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Kom m u nstyrelsens arbetsuts kott

S 44 lnformationer

Följ ande informationer lämnas :

o $ 53 Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av 2016 års
löneöversyn (personalchef Maria Lundgren).

r Personalchefens rapport (personalchefMaria Lundgren).

o Information om lT-problemen som uppstod under kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-04-1 8 (IT-chef Per Olsson och
verksamhetsutvecklare/proj ektledare Jörgen Larsson).

o $ 54 Uppdatering av samarbetsavtal Norrbottens e-nämnd (ekonomichef
Lena Lundberg).

o $ 61 Upphandling Ramavtal Byggarbeten20l6 (upphandlingschef Theresa
Hägglund).
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Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Motion från Rigmor Aström (M) och Lili-Marie
Lundström (C) om förbättring av byabadens underhåll
KS 20151214

Arbets uts kottets fö rs I a g

Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att kultur-, fritids-
och ungdomsnämnden 2016-04-20 $ 41 fastställt regler och riktlinjer ftir
friluftsbad i ft)reningsregi.

Beskrivning av ärendet
Rigmor Åström (M) och Lili-Marie Lundström (C) har 2015-04-221ämnat in
motion där de ftireslår att bidraget höjs till 10 000 kronor per år for de bad
som har bekvämlighetsfaciliteter, att kommunen ska ta över fasta kostnader
som ansvarsftirsäkring, sophåimtning och sanitär service samt att ersättningen
ska börja betalas ut sommaren 2015.

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

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutade 2015-06-16 $ 36 att bevilja
ett extra bidrag upp till 4000 kronor som akutåtgärd till sanitära åtgärder ftir
samtliga badplatser ftir badsäsongen 2015.

Nämnden beslutade 2016-04-20 $ 41 att antanya regler och riktlinjer ftjr
friluftsbad i ftireningsregi och dessa kommer att gälla für sommaren20l6.
Kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen skriver 2016-05-03 att
ansökningar om bidrag ska ha kommit in till kultur-, fritids- och
ungdomsforvaltningen senast 201 6-06-01. Kompletterande ersättningar
kommer att betalas ut mot uppvisande av verifikat senast 2016-09-30.

För beslut
Kommunfullmäktige

Signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

S 46 Motion från Egon Palo (M) Hemtjänsten i Boden
KS 2016/109

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmäktige avslår motionen då en modell med rambeslut i tid
istället ftjr beslut om specifika hemtjänstinsatser strider mot lagstiftningen
och då socialnåimnden redan arbetar ftir att kontaktpersonen ska få ett ökat
ansvar i enlighet med motionen.

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

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

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

Socialnämnden skriver att socialftirvaltningens biståndsenhet under 2013 har
ftirändrat beslutsformuleringarna gällande bistånd ftir personlig
omsorg/service enligt 4kap.1 $ SoL, från beslut med angiven tidsram till
beslut som omfattar beviljade hjälp- och stödinsatser. Anledningen till att
beslutsformuleringama ftirändrades har att göra med rättsäkerheten ftir den
enskilde och de krav som ställs på myndighetsutövning och tydliga beslut
enligt gällande lagstiftning; social-tj änstlagen (SoL) och fürvaltningslagen
(FL) samt Socialstyrelsens füreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5
(tidigare SOSFS 2006:5).

I gällande lagstiftning och SOSFS 2014:5,14,15 $$ framgår att
dokumentation av ett beslut ska innehålla vilka insatser som har beviljats och
vilka som avslagits. När ett beslut går den enskilde emot har den enskilde
rätten att överklaga socialnämndens beslut till ftirvaltningsdomstol.
Rambeslut i tid uppfuller inte lagstiftningens krav på tydliga beslut och det
är svårt für den enskilde att veta vilka hjälp- och stödinsatser som har blivit
beviljade.

Utdragsbestyrkande / Expedierat

*tqJ t



Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun Sâmmenträdesdatum

2016-05-09

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Tydliga beslut hindrar dock inte att den enskilde tillsammans med
kontaktpersonen ges större inflytande att planera hur beviljade insatser ska
utfüras. I samband med den nya organisationen ftir hemtjåinsten ska socialt
ansvariga samordnare ansvara ftir att upprätta och ftilja upp
genomfürandeplaner med fokus på den enskildes individuella behov utifrån
beviljade insatser.

I motionen hänvisar Palo (M) till WHO, s klassifikation für att identifiera
och systematisera äldres behov (ABIC) som enligt socialnämnden är en
metod som har och kommer att implementeras i myndighetsutövningen i
samverkan med verksamheten ftir hemtjänst och särskilt boende. En del av
myndighetsutövningen är att utreda den enskildes behov utifran fysiska,
psykiska, sociala och existentiella behov i enlighet med värdegrunden i
socialtjänstlagen och som biståndsenheten utgår ifran vid behovsbedömning.
ÄglC ger utrymme für att utveckla och systematisera enskildas behov och
målsättning ftir beviljade insatser ytterligare. Socialnämnden menar att
ÄgIC utvecklar behovsbedömningen i myndighetsutövningen men inte
medftir att socialnämnden kan frångå de krav som ftiljer med att säkerställa
rättsäkerheten für den enskilde.

Palo (M) framftir att fürändring av myndighetsbeslut kan minska
hemtjänstpersonalens stress. Socialnämnden kommenterar med att det är
olika lagstiftningar som reglerar dessa områden. Myndighetsbeslut utgår från
lagstiftning som har beskrivits ovan och kundernas behov.
Hemtj änstpersonalens arbetsmilj ö regleras av annan lagstiftning.
Socialnämnden skriver dock att ftirslag på åtgärder ska ges ft)r att underlätta
och ftirebygga svårigheter i processen.

Vidare hänvisar Palo (M) till Sundsvall och Göteborg som har olika sätt att
hantera detta. Regeringen har utsett en särskild utredare som ska ta fram
ft)rslag till en nationell kvalitetsplan ftir äldreomsorgen. Uppdraget ska
redovisas senast 2017 -03-31. I uppdraget ingår bland annat att ftireslå
åtgärder som syftar till flexiblare former ftir beslut om äldreomsorg utan att
rättsäkerheten für den enskilde forsämras. Aven om det finns kommuner som
väljer aftfrängä de krav som ställs på myndighetsbeslut är det inte lämpligt
att rekommendera socialnämnden att ge uppdrag till biståndsenheten som
strider mot nu gällande lagstiftning.

Yrkande och beslutsgång
Olle Lindström (M) yrkar bifall till motionen.

Ordftiranden ställer beredningens fürslag mot Olle Lindströms (M) ftirslag
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt beredningens
förslag.

Sida
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Motion från Bernt Drugge (SD) Förbud mot
mobiltelefoner och surfplattor under Iektionstid
KS 2016i145

Arbets uts kottets fö rs la g

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

Beskrivning av ärendet
Bemt Drugge (SD) ftireslår i en motion 2016-02-24 att privat användning av
mobiltelefoner och surfplattor under lektionstid och provskrivning inte ska
vara tillåtet i kommunens grundskolor, med undantag då dessa används i
utbildningssyfte. Han ftjreslår att detta blir en policy på prov som utvåirderas
om tre år. Enligt Drugge (SD) finns det både vetenskapliga studier och
praktiska exempel som visar att ftireslagna fürbud ftirbättrar skolresultaten.

Motionen skickades på remiss till utbildningsnämnden som 2016-04-14 S 37
beslutade att ftireslå kommunfullmäktige att avslå motionen med
motiveringen att skolhuvudmannen saknar lagligt inflytande i denna fräga.
Motionen anses därmed besvarad.

Utbildningsnämnden skriver att denna typ av regler räknas som
ordningsregler i skolan. Lagstiftningen ger ansvaret till rektor attfattabeslut
om ordningsregler och uppdragsgivarens möjligheter att styra detta område
är i princip obefintligt. Kommunen kan inte utöva styming på de fristående
uppdragsgivarna inom kommunen då skolinspektionen är tillsynsmyndighet.

Skolverket anger ñljande i sitt PM, juridisk vägledning till trygghet och
studiero från januari2013 angående omhändertagande av füremål: "När det
gäller ftjremål som stör är det hur ftiremålet används som är grunden für
omhändertagandet. En mobiltelefon är till exempel i regel inte störande om
den är avstängd men om eleven hanterar den på något annat sätt så att
undervisningen fürsvåras så stör den utbildningen och kan omhändertas."
Bedömningenâr attplattor och mobiler jämställs i detta avseende.

Privat användning kan bedömas vara störande für undervisning både ftir
eleven, kamrater och lärare. En regel om att privata mobiler och annan
utrustning ska vara avstängd under lektionstid kan beslutas mot denna
bakgrund, men inte ett generellt beslut om omhändertagande. Vid nationella
prov finns såirskilda regler, i övrigt ansvarar lärare och rektor för detta.

Yrkande och beslutsgång
Daniel Rönnbäck (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska låimna
ärendet utan yttrande.

s47
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Ordftiranden ställer beredningens ftirslag mot Daniel Rönnbäcks (M) ftirslag
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt beredningens
ftirslag.

X'ör beslut
Kommunfullmåiktige

Sida
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Motion från Lili-Marie Lundström (G) Starta
i ntegrationsprojekt til lsammans med våra
studieförbund
KS 2015/304

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmfütige bifaller motionen i delen om att tekniska fürvaltningen
ska kontakta studiefürbund och andra intressenter ftir att ffi igång
integrationsprojekt.

Beskrivning av ärendet
Lili-Marie Lundström (C) har 2015-05-22|ämnat in en motion om att
kommunen ska kontakta studiefürbund och andra intressenter für att få igång
två integrationsprojekt som innebär odlande på kolonilotter, lämpligen på
Sveaftiltet, där biokolsmetoden används som gödsel vid anläggandet samt
röjning av sly vid kommunens vägar.

Motionen skickades på remiss till tekniska ftirvaltningen,
samhällsbyggnadskontoret, Studieftirbundet vuxenskolan och ABF.
Tekniska ftirvaltningen och samhällsbyggnadskontoret har samrått och 2016-
03-31 lämnat in ett gemensamt remissvar. ABF har inte lämnat in något svar.
Studieftirbundet vuxenskolan skriver 2016-02-29 att motionen innehåller två
goda idéer som skulle kunna fylla ett gott syfte fürutsatt att projekten tillftjrs
de medel som behövs.

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

Tekniska ftirvaltningen skriver att motionen stämmer väl överens med deras
och samhällsbyggnadskontorets verksamhetsmåI. I verksamhetsplanen 20I 6-
201 8 fttr tekniska ftirvaltningen ingår aktivitetern a att ge information till
medborgarna om kolonilotter och att utreda var lämpliga ytor ftir odling
finns, vad som krävs och kostnader für iordningsställande. Målet är att skapa
30 kolonilotter under 2016 och att det 2018 ska finnas 60 stvcken.

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

Tekniska ftirvaltningen har även påbörjat ett arbete med att se över och
ftirbättra Bodens infarter. I denna översyn kommer röjningsarbete att ingå
och sysselsättningstillftillen att ges. I tekniska fürvaltningens
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verksamhetsplan ingår att inrätta praktikplatser ftir nysvenskar i samverkan
med arbetsmarknadsftjrvaltningen.

Tekniska fürvaltningen skriver vidare att en dialog kommer att ftiras med
studieftirbund och andra intressenter ftir att undersöka vilket intresse som
finns av att samarbeta. Arbete pågår ffir att söka projektpengar für att
finansiera projekten.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Eyvind Johnson-sällskapet med begäran av namnbyte
från Kungsbroparken till Eyvind Johnsonparken
KS 2015/816

Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmåiktige bifaller begäran av namnbyte från Kungsbroparken till
Eyvind Johnsonparken.

Beskrivning av ärendet
Eyvind Johnson-sällskapet har 2015-12-29lämnat in en begäraîav
namnb¡e från Kungsbroparken till Eyvind Johnsonparken.

Föreningen anser att namnb¡et skulle öka kunskapen om ftirfattarens
ankn¡ning till Boden och möjligheten att nytta parkområdet für
verksamheter som litterär turism, utställningar med mera skulle öka. Med
promenaden "Stadsvandringen i Eyvind Johnsons fotspår" som börjar vid
järnvägsstationen och som består av ättatittskåp med fotografier och utdrag
ur hans böcker så skulle parken bli en naturlig del av upplevelsen.
Föreningen vill att namnbytet ska vara genomfürt senast sommaren 2016 såt

att en nyinvigning med det nya namnet väl skyltat kan genoftiras i samband
med den planerade ftirfattar - och litteraturmässan i Boden.

Begäran skickades på remis till samhällsbyggnadskontoret, kultur-, fritids-
och ungdomsnämnden och tekniska fürvaltningen.
Samhällsbyggnadskontoret meddelade 2016-01-22 att de inte har några
synpunkter på namnändringen. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
beslutade 2016-02-17 $ 24 atf ftireslå kommunfullmäktige att bifalla
ftirslaget med hänvisning till att namnändringen passar väl in i den ambition
som finns att uppmärksamma att kommunen har en nobelpristagare i
litteratur och det uppdraget kultur-, fritids- och ungdomsftjrvaltningen fått
från fullmäktige att årligen arangera en ftirfattar- och litteraturmässa.
Eyvind Johnson kommer varaelt återkommande tema für mässan. Nämnden
menar att dessa åtgärder ytterligare kan lyfta vår nobelpristagare och stärka
kommunens kulturprofil och attraktivitet.

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

För beslut
KommunfullmÈiktige
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S 50 Antagande av detaljplan för Boden 56:36 Brogatan
KS 2015/685

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunfullmäktige antar detaljplanen.

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

Kommunstyrelsens ordftirande har genom sin delegation 2015-11-30 gett
samhällsbyggnadskontoret i uppdragatt upprätta en detaljplan ftir aktuellt
område. Samh?illsbyggnadskontoret har i enlighet med plan- och bygglagens
regler ftir utökat ftirfarande upprättat, samrått samt ställt ut detaljplanen med
tillhörande handlingar ftir granskning.

Under tiden ftir samråd inkom skrivelse med synpunkter från Länsstyrelsen,
Trafikverket, tekniska ftirvaltningen och Vattenfall och Lantmäteriet. Dessa
synpunkter hanterades inftir granskningsskedet. Under tiden ft)r granskning
inkom inga synpunkter på detaljplanen.

Till antagande kvarstår inga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Fastställande av bolagsordn¡ng för Energiproduktion i

Norrbotten AB
K520161280

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmäkti ge fastställer fü reslagen bolagsordning ftir
Energiproduktion i Nonbotten AB.

Beskrivning av ärendet
Energiproduktion i Norrbotten AB (EPAB) ägs idag av Bodens Energi AB
tillsammans med SCA. Bodens Energi AB äger 60 Yo av aktierna.

EPAB upparbetar trädelar till bränsle, som sedan ftirbränns i värmeverket.
EPAB, som har två anställda,har sin verksamhet inne på
våirmeverksområdet. EPAB utftir endast arbete på uppdrag av Bodens Energi
AB.

SCA vill nu sälja sin andel i bolaget till Bodens Energi AB ft)r 650 000
kronor. Överlåtelsen blir denl2juni 2016 under ftjrutsättning att styrelsen i
Bodens Energi AB godkåinner aktieöverlåtelsen.

Överlåtelsen innebär att EPAB blir ett helägt dotterbolag till Bodens Energi
AB och sålunda ett indirekt helägt bolag till Bodens kommun.

Bodens Energi AB ftireslår därftir att kommunfullmäktige ska fastställa
bolagsordningen ñr budgeten. Bolaget ftireslås fa en styrelse, nominerad av
styrelsen i Bodens Energi AB, bestående av tre ledamöter varav VD är en.
Ägarstyming och uppftiljning kommer att ske genom att styrelsen i Bodens
Energi AB på sina styrelsemöten har en stående punkt med rapportering från
bolaget.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Medborgarförslag. Regler för katter
KS 2015/51

Arbets uts kottets fö rs I ag
Kommunfullmfütige avslår medborgarftirslaget.

Beskrivning av ärendet
Lena Wilhelmina Sundqvist har 2015-02-03Lämnat in ett medborgarfÌirslag
om riktlinjer ftir katthållning inom Bodens kommun. Hon ftirslar att
kommunen ska inftira regler som går längre än den allmänna lagstiftningen
ftir katter. Katter som inte är kopplade utomhus ska märkas med halsband
eller vara ID-märkta och registrerade. Katter inom tätbebyggt område ska
fråimst hållas som innekatter, men regelbundet vistas ute under uppsikt.
Katter ska även ha tillgång till kattlåda utomhus. Katter som visats utomhus
och inte ska anvåindas ftir avel ska kastreras. Detta für att undvika att en
vildkattsstam etablerar sig i kommunen.

Medborgarfürslaget skickades på remiss till miljö- och byggnämnden som
lämnade in sitt remissvar 2016-04-29. Nämnden ft)reslår att
kommunfullmáktige avslår medborgarftirslaget eftersom lokala füreskrifter,
enligt fürslaget, delvis saknar stöd i lag. Grund ftir att utftirda riktlinjer i
övrigt saknar stöd då problematiken i Bodens kommun inte är av sådan art
att påtagliga missfìirhållanden kan anses råda.

För beslut
Kommunfullmåiktige
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S 53 Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av
2016 års löneöversyn
K520t61286

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunfullmtiktige beslutar att med anledning av 2016 års löneöversyn ge

nämnder/styrelser tilläggsanslagi20lí års budget samt utöka ramama från
och med 2017 enligl ftiljande:

Ks -kommunledningsförvahning
Ks -telarisk förvahning
Ks-räddnings- och beredskapsfürvaltning
Ks - arbetsmarknadsförvaltning
Utbildningsnämnd
Socialnämnd

Kuttur fritid ungdomsnämnd

Överförmyndarnämnd
Summa

986,0

196,0

143,r

614,3

8 712,7

4 543,r
2gg,g

91,9

15 566,0

1314,7
248,0

190,9

819,0

71 616,9

6 057,5

385,3

122,5

20 754,6

Medel anvisas från finansftirvaltningens budget ftir löneökningar 2016.

Beskrivning av ärendet
I strategisk plan20l6-2018 har nämnder/styrelser inte några anslag ftir
löneökningar i sina famar. Budget ftir löneökningar finns inom
finansfürvaltningen.

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

Löneöversynen innebär att lönekostnaderna for 2016 ökar med l5 566 tkr.
För 2017 och framåt beräknas ökningen till 20 754,6 tkr.
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Löneökningen per nämnd/styrelse framgår nedan:
2016

Förvaltning (9 mån)' tkr
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2017
(12 mån), tkr

K s -kommunle dnings forva ttning

Ks -telcdsk förvaltning
Ks-räddnings- och beredskapsförvaltning
K s -arbetsmarknadsförva ftning

Utbildningsnämnd
Sociahämnd
Kultur fritid ungd förvaftningen
Överförmyndarnämnd
Summa

986,0

196,0

143,1

614,3

8 712,7

4 543,1

288,9

91,9

15 566,0

1314,7
248,O

190,8

819,0

11616,9
6 057,5

385,3

122,5

20 754,6

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

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

För beslut
Kommunfullmäktige
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Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-05-09

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

S 54 Uppdatering av samarbetsavtal Norrbottens e-nämnd
KS 201U475

Arbets uts kottets förs I a g

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2013-05-06 $ 52 beslutat att Bodens kommuns ska
gå med i den gemensamma e-nämnden. Avgiften ftir 2013 anvisades från
kommunfullmåiktiges kontro für ofürutsedda utgifter. För är 2014 till2016
finns en årlig avgift på 60 000 kronor budgeterad. Nonbottens e-nämnd
beslutade 2013-12-03 $ 7 att grundbeloppet per kommun är 69 500 kronor
for2014. För 2015 gjordes ingen uppräkning av beloppet. För 2016 är
grundbeloppet 70 900 kronor.

I november 2014 beslutade e-nämnden att anställa en gemensam resurs für
att driva e-tj änsteutvecklingen. En verksamhetsutvecklare e-tj änster
anställdes i maj 2015. Nuvarande Avtal om samverkan e-nämnd och
avsnittet Kostnadsftirdelning innehåller två delar, grundbelopp och
projektbelopp. Genom attlaggatill avsnittet e-kontor som en tredje del
tydliggörs att tjänsten verksamhetsutvecklare e-tjänster är en varaktig del av
Norrbottens e-nämnd och ska betalas av de samverkande parterna.

Bodens kommuns del av avgiften till e-nåimnden uppgår till:

2015:120 800 kr (69,5 tkr grundbelopp + 51,3 tkr e-kontorbelopp). Då
60 000 kronor redan är betalt återstår 60 800 kronor.

2016: 149 300 kronor (70,9 tkr grundbelopp + 78 500 kronor e-
kontorbelopp). Då 60 000 kronor är budgeterat återstår 89 300 kronor.

Beloppen ska räknas upp årligen enligt arbetskraftskostnadsindex (AKI) ftir
tjänstemän. För 2015 avser e-kontorbeloppet endast åtta månader då tjänsten
tillsattes imaj2015.

Ekonomikontoret ftjreslår i tj änsteskrivelse inkommen 20I 6-04 -26 att
kommunfullmäktige godkänner Uppdaterat samarbetsavtal Nonbottens e-

nämnd avseende avsnittet Kostnadsft)rdelning, att 150 000 kronor avseende
2015 och 2016 for ändamålet anvisas från kommunfullmäktiges konto ftir
oftirutsedda utgifter. F& 2017 och framåt utökar kommunstyrelsen
kommunledningsfürvaltningens ram med 90 000 kronor. Kommunchefen får
i uppdrag att teckna Uppdaterat samarbetsavtal Nonbottens e-nämnd.

Beredningens ffirslag:

1. Kommunfullmäktige godkänner Uppdaterat samarbetsavtal Nonbottens
e-nrimnd. Uppdateringen avser avsnittet Kostnadsfü rdelning där tj änsten
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Komm u nstyrelsens arbets utskott

verksamhetsutvecklare e-tjåinster samt ffirdelningen av kostnader ftir e-

kontoret beskrivs.

2. Kommunfullmfütige anvisar fÌir åindamålet 150 000 kronor avseende
2015 och 2016 frän kommunfullmäktiges konto ftir ofürutsedda utgifter.
För 2017 och framåt utökar kommunstyrelsen
kommunledningsftirvaltningens ram med 90 000 kronor

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

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande i Expedierat Signatur
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Bodens kommun Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Medborgarförslag. Bygg en mult¡sportarena eller rink i

Heden
KS20r5l2t4

Arbets uts kottets fö rs la g

Fastighetsftirvaltningen och utbildningsfürvaltningen arbetar med att
upprätta en standard och anvisningar samt handlingsplan ftir utemiljö på
ftirskolor och skolor. Medborgarftirslaget anses därmed besvarat.

Beskrivning av ärendet
Lene Nilsson har 2015-10-l6lämnat in ett medborgarfürslag om att det
skulle varabra och roligt für barnen och ungdomamai Heden om det
byggdes en multisportarena eller en rink vid Hedens skola.

Medborgarfürslaget skickades på remiss till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden och till utbildningsnämnden.

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

ftirskolor och skolor.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Bodens kommun Sammantrådesdatum

2016-05-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott

S 56 Medborgarförslag. lnför Barn till jobbdagen
KS 2015/696

Arbets uts kottets fö rs lag
Läroplanen möjliggör redan idag att skolbarn besöker arbetsplatser
Medborgarft)rslaget anses därmed besvarat.

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

Medborgarffirslaget skickades på remiss till utbildningsnämnden som 2016-
03-23 $ 25 beslutade att föreslå att kommunstyrelsen avslår fürslaget, men
att skolorna ska prata med eleverna om hur de ska kunna få inblick i
samhället och vilka jobb som finns.

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

Nämnden menar att det är viktigt att skolan ger eleverna kunskap som gör
det lättare attvälja framtida utbildning och arbete. Besök på arbetsplatser är
en av många möjligheter som finns for att uppfylla detta behov. Det finns
inga hinder ftjr en skola att organisera besök på arbetsplatser.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

S 57 Medborgarförslag. Förbättra allmänhetens möjlighet att
följa fullmäktigemöten på plats
KS2014/520

Arbets uts kottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Sten Engvalls medborgarfürslag om att
ft)rbättra åhörarnas möjlighet att ftilja fullmäktiges möten.

Beskrivning av ärendet
Sten Engvallhar 2014-12-04|ämnat in ett medborgarfürslag om att forbättra
möjligheten ftir allmänheten att ftllja fullmäktigemöten på plats i
fullmäktigesalen. Trälisten längs läktarens skyddsräcke har en kraftig trälist
som hamnar mitt i åhörarnas synfrilt och skymmer dem som står i talarstolen.
Bilder som presenteras på den stora skärmen i salen går inte heller att se från
låiktaren. Engvall ftireslår därftir att ansvariga på fastighetsfürvaltningen får i
uppdrag att ta fram ftirslag i syfte att ftirbättra åhörarnas möjligheter att ftilja
fullmäktiges möten.

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

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

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

För beslut
Kommunstyrelsen
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Bodens kommun Sammant¡ädesdatum

2016-05-09

Kommu nstyrelsens arbetsuts kott

S 58 Vittjärvs idrottsklubb med ansökan om bidrag
KS20161128

Arbets uts kottets fö rs la g

1. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla ansökan om bidrag på 50 000
kronor.

2. Bidraget belastar kontot för bygdemedel.

Beskrivning av ärendet
Vittjåirvs idrottsklubbhar 2016-02-19lämnat in en ansökan om ett
ekonomiskt bidrag på 50 000 kronor ftjr att i ftlrsta hand kunna åtgärda
dränering och fasadrenovering av Vittjärvs idrottsgård. Gården ägs av
füreningen och nyttjas ftir idrottsverksamhet. Det finns ett stort
upprustningsbehov av byggnaden für att undvika kapitalffirstöring. Den
totalakostnaden ftir den renovering som behövs beräknas till cirka 250 000
kronor. De har även sökt bidrag från Norrbottens Idrottsftirbund. Om de

beviljar bidraget så åir deras regler att bidrag beviljas med högst 50 procent
av den totala kostnaden.

Ansökan skickades på remiss till kultur-, fritids- och ungdomsnämnden som
behandlade ärendet 2016-04-20 $ 46. De ser positivt päatt en upprustning av
idrottsgården i Vittjärv sker. Nämnden har ftir närvarande ingen möjlighet att
bevilja den ansökta bidragssumman fråimst med håinsyn taget till rådande
ekonomiska fürutsättningar. Det finns inte heller stöd ftir utbetalning till de

füreslagna åtgärderna i kultur-, fritids- och ungdomsnämndens regler och
riktlinjer.

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

För beslut
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan yttrande

Beskrivning av ärendet
I tj änsteskrivelse från samhällsbyggnadskontoret inkommen 20 1 6-05 -03
påpekar kontoret att en översiktsplan är kommunens långsiktiga verktyg som
visar viljeinriktningen für mark- och vattenanvändningen. Översiktsplanen är
ett av de viktigaste styrdokumenten utöver strategisk plan och
utvecklingsplan. De frågor som behandlas i en översiktsplan är exempelvis
vilka områden som ska bebyggas och hur de ska bebyggas, vilka områden
som behöver särskilt skydd och hur de ska skyddas, vilka miljörisker det
finns och hur detta ska beaktas. Alla kommuner ska ha en aktuell
översiktsplan enligt plan- och bygglagen, och den ska aktualitetsftirklaras
varje mandatperiod, eller minst vart fiärde år. Till översiktsplanen kan
kommunen arbeta fram tematiska tillägg och ftirdjupade översiktsplaner. Ett
tematiskt tillägg omfattar hela kommunytan och behandlar en specihk frâga.
En ftirdjupad översiktsplan avser ett avgränsat geografiskt område inom
kommunen.

Uppdrag

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

Organisation och planarbete

Arbetet med framtagande av översiktsplanen har bedrivits enligt beslutad
processorganisation. Detta innebär en arbetsgrupp med tjänstmän från
samhällsbyggnadskontoret och tekniska ftirvaltningen samt ett
ftirvaltningsöverskridande verksamhetsstöd. Styrgruppen utgörs av
ftirvaltningschefer från tekniska ftirvaltningen, kultur- fritids- och
ungdomsftirvaltningen, fasti ghetsfiirvaltningen,
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kommunledningsftirvaltningen samt utbildningsftirvaltningen. En
enkätundersökning som riktade sig till medborgarna har genomftirts och är
en av utgångspunkterna för översiktsplanen. Vidare ingår utredningar samt
kommunala, regionala och nationella planer och program. Dessa redovisas i
Samrådshandling ftir Översiktsp lan 2025 . Information om kommande LIS -
plan har skett i samband med byaträffar under hösten 2015.

Samråd och fortsatt process

Samrådet planeras att pägä under j uni, j uli och augusti 201 6. Samrådet
kommer att ske genom en bred medborgardialog dåir remissinstanser och
allmänhet har möjlighet att låimna synpunkter. Samrådet ftir de tre
samrådshandlingarna planeras att bestå av dialogträffar i Bodens centrum,
Harads, Gunnarsbyn, Sävast och Unbyn. Utöver detta ska det vara möjligt att
ta del av planema under evenemanget Miljödagar och skördefest. Öppet
stadshus kommer att användas som en informationskanal ftir det pågående
arbetet. Det ska även finnas möjlighet ftir füreningar eller enskilda personer
att bjuda in politiker ftir dialog. Inkomna synpunkter sammanställs ftir
politisk behandling och planerna bearbetas. Omarbetat planftirslag ställs
sedan ut där möjlighet återigen finns att låimna synpunkter. Antagande av
planerna i kommunfullmåiktige planeras att ske i mitten av är 2017.

Samhällsbyggnadskontorets ftirslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka:

l. Samrådshandling ftir Översiktsplan2125 och att den skickas ut ftir
samråd.

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

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

För beslut
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

S 60 Försäljning (friköp) av fastigheten Boden 50:5
KS20r6l29t

Arbets uts kottets förs la g

1. Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Boden 50:5 till HSB:s Brf
Ägir i Boden, org.nr 798500-1408, KungsgatanlT,961 6l Boden, ftir en
överenskommen köpeskilling om 6,5 miljoner kronor.

2. Kommunstyrelsen godkänner i övrigt villkoren i bifogat köpekontrakt.

3 . Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschefen att underteckna
ftir beslutet nödvändiga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret skriver i tj änsteskrivelse inkommen 20 1 6-05-03
att fastigheten Boden 50:5 är upplåten med tomträtt till
bostadsrättsfüreningen Poppeln. Bostadsrättsftireningen har inkommit med
ñrfrågan om att få friköpa tomträtten. Tomträtten friköps till
marknadsvåirde, vilket bedöms vara6,5 miljoner kronor enligt en värdering
som har utftirts av extern part.

Å,rlig tomträttsavgäld uppgår till 180 000 kronor.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S 6f Upphandling Ramavtal Byggarbeten 2016
KS 2016/139

Beslut
1. Nedanstående entreprenörer antas gällande ramavtal Bygg-arbeten -

2016 i ftiljande rangordning:

Quadro Entreprenad AB
Peab Sverige AB
NCC Construction Sverige AB

Org.nr:556181-6678
Org.nr: 556099-9202
Org.nr: 556613-4929

2. Fastighetschefen ges i uppdragatt teckna nödvändiga avtal omgående
efter tilldelningstiden slut, om inte någon överprövning skett i berörd
instans.

3. Paragrafenjusteras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen har i samråd med Fastighetsftirvaltningen
infordrat anbud på rubricerat uppdrag ftir nästkommande avtalsperiod

2016-04-01- 2018-03-31 med möjlighet till ett * ett ars ftirlängning under
ftirutsättning att beslutet ej överprövas. Fyra anbud inkom varvid tre
bedömdes kvalificerade och gick vidare till prövning och utvärdering enligt
nedan.

Upphandlingen avser ramavtal ftir entreprenörer inom kategori
byggarbeten für underhålls- och ombyggarbeten i beställarens
fastighetsbestand. B eställarens fasti ghets- och lokalyta beräknas
omfatta ungefÌir 160 000 m2 ftlrdelat pâ ca70-talet byggnader. Avtal
kommer att tecknas med tre (3) entreprenörer i rangordning deir

entreprenör som erhållit lägst jåimftirelsetal rangordnas som nÍ 1 osv.
Avrop sker enligt rangordningsprincipen vilket innebär att entreprenör
som erhållit lägst jämftirelsetal tillfrågas ftjrst och om denne inte kan
utftira uppdraget ställs frågan till nr.2 i rangordningen osv. För arbeten
med en uppskattad uppdragsvolym inom intervallet > 500 000 SEK <
2 000 000 SEK, sker upphandling enligt så kallad Fömyad
konkurrensutsättning med de antagna ramavtalsentreprenörema. För
upphandlingar med ett uppskattat våirde över 2 000 000 SEK sker
separat obj ektsupphandling.

Prövning av anbudsgivare och anbud enligt nedan.

Kvalificeringskraven har varit på

- Ekonomisk ställning

- Referensobjekt

#$5
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- Personal och kompetenskrav

De utformade kraven framgår i bilagan "anbudsutvåirdering".

Utvärderingen har skett enligt l2kap 1 $ lp LOU. De tre anbud som
uppffllt kvalif,rceringskraven samt offererat det ekonomiskt mest
ftirdelaktiga priset ( ämftirelsetalet) antas med motsvarande
rangordning.

Utvärderingsmodellen innebåir att beställaren sätter pris på de
kvalitativa egenskaper (mervärden) som vÊirdesätts i upphandlingen.
Vid utvärderingen justeras anbudssummorna med ett påslag beroende
på i vilken mån anbudsgivaren i sitt anbud erbjuder de mervärden
beställaren eft erfrågar.

De kvalitativa egenskaper (mervärden) som vËirdesatts i denna
upphandling har varit

- Referenstagning (3 referenter) som anbudsgivaren angett med
ett maximalt prispåslagpä720 000 SEK

- Heltidsanställda kvinnliga arbetstagare
(arbetsledare/yrke sarbetare) i anbudsgivaren fü reslagna
platsorganisation med ett maximalt prispåslag på 50 000 SEK.

Resultatet framgår i bilagan "anbudsutvärdering".

För genomfärande
Kommunledningsftirvaltningen/ekonomikontoret

/ Exped¡erat Signatur
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Overenskommelse om Iön och anställningsvillkor för
räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB l5) med
Svenska Kom m u nalarbetareförbu ndet
KS 20t6/236

Beslut
Överenskommelsen om lön och anställningsvillkor ftir
räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 15 med Svenska
Kommunalarbetarefürbundet antas som lokalt kollektivavtal med tillämpning
från och med 2015-07-21.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting har 2016-03-02 träffat kollektivavtal
med Svenska Kommunalarbetarefürbundet, RiB 15.

Överenskommelsen motsvarar den överenskommelse som tidigare träffats
med Brandmännens Riksftirbund och Vision men med vissa tillägg och
ändringar.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse rekommenderar kommunen att
anta Överenskommelse om lön och anställningsvillkor ftir
räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 15 med Svenska
Kommunalarbetarefü rbundet som lokalt kollektivavtal med til låimpning från
och med 2015-07-21.

Personalkontoret har 2016-04-06Lämnat in en tjänsteskrivelse där de ftjreslår
att överenskommelsen antas som lokalt kollektivavtal med tillämpning från
och med 2015-07-21.

För genomfürande
Kommunledningsftirvaltningen/personalkontoret
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Tomträttsavgälder

Livsmedelskontroller

KLF div deb

Tekniska utskottet
Vatten och renhållning

Slamdebitering

VA-ledning rep

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet
Prövningsavgifter

Fastighetsnämnden

Motorvä rmaravgifter

Hyror
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S 63 Avskrivning av utestående fordringar
KS 20161273

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ekonomikontorets ftirslag att
utestående fordringar pã286 429,74 kronor avskrivs.

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret ftireslår i tj änsteskrivelse inlämnad 20 I 6-04-25 att
utestående fordringar enligt nedanstående sammanställning avskrivs

Avskrivning p.g.a. att fordran överftirts till långtids- 178130,38
bevakning
Avskrivning p.g.a. konkurs m.m. 108 299,36

Summa avskrivningar 286 429174

Kostnaden ftjr avskrivna fordringar efter avdrag med belopp som redan
reglerats i2015 års bokslut bokftirs på respektive nämnd och belastar den
verksamhet som fordringen tidigare int¿iktsbokftirts på. Avskrivningen
belastar styrelser och nämnder enligt ftiljande:

Sammanställning AU 201 6-04

1 178,83

9 533,41

tL452,OO

54859,76

2 100,00

1500,00

500,00

j/Utdragsbestyrkande / Exped¡erat Signatur
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Socialnämnden

Avgifter omsorg

Soc IFO div deb

Hyror

Barn- och utbildningsnämnden

Avgifter barnomsorg

Hyra instrument

UBF div deb

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Boklån

Totalt

Långtidsbevakning

Konkurser och brist i dödsbon

Varav värdereglerat i bokslut 2015

För genomftirande
Kommunledning sf firvaltningen/ekonomikontoret

174 350,00

13 537,00

7 L96,00

5 629,74

326,00

1000,00

2667,OO

286 429,74

178 130,38

108 299,36

157 189,33
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