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S f lnformationer

Följ ande information lämnas :

o $ 19 Upphandling: Driftentreprenad Stödboende för ensamkommande
flyktingbarn (upphandlingschef Theresa Hägglund).

r Personalchefens rapport (personalchefMaria Lundgren).

- Projekt om ftirebyggande av psykisk ohälsa (chef HR och
kansliavdelningen på utbildningsfÌirvaltningen Stina Leden och
huvudskyddsombud Kommunal Michael Norberg).

- Löneöversyn 2017 þersonalchef Maria Lundgren och
ftirhandlare personalkontoret Peter Hansson).

. $ 9 Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av 2016 års

löneöversyn avseende ersättning ftir obekväm arbetstid (personalchef
Maria Lundgren).
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Motion från Rigmor Aström (M) och Johan Sellin (M)
lnförande av obligatoriskt skolval i Bodens kommun
K520161363

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmäktige beslutar att avslå begåiran om utredning enligt motionen
med motiveringen att en utredning blir kostsam utan att bidra till minskad
segregation.

Reservationer
Olle Lindström (M) och Maria von Schantz (M) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Rigmor,Å.ström (M) och Johan Sellin (M) lämnade2016-06-13 in en motion
om inftirande av obligatoriskt skolval i Bodens kommun. De skriver att
undersökningar visat att elevers socioekonomiska bakgrund spelar stor roll
ftir studieresultat både på individ- och skolnivå. Om fler aktivt väljer skola
skulle bostadssegregationen, som Èir den viktigaste orsaken till segregerad
skola, kunna motverkas. Idag är det oftast de vårdnadshavare med lång
skolbakgrund och de bästa socioekonomiska fürutsättningarna som väljer
aktivt. Elever som skulle kunna öka sina chanser till bättre skolresultat
genom attbyta skola går miste om den möjligheten. Detta blir ännu viktigare
i och med de många nyanlåinda elever och ftiräldrar som inte känner till det
svenska skolsystemet och alla de rättigheter och valmöjligheter som finns.
Ett aktivt val av skola sätter inte närhetsprincipen ur spel då det ska vara
möjligt att välja den skola som ligger nåirmast och ha fürtur att göra det.

För att möjliggöra detta yrkar Åström (M) och Sellin (M) att
kommunfullmäktige beslutar ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda
möjligheten att:
o Inftlra obligatoriskt skolval i Bodens kommun
. Upprätta ett gemensamt kösystem ftir alla kommunala skolor samt ge

friskolorna möj li ghet att v ar a delakti ga.

o Utveckla redovisningen av skolornas resultat, profil och kvalitet ftir att
ftirbättra och öka transparensen och säkra allas möjligheter attfa
tillftirlitlig information inft)r valet.

Motionen skickades 2016-06-27 på remiss till utbildningsnämnden som
2016-lI-24 ç 81 beslutar att ftireslå kommunfullmäktige att avslå begäran
om utredning enligt motionen med motiveringen att yttrandet visar på att en
utredning blir kostsam utan att bidra till minskad segregation.
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Utbildningsnämnden hänvisar i sitt svar till att Skolverket bedömer att det
fria skolvalet sannolikt har bidragit till ökade resultatskillnader mellan skolor
och en ökad socioekonomisk skolsegregation och dåirmed till minskad
likvärdighet. Nämnden bedömer att detta skulle ske även i Bodens kommun.

Nuvarande lagstiftning ger i princip vårdnadshavare rätt till fritt skolval,
vilket medftirt problem. Överenskommelse har giorts mellan de flesta
skolansvariga i Bodens kommun med tidsplan für mottagande av nya elever i
grundskolan. Syftet med detta är att underlätta ftlr medborgare vid skolval,
ge elever bättre fürutsättningar att lyckas i skolan, minska administrationen
och ftirbäura skolornas planering.

Vardnadshav¿ìre har under flera år uppmanats att göra ett aktivt val till
ftirskoleklass. Information om skolor finns für nåirvarande lokalt i Boden,
men också på Skoverkets hemsida,Yälja skola, där länk till skolans hemsida
finns. Trots utökad information kvarstår problem med att alltftir många inte
väljer, s¿irskilt inom socioekonomiskt utsatta områden.

Friskolor har erbjudits att ingå i gemensamt kösystem, men tackat nej.

Den socioekonomiska segregationen har från cirka 2005 varit ökande i
kommunen varftir utbildningsftirvaltningen till slut infürt ny
resursfürdelningsmodell vid sina verksamheter.

Obligatorisk skolval i Boden utan att alla skolor deltar bedöms missa målet
och till och med få ytterligare negativa effekter ftir integrationen. Detta
gäller särskilt i Boden med så hög andel fristående verksamhet.

VardnadshavaÍe med svag socioekonomisk bakgrund fürväntas endast i
undantagsfall använda sig av möjligheten att välja skolenhet utanfür
upptagningsområdet.

För att få verksamma effekter mot segregationen krävs skolskjuts vid val av
skola utanftir upptagningsområdet, vilket tillsammans med utökad
administration skulle öka kostnadema markant.

Yrkanden och beslutsgång
Olle Lindström (M) yrkar bifall till motionen. Ordftiranden ställer
beredningens fürslag och Olle Lindströms (M) yrkande mot varandra och
frnner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt beredningens
ftirslag.

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Motion från Daniel Rönnbäck (M) Krav på
utbildningsnivå inom omsorgen
KS 2016/sls

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionens ftirsta del som besvarad då
ftrslaget redan är genomftirt, samt avslå motionens andra del då ftirslaget
inte Èir genomftirbart.

Reservationer
Olle Lindström (M) och Maria von Schantz (M) och Bosse Strömbäck (V)
reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Daniel Rönnbäck (M) lämnade 2016-09-12 in en motion om infürande av
krav på utbildningsnivå minst motsvarande undersköterska vid alla
nyanställningar inom omsorgen. Kravet ska gälla både fast anställda och
vikarier.

När det till exempel gäller delegering av mediciner, lyft och andra
omsorgsrelaterade insatser så finns det risker med outbildad personal.
Undersköterskeutbildningen är treårig och ger ett brett spektrum av
kompetens. Motionen syftar till att såikerställa att äldre far sin omsorg av
utbildad personal.

Motionen skickades 2016-09-14 på remiss till socialnämnden som20l6-12-
13 $ 173 beslutar att ftireslå kommunfullmfütige att anse motionens ftirsta
del besvarad då ftirslaget redan är genomfürt, samt avslå motionens andra del
då ftirslaget inte är genomftirbart.

Motionens ftirsta del, att lägsta krav vid nyanställning inom omsorgen är
utbildning motsvarande minst undersköterska, åir redan genomfürt.
Socialnämnden beslutade 1998-11-18 $ I9l att fastställa lägsta
kompetensnivå till motsvarande undersköterskekompetens.

Socialnämnden har cirka 530 tillsvidareanställda medarbetare inom
verksamheterna hemtjänst och äldreboende. Av dessa är ungeftir 400 (75 %)
undersköterskor. När beslutet om lägsta kompetensnivå togs beråiknades det
vara cirka 400 anställda vårdbiträden som var i behov av kompetensh<ljning.
Nu Èir antalet anställda utan undersköterskekompetens nere i cirka 130. I
socialnämndens verksamhetsplan 20 17 -20 19 beräknas ytterligare 20 -40
medarbetare erbjudas kompetenshöjning till motsvarande undersköterska.

Vad gäller motionens andra del om att kompetenskravet även ska gälla
vikarier så uppfyller ftir närvarande 30 %o av socialnåimndens vikarier det.
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Anledningen till att andelen inte är högre Èir att det inte finns tillräckligt med
undersköterskor.

Då det finns problem med outbildad omsorgspersonal genomfür ntimnden
intemutbildningar och introduktionsprogram så att dessa problem till stor del
kan bemästras. Detta verifieras även av brukarna. I socialnåimndens
brukarråd är det bara bristande språkkunskaper som lyfts fram som brister i
personalens kompetens.

Yrkanden och beslutsgång
Olle Lindström (M) och Bosse Stnimback (V) yrkar bifall till motionen.
Ordftiranden ställer beredningens ftirslag mot Olle Lindströms (M) och
Bosse Stnimbacks (V) yrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar enligt beredningens fiirslag.

För beslut
Kommunfullmåiktige
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Motion från Rigmor Aström (M) och Lili-Marie
Lundström (C) Förverkliga den ursprungliga visionen
för Centralskolan och samlokalisera
utbi ld n i n gsförvaltn i n gen
KS20t5l2t3

Arbets uts kottets förs la g

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservationer
Olle Lindström (M), Maria von Schantz (M) och Bosse Strömbäck (V)
reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Rigmor,Ä.ström (M) och Lili-Marie Lundström (C) lämnad e 201 5 -04-22 in
en motion där de ftireslår att utbildningsft)rvaltningens personal i stadshuset
flyttar in i Björknäsgymnasiet. En samlokalisering av gymnasiets
administration med ftirvaltningens övriga administration skulle ge
ekonomiska och administrativa ftirdelar. Trycket på parkeringsplatser vid
stadshuset skulle minska då det finns gott om parkeringsytor vid
Björknäsgymnasiet. Tillväxtkontoret (nedlagl efter att motionen skrevs) och
arbetsmarknadsfü rvaltningen alternativt tekniska förvaltningen skulle
därmed kunna flytta in i stadshuset, vilket i sin tur skulle frigöra plats i
Centralskolan ftir kommunens ft)reningsliv och ungdomsverksamheter.

Åström (M) och Lundström (C) påpekar även att tidigare planer på att
inrymma vuxenutbildningen, idag lokaliserad i gamla Sandenskolan, i
Bj örknäsgymnasiet inte förverkligats.

Motionen skickades 2015-04-23 på remiss till fastighetsnåimnden som 2016-
09-26 $ 24 skriver att kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen planerar att
under 2017 flytlaUngdomens hus till Centralskolan. Idag finns inga lediga
lokaler ftir övrig del av ftireningslivet då annexet rivits på grund av
fuktskador.

Fastighetsnämnden hänvisar till att det inte är aktuellt att bygga om
utbildningslokaler till kontor. Utbildningslokalerna behövs redan idag.

2016-10-19 skickades motionen på remiss även till utbildningsnåimnden som
2016-12-15 $ 89 beslutar att ftireslå kommunfullmäktige att avslå motionen i
den del som avser att utbildningsftirvaltningens administrativa personal ska
flytta in i Björknäsgymnasiets lokaler. Detta med motiveringen att all
administrativ personal inte skulle rymmas.
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Nämnden hänvisar till att Språkintroduktionen Blomdalen, placerad i
Björknäsgymnasiets lokaler, under våren 2016 var i stort behov av fler
undervisningslokaler. Den yta som behövdes uppskattades till ca 500 m2.
Eftersom Björknäsgymnasiet inte kunde avvaraden yta som behövdes
flyttade Blomdalen sin verksamhet till externt hyrda lokaler på
Garnisionsgatan 6.

Förvaltningens administrativa personal omfattar cirka 45-47 personer. De
lokaler sprfüintroduktionen lämnade på Björknäsgymnasiet är inte
tillräckliga ftir att inrymma all administrativ personal.

Det finns 22ledigaparkeringsplatser vid Björknäsgymnasiet samt 19 vid
ishallen. Utbildningsftirvaltningen anvåinder I 4 parkeringsplatser vid
stadshuset. Parkeringsmöj ligheter vid Bj örknäsgymnasiet åir inget hinder.

Det finns stora fürdelar med en samlokalisering av all administrativ personal
och arbete med hitta hållbara lösningar på lokalfrågan avseende hela
kommunen pågår.

Yrkanden och beslutsgång
Olle Lindström (M) och Bosse Strömbäck (V) yrkar bifall till motionen.
Ordftiranden ställer beredningens ftirslag mot Olle Lindströms (M) och
Bosse Strömbäcks (V) yrkande och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar enligt beredningens fürslag.

För beslut
Kommunfullmåiktige

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat
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Motion från Lili-Marie Lundström (C) Kommunal
handl ingsp¡an för suicidprevention
KS 2016/308

Arbets uts kottets förs lag
Kommunfu llmäkti ge beslutar att bifal la motionen.

Beskrivning av ärendet
Lili-Marie Lundström (C) lämnade2016-11-30 in en motion om att Bodens
kommun ska ta fram en kommunal handlingsplan ftir suicidprevention.

I Sverige begår cirka20 individer per 100 000 invånare självmord. I
åldersgruppen 15-44 är självmord den vanligaste dödsorsaken.
Suicidprevention är komplext. Det är vanligare att måin begår självmord åin

att kvinnor gör det och många har inte sökt vård. Ett suicidpreventivt arbete
berör flera delar av den kommunala verksamheten.

Lundström (C) skriver att det behövs en konkret samordnad handlingsplan
fiir hela kommunens verksamhet ftir suicidprevention, baserad på nationella
och regionala riktlinjer. Den nationella strategin för suicidprevention som
antogs av riksdagen 2008 berör stat, landsting och kommunernas ansvars-
områden och åir indelad i nio områden:

1. Insatser som fråimjar goda livsvillkor ftir mindre gynnade grupper

2. Minskad alkoholkonsumtion i befolkningen och i högriskgrupper ft)r
självmord

3. Minskad tillgåinglighet till medel och metoder ftir självmord

4. Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag

5. Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser

6. Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder ftir att minska
självmord

7. Kompetenshöjning av personal och nyckelpersoner i vård och
omhändertagande av personer med sj älvmordsproblematik

8. Händelseanalys av Lex Maria-anmälningar

9. Stöd till frivilligorganisationer

Motionen skickades 2016-06-27 på remiss till rådet ffir trygghet och hälsa
och 20 I 6 -0 6 -28 till socialnämnden och utbildningsnämnden.

Kanslikontorets folkhälsostrateg ftireslår 2016-06-29 att Bodens kommun tar
fram en handlingsplan ftir suicidprevention och samtidigt startar ett arbete
med syfte att stärka pojkars och unga mäns psykiska hälsa.

Män är överrepresenterade när det gäller självmord, men även när det
handlar om våldsbrott i samhället och i nära relation. Kommunens strävan
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bör vara nolltolerans när det gäller självmord. Det projekt som bedrivs i
samarbete med Norrbottens läns landsting med syfte att minska psykisk
ohälsa bör ftir Bodens del fortsätta i kommunens egen regi med uppdrag att
ta fram en suicidpreventiv plan samt arbeta ftir att minska våldsamma och
aggressiva handlingar bland pojkar och unga måin.

Både socialnåimnden 201 6-09 -27 S 127 och utbildningsnämnd en 20 I 6 -l I -24

$ 83 ftireslår kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att arbetet ska
ingå i kommunens övergripande folkhälsoarbete och i arbetet med
folkhälsoplan inom Rådet ftir trygghet och hälsa.

Alla remissinstanser påpekar att upprättandet av en handlingsplan måste ske
övergripande ftir hela kommunen i samarbete mellan kommunala och
externa verksamheter.

För beslut
Kommunfullmfütige

Sida
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S 6 Antagande av lokala miljömål
K520161739

Arbets uts kottets fö rs la g

Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan yttrande.

Beskrivning av ärendet
Tidigare antagna lokala milj ömål antogs av kommunfullmäktige 2006-09- I I
$ 143. Målen har nu reviderats och ett nytt ftirslag "Lokala miljömål ftir
bodens kommun och prioriteringar i miljömålsarbetet" har tagits fram.

I förslaget beskrivs vad Bodens kommun behöver göra på lokal nivå ftir att
bidra till måluppffllelsen av de nationella miljökvalitetsmålen. Dokumentet
tir avsett att användas som ett underlag i verksamhetsplanering, budget- och
investeringsprogram. Målgrupp är politiker och tjänstepersoner inom
kommunen.

Bodens lokala miljömål är indelat i fem fokusområden (klimat, biologisk
mångfald, vatten, giftfri miljö, god bebyggd miljö). Dessa fokusområden
täcker in 14 av de totalt 16 nationella miljökvalitetsmålen. Övriga två mål
(Hav i balans samt Storslagen fiällmiljö) bedöms inte vara relevanta für
kommunen.

Samhällsbyggnadskontoret ftireslår i tj änsteskrivel se 20 | 6 - | 2- | 9 att
kommunfullmåiktige antar ftirslaget till "Lokala miljömål ftir Bodens
kommun och prioriteringar i milj ömålsarbetet".

Beredningens ftirslag : Kommunfullmåikti ge beslutar afi arrta ftirslaget till
"Lokala miljömål ftir Bodens kommun och prioriteringar i
miljömålsarbetet".

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande / Expedierat

rc- 
'\{Ñ



Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammantr¿idesdatum

2017-01-30

Side

r 3(31)

Komm u nstyrelsens arbetsuts kott

Revidering av riktlinjer för styrning och uppföljning
K520121547

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderade riktlinjer ftir styrning
och uppftiljning.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmåiktige har 2004-04-26 ç 7l fastställt riktlinjer fÌir styrning och
uppftiljning. Riktlinjerna har därefter reviderats vid ett antal tillftillen, senast
i jlur:ri2012. Därefter har successiva åindringar gjorts av både styrmodellen
samt planerings- och uppftiljningsprocessen.

Förslaget till reviderade riktlinjer är en anpassning av den styrmodell och
planeringsprocess som senast anvåints vid framtagande av strategisk plan
2017-2019. I beskrivningen av planeringsprocessen ingår dessutom att
omvärldsbevakning och analys framöver ska göras av ett funktionsnätverk
med deltagare från samtliga ftirvaltningar. Beskrivning av
uppftiljningsprocessen är anpassad till den ftiråindring som genomftlrts från
hösten 2016 med ett minskat antal månadsrapporter. Under den senaste
perioden har månadsrapporterna även innehållit redovisning och delgivning
av beslut inom f,rnansieringsverksamheten. Med anledning av ftirre antal
månadsrapporter ftireslås att rapporteringen av finansieringsverksamheten
återigen görs i en separat Finansrapport. Finansrapporten ftireslås redovisas
vid styrelsens alla sammanträden.

Efter att riktlinjerna senast reviderades har kommunfullmäktige 2013-ll-16
$ 162 fastställt ett reglemente ffir intern kontroll i Bodens kommun. Med
anledning av att avsnittet om intem kontroll återfinns i både riktlinjerna ftir
styrning och uppftiljning samt i reglementet ftir intern kontroll füreslås att
avsnittet utgår helt och hållet ur riktlinjerna fiir styrning och uppftiljning.

Ekonomikontoret ftireslår 20 I 6 - l2-0 5 att kommunfullmäkti ge fastställer
reviderade riktlinjer ftir styrning och uppftiljning.

För beslut
Kommunfullmäktige

s7

/ Expedierat Signatur

W l,K\



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammantrâidesdatum

2017-01-30

Sida

14(31)

Kom m u nstyrelsens arbetsutskott

S I Ny borgensram för Bodens Utveckling AB
KS20t6t72r

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmäktige beslutar att såsom für egen skuld ingå borgen ftir
Bodens Utveckling AB:s laneftirpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om
90 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beskrivning av ärendet
Bodens Utveckling AB hade enligt kommunfullmäktige 2013-06-17 $ 88 en
borgensram på 60 miljoner kronor. Bolaget har ett finansieringsbehov ftir
närliggande och framtida investeringar, bland annat utbyggnad av Studion
Nord. De har därftir ansökt om en utökad ram med 30 miljoner kronor, till en
total ram på 90 miljoner kronor. Kommunfullmfütige tog ett nytt beslut
2016-12-19 $ 162 d¿ir det felaktigt står att borgensramen utökas till 30
miljoner kronor. Därftir behöver det på nytt beslutas om att öka
borgensramen für bolaget till ett högsta belopp om 90 miljoner kronor.

Ekonomikontoret ftireslår 20 17 -01 -18 att kommunfu llmäktige beslutar att
såsom für egen skuld ingå borgen ftir Bodens Utveckling AB:s
laneftirpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 90 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

För beslut
Kommunfullmåiktige
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Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av
2016 års löneöversyn avseende ersättning för obekväm
arbetstid
K520t61402

Arbets uts kottets fö rs la g
1. Kommunfullmäktige beslutar att med anledning av 2016 års löneöversyn

avseende OB -ersättning ge nåimnder/fiirvaltningar tilläg gsanslag i 20 I 6
ars budget samt utöka ramarna fran och med20l7 med följande:

Nämnd/ftirvaltning 2016 2017

(8 mån) (12 mån)

Ks-räddnings- och beredksapsftirvaltning 88,0 131,0

Utbildningsnämnd 5,0 8,0

Socialnämnd 612,0 918,0

Kultur fritid ungd fürvaltningen 13,0 20,0

Summa (tkr) 718,0 1077,0

2. Medel anvisas från finansftirvaltningens budget ft)r löneökningar.
Kompensationen ryms inom avsatta medel.

Beskrivning av ärendet
I strategisk plan20l6-18 har nämnder/ftirvaltningar inte några anslag ftir
lönekostnadsökningar i sina ramar. Budget ftir lönekostnadsökningar finns
p å finansft irvaltningen.

Kommuntullmäktige har tidigare (2016-05-30 $ 65 och 2016-12-19 $ 156)
anvisat medel ftir löneöversyn 2016. I tidigare åirende ftir kompensation så

har ersättning ftir obekväm arbetstid missats. Med anledning av detta ftireslår
personalkontoret i tj åinsteskrivelse 20 17 -0 I -l 6 att kommunfullmfütige
beslutar om en komplettering av kompensation ftir lönekostnadsökningar
enligt ovan.

Personalkontoret foreslår att, med anledning av 2016 års löneöversyn
avseende ob-ersättningar,fär nämnder/ftirvaltningar tilläggsanslag i 2016 års
budget med totalt 718 000 kronor samt utökade ramar från och med2017
och framåt med 1 077 000 kronor enligt ovanstående ftirdelning. Medel
anvisas från fi nansftirvaltningens budget ftir löneökningar. Kompensationen

ryms inom avsatta medel.

För beslut
Kommunfullmäktige
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S 10 Antagande av Reglemente för rådet för trygghet och
hälsa
KS 2014i530

Arbets uts kottets förs la g

1. Kommunfullmäktige beslutar atlanta Reglemente für rådet ftr trygghet
och hälsa.

2. Beslut om medelsanvändning inarbetas i Strategisk plan 2018.

Beskrivning av ärendet
Rådet ftir trygghet och hälsa fick i uppdrag av kommunfullmfütige 2015-03-
02 ç 12 att utarbeta en arbetsordning. Räddnings- och
beredskapsftirvaltningen har nu lämnat in ftirslag till reglemente inklusive
arbetsordning.

Syftet med Rådet ftir trygghet och hälsa är att utgöra en styrgrupp ftir att
sätta mål ftir fråimjande och ftirebyggande arbete inom områdena trygghet
och hälsa som ftiljer kommunövergripande styrkort i den strategiska planen.
Rådet ska i samverkan ta fram fokusområden under treårsperioder som
fråimjar utveckling, trygghet och hälsa samt betona ftirebyggande insatser.
Rådet ansvarar für att hälso- och trygghetsfrågor kommer in i strategiska
planen.

Målet åir att rådet genom främjande och ftirebyggande arbete verka ftir en
ftirbättrad folkhälsa och öka både den faktiska och upplevda tryggheten i alla
åldersgrupper hos kommunens invånare.

Arbetsgrupperna ftlr trygghet respektive hälsa tar fram mål och aktiviteter.
Grupperna leds av samordnare ftir respektive område. Rådet stödjer
samordnarna med kompetens. Förvaltningscheferna tillsätter personal till
arbetsgrupperna. Arbetsgruppernas uppdrag är att skapa främjande och
ftirebyggande aktiviteter inom båda områdena i samverkan med interna och
externa aktörer. Samordnarna ansvarar ftir att ftilja upp aktivitetsplanen samt
redovisa uppftiljningen för rådet.

I reglementet framgår att rådets uppgifter är:

o Att vara en styrgrupp für områdena trygghet och hälsa.

o Rådets ordftirande årligen ska rapportera rådets arbete till
kommunfullmäktige.

o Omvärldsbevaka ftiråindringar inom områdena utifran nationella och
regionala myndigheter samt presentera dessa till kommunens
omvärldsdag.

o Ta fram fokusområden under en treårsperiod utifrån en lägesrapport som
polisen och kommunen tar fram gemensamt.

Sida
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o Kvalitetssäkra arbetsgruppernas aktivitetsplaner.

o Stödja samordnarna (sfüerhetssamordnare/folkhälsostrateg) i
arbetsgrupperna.

. ,4,rligen i samverkan med polisen utarbeta medborgarlöfte.

. Bjuda in externa aktörer für en avstämning av det gångna året.

o Marknadsftira rådet internt och externt i kommunen.

o Samverka med externa aktörer och eventuellt teckna
samverkansöverenskommelser.

o Sprida information och utbyta information.

I rådets arbetsordning framgår att rådets ordfürande bereder ärendena infür
mötena tillsammans med kommunchef och arbetsgruppernas samordnare,
samt füreslår en dagordning. Ordfüranden leder rådsmötena.
Kommunledningsftirvaltningens folkhälsostr ateg ar sekreterare.

Rådet består av kommunstyrelsens ordfürande alternativt vice ordfürande, en
oppositionspolitiker, kommunchefen, ftirvaltningscheferna,
samhällsbyg gnadskontorets chef, kommunpolisen, samordnarna ftir
arbetsgrupperna, stiftelsen Bodenbos vd och Företagama Boden.
Kommunikationschefen och övriga externa myndigheter är adjungerade.

Rådet håller sammanträde fyra ganger per år. Extra sammanträden kan hållas
om rådets ordftirande, samordnare, arbetsgrupperna eller minst hälften av
rådets ledamöter begär det. Skriftlig kallelse och füredragningslista skickas
till ledamöterna senast 14 dagar ftire sammanträdet. Protokollet ska justeras
av ordftirande och kommunchef och därefter skickas till alla rådets
ledamöter samt samverkande externa myndigheter och organisationer som är
adjungerade. Det nya året börjar med att samordnarna i arbetsgruppema gör
en uppffiljning av ftiregående års aktiviteter och tar upp dessa i
årsredovisningen.

Rådet har en budget på 100 000 kronor per år. För akuta situationsanpassade
åtgåirder läggs det upp en budget under kommunledningsftirvaltningen på en
miljon kronor. Samordnarna kan initiera samverkan och använda medlen.
Rådsordftirande och kommunchef ska då omedelbart informeras.

Reglementet fastställs av kommunfullmáktige, men ändringar kan
aktualiseras av rådet och kommunstyrelsen.

För beslut
Kommunfullmäktige

Sidå
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Aterrapportering av uppdrag. Redovisning av
gym nas ies kolans kva I itets rapport
KS20t7164

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av
gymnasieskolans kvalitetsrapport.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden fick i Strategisk plan 2017-2019 i uppdrag att redovisa
en kvalitetsrapport som belyser gymnasieskolans effektivitet, kundnöjdhet,
kostnader med mera. Där det går ska även en jämförelse med andra
kommuner genomfüras. Redovisningen ska ske till kommunfullmåiktige i
februari 2017.

I kvalitetsrapporten framgår att bilden av Björknäsgymnasiet inte alltid har
varit positiv. Nöjd- medborgar- index visar att nöjdhetsgraden ökat, vilket
även framkommer i medarbetar- och elevenkäterna. Skolan har medvetet
jobbat med samverkan mellan rektorer, låirare, elever, vårdnadshavare,
studie- och yrkesvägledare och elevhälsan für att styra utvecklingen.

Andelen elever som klarar sin examen på tre år har ökat. Detta hade inte
varit mcljligt utan skolans kompetenta personal. En utmaning ftir skolan är att
alla elever, trots olika fürutsättningar, ska ta en gymnasieexamen inom tre år.

Björknäsgymnasiets samarbete med branschen genom programråd gynnar
arbetsmarknadens behov av arbetskraft i den norra regionen. På så vis skapas
arbetstillfüllen i kommunen så att ungdomar kan stanna kvar i Boden och
därmed bidrar till kommunens vision om 30 000 invånare till år 2025.

Programstrukturen där fem av tio program är yrkesprogram resulterar i att
gymnasieskolan kräver en högre låirartäthet. Yrkesprogrammen bygger på
undervisning i små elevgrupper. En fürutsättning ftir att kunna behålla
programstrukturen åir att ekonomiskt riktade medel tillskjuts.

UtbildningsnËlmnden beslutade 2017-01-26 $ 2 att godkåinna redovisningen
av gymnasieskolans kvalitetsrapport.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Medborgarförstag. öppning i staketet utanför
Prästholmsskolan och anläggning av asfalterad
gångväg till busshållplats
KS 2015/314

Arbets uts kottets fö rs la g

1. Förslaget tas med i den fortsatta översynen av skolans utemiljö.

2. Kommunstyrelsen anser därmed medborgarft)rslaget besvarat.

Beskrivning av ärendet
Harald Hallén har 2015-0 5-25lämnatin ett medborgarftirslag om att ta upp
en öppning i staketet utanftir Prästholmsskolan i anslutning till
busshållplatsen på Rörviksgatan alldeles bredvid skolan. Hallén ftireslår
även att en asfalterad gang anläggs från skolgardens asfalt till
busshållplatsen.

Medborgarftirslaget syftar till au skolbarnen och fürskolebarnen inte ska
behöva gå ut på trottoaren utanftir skolgården ftir att ta sig till
busshållplatsen.

Medborgarftirslaget skickades 20 I 5 -07 -0 6 på remi ss till fasti ghetsnåimnden
som 2016-11-30 $ 29 beslutade att ftirslaget ska tas med i den fortsatta
översynen av skolans utemiljö.

Fastighetsfürvaltningen bedömer i dialog med utbildningsftirvaltningen att
ftirslaget är genomftirbart, men konstaterar att det inte finns utrymme i
budgeten 2017 for att genomfüra fürslaget.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S f 3 Antagande av Rapport om trygghet och säkerhet
K520151733
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Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunstyrelsen beslutar att åindra Räddnings- och
beredskapsftirvaltningens naÍìn till Räddnings- och säkerhetsftirvaltningen,
samt tillftira füreslagna resurser som processledare für att klara utveckling,
samordning, uppftiljning och ftirvaltning av samtliga ftireslagna
delprocesser.

Beskrivning av ärendet
Räddnings- och beredskapsftirvaltningen har tagit fram en rapport om
trygghet och säkerhet. I rapporten beskrivs fyra delprocesser, men endast i
en av dem, Skydd mot olyckor och krisberedskap, har processledaren ett
tydligt ansvar. När det gäller övriga delprocesser finns stora behov av
utveckling i syfte att öka tryggheten och såikerheten i kommunen. I rapporten
rekommenderas en resursfürstärkning inom delprocessema Internt skydd och
Trygghetsskapande.

I rapporten ftireslås att kommunstyrelsen ska vara processägare och
Räddnings- och beredskapsftirvaltningen processledare für Trygghet och
säkerhet.

I rapporten ftireslås även att Räddnings- och beredskapsftirvaltningen ska
byta namn till Räddnings- och säkerhetsfürvaltningen.

Ett annat ftirslag i rapporten är att informationssäkerhetssamordnaren flyttas
från IT-kontoret ft)r att bli en samordningsfunktion hos processledaren.
Informationssåikerhetssamordnaren fü reslås få det operativa ansvaret att
samordna informationssäkerhetsarbetet.

Rapporten ftireslår vidare att ansvaret ftjr all fìirsäkringshantering tilldelas
processledaren, även budgetansvaret ftir ftirsåikringshanteringen. Idag delas
ansvaret mellan verksamheterna, ekonomikontoret och Räddnings- och
beredskapsftirvaltningen.

Inom området Fysisk säkerhet larm och bevakning behöver en långsiktigt
strategisk organisation skapas som kan samordna den tekniska utvecklingen
inom området. Ett ftirslag på en struktur på samordning beskrivs i rapporten.

Ett effektivt trygghetsarbete kräver samverkan. Samhället har allt att vinna
på minskad brottslighet och därmed en ökad upplevd trygghet. Kommunen
saknar idag en strategi ftjr hur detta ska uppnås. Rapporten pekar på brister i
den strategiska planen när det gäller trygghet och säkerhet.
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I rapporten fÌireslås att Räddnings- och beredskapsftirvaltningen blir
processledare ftir trygghetsskapande. Rådet ftir trygghet och hälsa bör utgöra
styrgrupp till processledaren.

För att klara alla delprocesser behöver två årstjänster tillftiras processledaren.

Räddningschefen fick 2015 i uppdrag att ftir kommunstyrelsen belysa vikten
av att starta uppdraget att utreda samordning av området trygghet och
sfüerhet. Efter den genomlysningen gav kommunstyrelsen räddningschefen
uppdraget attpä djupet analysera framtagna områden och ta fram en
implementeringsplan på hur trygghet och såikerhet ska arbetas in under 2017.
Uppdraget fortsatte under 2016.

Räddnings- och beredskapsftirvaltningen ftireslår i tjtinsteskrivelse 2017-01-
12 att kommunstyrelsen ändrar namnet på Räddnings- och
beredskapsftirvaltningen till Räddnings- och säkerhetsftirvaltningen samt att
ftireslagna resurser tillftirs.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S f 4 Fördelning av medel ur t¡llfälligt flyktingstöd för 2017
KS 2016/50

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunstyrelsen anvisar ytterligare 0,4 miljoner kronor ur det tillfìilliga
stödet ftir fl yktingsituationen till kommunledningsftirvaltningen für
medfinansieringar med kort varsel under 2017. Anslaget uppgår därefter till
0,5 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade i december 2015 om ett tillfülligt 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 âren20l6-2018 dels till ökade kostnader med anledning av
flyktingmottagandet dels till integrationsproj ekt/satsningar.
Projekten/satsningarna skulle inte innebåiranägra ökade driftkostnader efter
2018. Kommunstyrelsen fick samtidigt i uppdrag att ftirdela bidraget till
nÈimnder/styrelser.

Kommunstyrelsen har sedan tidigare beslutat att anvåinda 29 miljoner kronor
av bidraget till olika satsningar samt integrationsprojekt under 2016.
Kommunstyrelsen hn 2016-10-07 $ 145 anvisat 35 miljoner kronor till
nämnder/styrelser ftir kommande satsningar/projekt under 2017. Av dessa åir

0,1 miljoner kronor anvisade till kommunledningsftirvaltningen ftir
medfinansieringar av projekt/satsningar med kort varsel. Ekonomikontoret
bedömer enligt tjänsteskrivelse 2016-12-15 att behovet nu är större varfür
anslaget ftir medfinansieringar med kort varsel füreslås utökas med 0,4
miljoner kronor, från 0,1 miljoner kronor till totalt 0,5 miljoner kronor.

Efter ovanstående ftirslag återstår totalt 0,9 miljoner kronor av det tillftilliga
flyktingstödet. Till det kommer eventuella medel som inte kommer att
anvåindas helt under 2016.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Ti I lstyrkande av utställ n ingshand li ngar för
Oversiktsplan 2025 samt tematiska tillägg för vindbruk
och landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LlS)
K520161292

Arbets uts kottets förs lag
Arbetsutskottet beslutar att lämna åirendet utan yttrande.

Beskrivning av ärendet
Förslag till översiktsplan samt tematiska tillägg har tagits fram och varit ute
på samråd. Handlingarna har därefter bearbetats och innan planerna antas av
kommunfullmäktige ska dessa ställas ut. Under utställningen finns det
möjlighet att ta del av de slutgiltiga planftirslagen och låimna synpunkter.

Översiktsplanen är kommunens långsiktiga verktyg som visar
viljeinriktningen für mark- och vattenanvändningen. Översiktsplanen är
vägledande ftir detaljplanering och beslut i enskilda ärenden om byggande
och annan användning av mark och vattenområden. Den anvåinds som
bedömningsunderlag av såväl kommunen som myndigheter och domstolar
där sådana beslut ska prövas. Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan
enligt plan- och bygglagen och den ska aktualitetsfürklaras varje
mandatperiod eller minst vart fiärde år.

Planernas innehåll

Översiktsplan2}25 behandlar på en övergripande nivå mark- och
vattenanv¿indningen i hela kommunen. Planen utgår ifrån en

utvecklingsstrategi med kärnområden, kommunikationssamband och primärt
utvecklingsområde. I översiktsplanen redovisas områden ftir bostäder,
verksamheter och infrastruktur. Kommunens utveckling relateras till
nationella och regionala må1, regionala samband och klimatftirändringar. I
planen beskrivs även hur allmänna intressen och riksintressen avses att
tillgodoses.

Tematiskt tillägg ftir vindbruk syftar till att redovisa rådande
planeringsftirutsättningar samt kommunens vilj einriktning ftir framtida
vindkraftutbyggnad.

Tematiskt tillägg ftir landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) redovisar
kommunens viljeinriktning avseende nyttjandet av strandnära områden på
landsbygden. Planen syftar till att underlätta framtida prövningar av
strandskyddsdispenser och ge langsiktiga positiva effekter på sysselsättning
och bidra till bevarande och utveckling av service på landsbygden.
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Genomfört samråd

Samrådet ftir de tre planförslagen har genomftirts under perioden juni, juli
och augusti20l6. Samrådet har skett genom en bred medborgardialog och
ett antal samrådsaktiviteter som till exempel allmänna möten på olika platser
i kommunen, öppet stadshus, bemannade utställningar under Skördefest och
miljödagar samt i Enter galleria. Aktiviteterna finns beskrivna i
samrådsredogörelse till respektive utställningshandling.

Utifran inkomna yttranden och synpunkter har planftirslagen bearbetats och
utställningshandlingar ftirdigställts. Inkomna yttranden och synpunkter finns
redovisade med kommunens kommenterar i samrådsredogörelserna till
respektive utställningshandling.

Utställning och fortsatt process

Utställningen planeras att genomftiras under perioden 20 februari till 30
april. Under utställningen har remissinstanser och allmåinhet möjlighet att
lämna synpunkter på planftirslagen. Information om utställning och
planftirslagen kommer att spridas via kommunens kanaler i form av
hemsidan, webbkarttjänst, Bodenappen och Boden Bild. Planfttrslagen
kommer även att finnas utställda på stadshuset, stadsbiblioteket samt på
olika platser i kommunen. Antagande planeras att ske av
kommunfullmäktige i juni 2017 .

Samhällsbyggnadskontoret ftireslår i tj linsteskrivelse 20 17 -01 -l 6 att
kommunstyrelsen tillstyrker utställningshandlingar och att de ställs ut.

Beredningens fürslag:

Kommunstyrelsen tillstyrker:

1. Utställningshandling ftir Översiktsplan 2025 med tillhörande kartor
och samrådsredogörelse samt att den ställs ut.

2. Utställningshandling ftir tematiskt tillägg ftir vindbruk med
tillhörande samrådsredogörelse och att den ställs ut.

3. Utställningshandling ftir tematiskt tillägg ftir landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS) med tillhörande översiktskarta och
samrådsredogörelse samt att den ställs ut.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S f6 Kommunledningsförvaltningens verksamhetsberättelse
samt investeringsredovisning för 201 6
KS 2017138

Arbets uts kottets förs la g

l. Kommunstyrelsen fastställer kommunledningsftirvaltningens
verksamhetsberättelse fttr 20 1 6.

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsftirvaltningens
ekonomikontor att sammanställa verksamhetsberättelsen till
årsredovisningen.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen har upprättat verksamhetsberättelse fttr 2016.
Verksamhetsberättelsen innehåller måluppfyllelse, en redogörelse över året
som gått, ekonomisk analys samt en framtidsbedömning.

Mål och uppdragen

Måluppfllelsen visar att samtliga mål inom Ekonomi, Bodens kommun skn
vora en attrahiv arbetsgivare, Barnvdnliga Boden och Vi arbetar
tillsammans är uppfullda. Resterande målär delvis uppfullda.

Tre av uppdragen åir fÌirdigställda under året medan fem pågår. Tre av
uppdragen är inte påbörjade. De uppdrag som är ftirdigställda är inrättandet
av ett integrationsråd, lokala miljömål och utvärderandet av befintliga
servicepunkter.

Ekonomi

Driftredovisningen visar ett överskott mot budget på totalt 4,3 miljoner
kronor. De större awikelsern a frangär av verksamhetsberättelsen.

Investeringsredovisningen visar att årets nettoinvesteringar uppgår till 30,5
miljoner kronor och årets investeringar ger ett överskott mot budget pä9,9
miljoner kronor. Awikelserna framgår även här av verksamhetsberättelsen.

Uppföljning av internkontrollplan

Inom internkontrollområdet "Avtal och upphandling" så har en kontroll av
aktuella avtal och att det finns bra rutiner kring detta genomfürts. Kontrollen
är gjord under året och en avtalsftjrteckning med bevakning på ftirfallodatum
finns ftir delar av ftirvaltningen. En ny avtalskatalog och
upphandlingssystem har även implementerats 20 1 6.

Större externfinansierade projekt ftiljs upp och kontrolleras regelbundet från
start av projektet till slutredovisningen. Det kontrolleras bland annat om
syftet har uppnåtts och den ekonomiska redovisningen ftiljs upp månadsvis
vid de olika prognostillfüllena.
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överenskommelse om lön och anställningsvillkor för
räddningstjänstpersonal i beredskap med Svenska
Kommunalarbetareförbundet, Vision samt
Brandmän nens Riksförbund
K520161236

Beslut
Överenskommelse om lön och anställningsvillkor ftir
räddningstj åinstpersonal i beredskap, RiB med Brandmåinnens Riksftirbund,
Svenska Kommunalarbetarefürbundet och Vision antas som lokalt
kollektivavtal med tillämpning från 20 I 6- I 0-0 I .

Beskrivning av ärendet
Överenskommelse om lön och anståillningsvillkor ftir räddningspersonal i
beredskap har träfats med samtliga arbetsgivarorganisationer. Avtalet
omfattar samtliga villkor och ersättningar och ersätter tidigare avtal RiB 15.

Avtalet omfattar tiden 2016-10-01 - 2019-04-30 och gäller från 2016-10-01

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse rekommenderar kommunen att
med tillämpning fran 2016-10-01 anta Överenskommelse om lön och
anställningsvillkor ftir räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB med
Brandmännens Riksftirbund, Svenska Kommunalarbetareftirbundet och
Vision som lokalt kollektivavtal.

Personalkontoret floreslår i tj änsteskrivelse 20I 6-12-20 att
överenskommelsen antas.

För genomfärande
Kommunstyrelsen/personalkontoret

s r7

ø-dÑ



Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun Sammantrådesdatum

2017-01-30

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anstältningsvillkor med mera, HöK 16, med OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård
KS 2016/305

Beslut
1. Bestämmelserna enligt huvudöverenskommelse, HÖK 16, med OFRs

ftirbundsområde Hälso- och sjukvård antas ftir tillämpning fran och med
2016-t2-0r.

2. Lokalt kollektivavtal, LOK 16, tecknas efter framställan fran
riksorganisationen i enlighet med det centrala ftirhandlingsprotokollet.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting träffade den 1 december 2016
huvudöverenskommelse, HÖK 16, med OFRs ftirbundsområde Hälso- och
sj ukvård. Avtalsperioden omfattar tiden 201 6 -12-01 - 20 19 -03 -3 I .

SKLs styrelse rekommenderar kommunen besluta att anta beståimmelserna
enligt HÖK 16 samt att efter framställan från riksorganisationen teckna
lokalt kollektivavtal, LOK 16, i enlighet med det centrala
ftirhandlingsprotokollet.

Personalkontoret ftireslår i tj änsteskrivelse 20 17 -0 | -02 att
överenskommelserna antas.

För genomftirande
Kommunstyrelsen/personalkontoret
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S f 9 Upphandling: Driftentreprenad Stödboende för
ensam kommande flykti ng barn
KS 2015/395
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Beslut
o Följande ramavtalsleverantörer ftireslås antas i nedan fallande

rangordning ftir löpande avrop vid behov under avtalstiden.
l. Utslussen Vård AB (Uppsala) orgff 556740-8637
2. WENGBRAND LAGER 184 AB orgnr: 559083-8362
3. AMHIGO AB orgnr: 559014-1197.

a Socialchefen ges i uppdrag att teckna nödvändiga avtal omgående efter
tilldelningstidens slut, om ej någon överprövning skett i berörd instans.

o Paragrafen justeras omedelbart.

Maria von Schantz (M) och Bosse Strömbäck (V) anmäler jäv

Beskrivning av ärendet
Upphandlingen avser stödboende ftir ensamkommande flyktingbarn i
Bodens kommun med inriktning på boende i lägenhetsform.

Sedan tidigare finns det upphandlat ett avtal ftir Asyl och PUT-platser für
ensamkommande flyktingbarn. Denna typ av boendeform "stödboende" är
t¿inkt att vara steg två d?ir asylÆUT boendet är steg ett. Ungdomen flyttar till
stödboendet nåir hen är redo fÌir ett mer självst¿indigt liv. I uppdraget ingår
fortfarande individuellt utformat stöd men i mer begränsad form. Boendet är
i lägenhetsform med upp till maximalt fyra ungdomar i gemensam
lägenhet/hus. Mer korridorliknande stödboende avses att upphandlas separat.

Upphandlingen annonserades såsom ett ftirenklat förfarande där det
ekonomiskt mest ftirdelaktiga anbudet antas. Tre ramavtalsleverantörer antas
i fallande rangordning. I de fall det finns skäl utifran ungdomens individuella
ftirutsättningar och behov kan avsteg göras från rangordningen.
Socialftirvaltningen kommer då att fatta beslut om vilken nivå av stöd som
ungdomen behöver samt dennes ftirutsättningar och behov gällande
boendeform och därefter ftirdela avropet fritt inom avtalsområdet oaktat
rangordning.

Såsom obligatoriska krav har det bland annat villkorats om:

o Brott i yrkesutövning, ekonomisk brottslighet, Stabil ekonomi,
kvalitetslednings system.

o Boende i lägenhetsform i Bodens kommun.

o Personal tillgänglig per telefon dygnet runt.
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o Individuellt anpassat stöd, kontaktperson

o Genomftirandeplan, god omsorg, läxläsning, handling.

o Hjälp med städning, sjukvårdskontakter, fritidsaktiviteter.

o Lägenhet med maximalt fyra ungdomar per gemensamt
kök/vardagsrum/badrum.

o Leverantören ansvarar für att möblera gemensamhetsutrymmena.

o Socialftirvaltningen bistår med ersättning ftr mat, kläder, fickpengar

o Krav på personal om:

- Föreståndare med

* minst två års relevant eftergymnasial utbildning
* erfarenhet av liknande verksamhet

- Övrig personal

* Utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet anpassat
efter behovet

- Utdrag ur brottsregistret

Utvärdering

Utvåirdering har skett enligt nedan angivna kriterier:

o Beskrivning av organisation, arbetsmetodik och resurser

- Bemanningsgrad, tillgringlighet, schema, vikarier

- Metodik och ftirhållningssätt

- Tidigare erfarenhet

o Boende

- Centralt, standard

- Kontakterinomfastighetsbranschen

o Personalenskompetens

- Utbildning och tidigare erfarenhet inom området

o Stöd till den enskilda

- Regler och rutiner

- Aktiviteter, pedagogiskt stöd och engagemang i övrigt

- Stöd vid myndighetskontakter, samhällsinformation mm

- Bidra till en meningsfull fritid

- Kompetens i de fall svåra situationer uppkommer
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- Tillsyn

Pris per dygn och placering

De olika kvalitativa kriterierna motsvarar ett visst prispåslag i de fall kriteriet
inte uppfrlls till sin helhet eller viss del. Respektive prispåslag och de olika
bedömningskriterierna finns angivet i ftirfrågningsunderlaget.

lnkomna Anbud

I upphandlingen inkom det tre anbud

o aMHiBo AB (Boden)

o Wengbrandt Lager 184 AB

o Utslussen Vård AB

aMHigo AB tilläts ftirtydliga ett av deras inskickade dokument, ett avtal
mellan dem och en av deras underleverantörer gällande ansvarsfürdelning.

Alla anbuden uppfyllde ställda obligatoriska skallkrav.

Alla tre anbudsgivare kallades till anbudspresentation/ftirhandling där de
beskrev och närmare kunde ange och beskriva den tilltänkta organisationen
ftir stödboendet. De kunde även vid mötet närmare precisera tilltänkt
personal. Anbudsgivarna fick även en tilläggstid om tre dagar für att
inkomma med nya reviderade anbudsproser. aMHigo gjorde en väsentlig
sänkning av dygnsersättningen medan Utslussen erbjöd en reducering av pris
med 1 0 Yo i de fall antalet placeringar hos dem överstiger I 5. Wengbrandt
inkom inte med någon prisreducering i tid.

Vid en sammantagen bedömning av prispåslagen och inkommet anbudspris
hade Utslussen lägst jåimftirelsetal, V/engbrandt näst lägst jämftirelsetal samt
aMHigo det tredje lägsta jtimftirelsetalet. Den anbudsgivare som har lägst
jåimftirelsetal rangordnas såsom etta, näst lägst jämftirelsetal blir rangordnad
som nummer två och det tredje lägsta jämftirelsetalet blir rangordnad trea.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fattat ett beslut som överensstämmer
med ekonomikontorets förslag i tj tinsteskrivelse 20 17 -0 I -3 0.

För genomfärande
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret
Socialnämnden
Utslussen Vard AB
WENGBRAND LAGER I84 AB
AMHIGO AB
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