbetar Bodens kommun ft)r att stärka planberedskapen
ftir bostadsändamåI.

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

Med hänvisning till detaljplanen ftjreslår samhällsbyggnadskontoret att
medborgarftirslaget ska avslås.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun Sammanträdesdatum

201 6-09-1 I

Kommunstyrelsens arbetsutskott

S f 05 Plan för vatten och avlopp
KS 2016/184

Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande.

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

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

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

Själva VA-planen består av tio prioriterade områden:

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

. Uppradering av Svedjan avloppsreningsverk.

o Effektivisering av Avloppsreningsverk Bredåker, Degerbäcken,
Rasmyran.

. Effektivisering av Vatten- och avloppsreningsverk Sörbyn-Gunnarsbyn

o DimensionsplanVA-ledningsnät.

o Fömyelse ledningsnät och pumpstationer.

o Dagvattenstrategi med riktlinjer.

o VA-utbyggnadKusön/Kusån.

o VA-utbyggnad Vittjärvsträsket.

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

Beredningens förslag:

1. Kommunfullmäktige antar VA-planen ftir Bodens kommun. Planen
gäller under en period pâ12 ån från och med godkännande.

2. Beslut om investeringar, taxor och avgifter tas separat.
För beslut Kommunfullmäktige
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Bodens kommun
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Sammanträdesdatum

2016-09-19
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Komm u nstyrelsens arbets utskott

S f 06 Anläggnings- och lokalutredning av kultur- och
fritidsanläggningar
KS 2016/519

Arbets uts kottets fö rs la g
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande

Beskrivning av ärendet
Tillväxtnämnden fick i uppdrag i den strategiska planen2015-2017 attutreda
kultur- och fritidsanläggningarnas utvecklingsmöj ligheter. När kultur-,
fritids- och ungdomsnämnden bildades 201 5 -04-01 överftirdes uppdraget dit.

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

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

Beredningens ftirslag:

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

För beslut
Kommunfullmåiktige
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Sammanträdes protokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

201 6-09-1 I

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Revidering av avgäldsränta vid omprövning av
tomträttsupplåtelser
KS 2012ls18

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Vid omreglering av tomträttsupplåtelser ftir småhus ska tillämpas räntan
3 Yo for tomträtter med 10-arig avgäldsperiod och 3,5 yo vid 20-årig
avgäldsperiod.

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

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslöt 2012-11-05 $ 117 om nya riktlinjer ftir
omre glering av tomträttsupplåtelse fü r småhus.

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

Samhällsbyggnadskontoret redogör i tj änsteskrivelse 20 1 6-09- 1 6 fttr
bedömningen att kommunen bör göra en sänkning av avgäldsräntan i Boden.
Kontoret ftireslår att räntan für tomträtter med lO-årig avgäldsperiod sänks
från 3,5 %till3 Yo.För tomträtter med 20-årig avgäldsperiod foreslås att
räntan sänks fråtn3,75 % till3,5 o/o. Anledning till den något högre räntan för
tomträtter med 20-åriga perioder är att ju längre avgäldsperioden är ju mer
hinner marken öka i värde på grund av inflationen. Räntan ska kompensera
für markens värdeökning.

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

Förslaget bedöms inte medföra nägrabudgetkonsekvenser.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun Sammantrádesdatum

201 6-09-1 9

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott 2017
KS20t6l52t

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande.

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Arbetsutskottet lämnar åirendet utan yttrande.

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

Beredningens ft)rslag till beslut i kommunstyrelsen:

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

Beredningens ftirslag till beslut i kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige fastställer fürslaget till sammanträdesdagar i
kommunfullmäktige

För beslut
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammantr¿idesdatum
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Kom m u nstyrelsens arbetsuts kott

Medborgarförslag. lnrätta en motionsbank på
kommunens hemsida
K520t51643

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunen ser redan över möjligheten att inftira ett offentligt diarium.
Dåirmed anser kommunstyrelsen att medborgarftirslaget är besvarat.

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

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

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

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

För beslut
Kommunstyrelsen

/ Expedierat (j, M-"



Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

201 6-09-1 9

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

S 110 Fördelning av medel ur t¡llfälligt flyktingstöd Íör 2017
KS 2016/s0

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunstyrelsen anvisar totalt 35 042 000 kronor för 2017 ur det tillfÌilliga
stödet för flyktingsituationen med ftiljande fördelning per nämnd/styrelse:

Nämnd/sfyrelse 2017

Sida

10(1e)

Ks - kommunledningsftirvaltningen
Ks - tekniska fürvaltningen
Ks - arbetsmarknadsftjrvaltningen
Utbildningsnämnden
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Överftirmyndarnämnden
Summa (tkr)

100

1 342

15 500

15 000

2 450

650

3s 042

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade i december 2015 om ett tillfÌilligt stöd till kommuner
och landsting med anledning av den uppkomna flyktingsituationen. För
Bodens del innebar stödet ett tillskott pä65,3 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-15 $ 13, att medlen skulle anvåindas
under ären20l6-2018 dels till ökade kostnader med anledning av
flyktingmottagandet dels till integrationsprojekt/satsningar.
Proj ekterVsatsningarna skulle inte innebär a nâgr a ökade drift ko stnader eft er
2018. Kommunstyrelsen fick samtidigt i uppdrag att ftirdela bidraget till
nämnder/styrelser.

Kommunstyrelsen har under 2016 beslutat att använda29 miljoner kronor av
bidraget till olika satsningar samt integrationsprojekt (exklusive finansiering
av fler socialsekreterare där del av det överskott som uppkommit inom
socialnämnden används).

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

Utdragsbestyrkande / Expedierat (/p



Bodens kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Projekt/satsning

Kommunledning
Medfinansiering med kort varsel

Tekniska
Fiske i Svartbyträsket

Röjning av skog

Odlingslotter (överflyttning mellan 2016-2017)

Utökad kabelgranulering på SAVO
Grönytor och lekparker

ÅVfu n¡ atpmedelsåterfi nning
Utbildning av chefer/arbetsledare

Arbetsmarknad
Språkinlärning i arbetslivet

Instegsjobb

Specialpedagog SFI

Språkstöd inom vård/omsorgsutbildning
Lokfiirarutbildning 5-7 elever (överftiring till 2017)
Feriejobb ensamkommande barn

Boskola fÌir nyanlända

Bidrag till lokala integrationsprojekt
Sommarskola (ordf.beslut)

Sfi-lärare

Entreprenörsprogrrn

Körkortsteori ftir nyanlända

Jobbcoach ftir asylsökande (samv m Mig.verþ
Administratör redovisning integrationsproj

Integrationshandläggare

Utbildning
Stärka verksamheten vid Blomdalen

Extra resurser till skoloma, 1,5 elevpeng

Elevhälsan

IT-kostnader

Skolskjutsar

Sommarskola med språkintroduktion (ordf.beslut)

Kostnader inom gymnasieskolan

Kompetensutveckling om nyanländas lärande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

20r 6-09-1 I

2016 (tkr)
nämnd/fv

100 100 100

2017 (tkr)

Sida
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nämnd/fv

200

400

750

ls0 I 500

8 122

15 312

142

400

Omf
150

150

200

300

1 000

1 000

600

750

Omf
550

Omf
I 000

100

1342

ls s00

ls 000

31 942

I 000

9s0

5s0

750

6s0

322

600

2900
400

8 000

4 500

900

600

1 000

312

I 500

500

100

s00

500

500

7 000

4 500

900

600

2 000

Transport 25 034
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Bodens kommun

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Projekt/satsning

Transport

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

Simskola fìir nyanlända

Språkcaft och studierum på biblioteket
Multikulturellt inslag på Eyvindmässan

Utökade höstlovsakliviteter
Språk- och integrationsbibliotekarie
Inköp av bäcker ftir asylsökande

överfürmyndare
Utökning I årsarbetare

Sammanträdes protokoll
Sammanträdesdatum

201 6-09-1 9

2016 (tkr)
nämnd/fv

25034

Sidã

12(1s)

2017 (tkr)
ekt nämnd/fv

31942

700

200

1 900

200

150

700

200

700

200

3 150

550

100 2 450

6s0

35 042

800 650

Summa 28

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

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

För beslut
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat
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Sam manträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-09-1 9

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Projektd i rektiv G rönstru ktu rprog ram
KS 2016/503

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ftireslaget proj ektdirektiv ftir
framtagande av Grönstrukturprogram.

Beskrivning av ärendet
I och med framtagande/inriktning av ny översiktsplan som ftirespråkar en
kompakt och tät bebyggelseutveckling krävs tydliga riktlinjer ftir hur viktiga,
sammanhållna grönområden/stråk som är av betydelse für hälso-, estiska,
sociala och biologiska värden ska utvecklas och bevaras. Projektet Centrum
ftir alla (webbenkät och stadsvandringar) har tydliggiort att det finns ett stort
engagemang hos medborgarna gällande våra utemiljöer. Våra
parker/grönstråk och torg är uppskattade och det finns goda möjligheter att
utveckla dem. I tj änsteskrivelse datera d 201 6-09 -05 skriver
samhällsbyggnadskontoret att framtagande av grönstrukturprogram i dialog
med medborgare och füreningsliv skapar en grund ftjr ett sådant
utvecklingsarbete.

Proj ektdirektivet avser framarbetandet av Grönstrukturprogram. Detta
innefattar bland annat inriktning, tidplan och organisation.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

201 6-09-1 9

Komm u nstyrelsens arbets utskott

Räddn i ngs- och beredskapsförvaltn i ngens
verksamhetsberättelse i delårsrapport augusti 2016
KS 2016/514

Arbets uts kottets förs la g

Kommunstyrelsen fastställer räddnings- och beredskapsftirvaltningens
delårsrapport.

Beskrivning av ärendet
Räddnings- och beredskapsftirvaltningen har upprättat delårsrapport per
201 6-08-3 1 . Rapporten utgör underlag till kommunens delårsrapport.

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

För beslut
Kommunstyrelsen
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Sammanträdes protokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

201 6-09-1 9

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Kom m u n I ed n i n gsfö rva ltn i n g e ns ve rksa m hets be rätte lse
i delårsrapport august¡ 2016
KS 20161s14

Arbets uts kottets fö rs I a g

Kommunstyrel sen godkänner delårsrapporten lor ks-
kommunledningsförvaltningen och uppdrar till ekonomikontoret att
sammanfatta dessa i kommunens delårsrapport.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat delårsrapporter per 2016-08-31.
Rapporterna utgör underlag till kommunens delårsrapport.

Prognosen visar på ett överskottpä4,5 mkr år 2016.Inom den politiska
verksamheten så ligger det en negativ awikelse på ledningsnivå.
Anledningen till det är bland annat en ej budgeterad personalkostnad på ca
0,8 mkr.

På de kommungemensamma verksamheterna så visar ekonomikontoret ett
överskott vilket beror främst på en ej tillsatt vakant tjänst kopplad till byte av
ekonomisystem. 1jänsten kommer dock bemannas från och med september.
Vidare inom de kommungemensamma verksamheterna så räknas det med
att endast 0,2 mkr kommer att fürbrukas avseende det nya ekonomisystemet
mot en budget som är 0,9 mkr. Orsaken till det beror på ett framfl¡tat
införande av det nya systemet.

Kundtjänstprojektet inom kanslikontoret som har en budget pä1,7 mkr och
prognostiseras till ett överskott på ca 1,2 ml<r, vilket beror på en senare start
av projektet än vad som var planerat.

Samhällsbyggnadskontoret går mot ett resultat pâ ca 1,2 mkr och det beror
på ökade intäkter inom bygglov, miljötillsyn och tomträtter. På grund av
höga kapitalkostnader för bredbandsutbyggnaden gör IT kontoret ett
underskott på ca 0,4 mkr.

Vad gäller investeringarna inom KLF så beror avvikelsen och överskottet i
prognosen främst pà att inga utgifter kopplat till det nya ekonomisystemet
har börjat komma in än. Det ligger även ett överskott i prognosen på övriga
exploateringsområden och markköp prognostiseras endast ft)rbruka en del av
sin budget. Det ftirväntade överskottet på markköp forväntas landa pâ3,5
mkr.

IT prognostiseras göra ett underskott på investeringama pä ca2,5 mkr. Det
beror på att en del av 2017 ëtrs investeringar görs redan 2016 och även
anskaffning av PC och skrivare prognostiseras göra ett underskott, vilket
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beror på att avtalen med kommunens skrivare har avslutats och nya skrivare
har anskaffats under 2016.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Bodens kommun

Kommunstyrelsen

Livsmedelskontroller

KLF div deb

Tekniska utskottet
Vatten och renhållning

Slamdebitering

VA-ledning rep

Fastighetsnämnden

Motorvä rmaravgifter

FAF div deb

Socialnämnden

Avgifter omsorg

Soc IFO div deb

Hyror

Barn- och utbildningsnämnden

Avgifter barnomsorg

Hyra instrument

Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2016-09-19
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

S f 14 Avskrivning av utestående fordringar
K520t61279

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ekonomikontorets ftirslag att
utestående fordringar pâ199 055,93 kronor avskrivs.

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret ftireslår i tj änsteskrivelse daterad 201 6-09 -02 att
utestående fordringar enligt nedanstående sammanställning avskrivs.

Avskrivning ftir att fordran överfürts till langtids- 134 053,69
bevakning
Avskrivning på grund av konkurs med mera 65 002,24

Summa avskrivningar 199 055193

Kostnaden ftir avskrivna fordringar efter avdrag med belopp som redan
reglerats i2015 års bokslut bokfürs på respektive nämnd och belastar den
verksamhet som fordringen tidigare intäktsbokftirts på. Avskrivningen
belastar styrelser och nämnder enligt ftiljande:

11881,00

9 2L3,OO

36 745,78

1560,00

22740,OO

1200,00

3 094,00

95 439,15

7 589,00

1800,00

5 968,00

326,OO

IAM
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Plan- och hallhyror

Boklån

Totalt

Långtidsbevakning

Konkurser och brist i dödsbon

För genomfürande
Kommunstyrel sen/ekonomikontoret

100,00

2 000,00

199 055,93

134 053,69

65002,24
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S115 lntresseanmä¡anJämställdhetsintegrering
KS 2016/

Beslut
Bodens kommun anmäler intresse av att delta i etapp tvä av projektet
Kunskapsspridning genom modellkommuner.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genomfrirt Projekt ftir hållbar
jämställdhet (HaJ) 2008-2013. För att sprida erfarenheter från HaJ har SKL
fortsatt med projekt Kunskapsspridning genom modellkommuner. Projektet
genomftirs i tre etapper. I ft)rsta etappen 2015-2016 medverkade sju
kommuner. Arbetet fortsätter med etapp två under perioden 2016-2018 med
12nya kommuner.

Syftet med projektet ar att:

. sprida kunskap, erfarenheter och goda exempel.

o fler kommuner startar upp arbetet med jämställdhetsintegrering.

o bidra till hållbar jämställdhet genom att det finns en struktur ftir
ömsesidigt låirande.

o bidra till högre kvalitet i verksamheterna och säkerställa likvärdig service
till invånarna oavsett kön.

Projektet omfattar inte frågor som berör lagstadgade krav på ett aktivt
jämställdhetsarbete i rollen som arbetsgivare.

SKL har skickat ut en inbjudan till alla kommuner om att delta i etapp två.

Kriterierna für att delta är att:

o funktionernapolitik, chefoch nyckelperson finns representerade och att
de har mandat att integrera jämställdhet i styr- och ledningsprocesser.

o det finns politisk ftirankring - CEMR-deklarationen är undertecknad.

o programkonceptetftiljs.

o verktyget Make Equality används för självutvärdering.

o intressenteridentifieras.

o modellen sprids vidare für benchmarking efter 2017.

Personalkontoret fÌireslår i tjänsteskrivelse daterad 2016-09-12 att Bodens
kommun anmäler intresse av att delta i etapp två av projektet
Kunskapsspridning genom modellkommuner.

För genomfìirande Kommunstyrelsen/personalkontoret

Sida

1 e(1 e)

/ Expedierat natur

(AM


