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S 6f lnformationer

Följande information lämnas :

l. $ 62 Upphandling. Licenspartner Bodens kommun (upphandlingschef
Theresa Hägglund).

2. Personalchefens rapport (personalchef Maria Lundgren).

3. $ 68 Åtenapportering av uppdrag. Inftirande av rätten till heltid ftir alla
(personalchef Maria Lundgren).

4. $ 81 Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av 2018 års
löneöversyn. (personalchef Maria Lundgren).

5. $ 74 Förvärv av bolag från Region Norrbotten (fastighetschef Conny
Bergwall).

6. $ 75 Ombildande av Garnisfastigheter AB till Bodens Näringsfastigheter
AB (fastighetschef Conny Bergwall).

7. $ 76 Kommunal borgen för Gamisfastigheter AB som åir under
namnändring till Boden Näringsfastigheter AB (fastighetschef Conny
Bergwall).

8. $ 77 Uppdrag att planera nytt korttidsboende (fastighetschef Conny
Bergwall).

9. $ 63 Förvärv av fastigheten Bredåker 3:8 (Rågraven)
(samhällsbyggnadschef Lars Andersson).
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Upphandling. Licenspartner Bodens kommun
KS 2018/486

Beslut
1. Atea Sverige AB Org.nr. 556448-0282 antas gällande ar,tal ftir

Licenspartner Bodens kommun (2.0)

2. IT-chefen ges i uppdrag att teckna tillhörande avtal omgående efter
tilldelningstidens slut, om ej någon överprövning skett i berörd instans

3. Paragrafen justeras omedelbart

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen har genomfört en upphandling av en
licenspartner till Bodens kommun. Uppdraget innebär att leverantören ska
ansvara für leveranser av licenser, supportavtal och licensrådgivning.

Avropsfürfrågan har genomftirts som en ñrnyad konkurrensutsättning
gentemot SKL Kommentus Inköpscentrals ramar,tal Programvaror och
programvaror som molntjänst 2016 inom ramen för LOU (2007:1091).

Avtalslängd: 2018-06-ll -2020-06-10. Kommunen har möjlighet att
ftirlänga avtalet med 12 månader maximalt två gånger med i övrigt
oftirändrade villkor. Maximalt kan avtalet löpa till och med 2022-06-10.I de
fall kommunen avser att ftirlänga altalet ska skriftlig information om detta
vara leverantören tillhanda senast tre månader ftire avtalstidens utgång.
Avtalet upphör att gälla utan füregående uppsägning vid avtalstidens slut.

Uppdraget avser inköp av licenser samt licenspartner som ska bistå
kommunen med sakkunskaper inom licensområdet och tillhandahålla
information och rådgivning i licensrelaterade ärenden på löpande och
strategisk nivå. Minst fura åtrliga informationstillftillen ska ske i Boden.

Sex leverantörer är arrtagnapå SKL:s avtal, fem av dessa har lämnat anbud.

Upphandlingen har utvärderats enligt lägsta pris, vilket innebär att den
anbudsgivare som lämnat lägsta totala anbudssumma tilldelas kontraktet.

Prissättningen har utformats så att vi har grupperat licenserna efter
tillverkare och sedan har leverantörerna fått ange sitt inkrlpspris plus ett
procentuellt påslag.

Upphandlingschef Theresa Hägglund informerar om ärendet under $ 61

Informationer

För kännedom
Kommunstyrelsens ekonomikontor/upphandl ingsenheten
Atea Sverige AB
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S 63 Förvärv av fastigheten Bredåker 3:8 (Rågraven)
KS 2018/486

Arbets uts kottets fö rs la g

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande.

Olle Lindström (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Beskrivning av ärendet
I det av kommunen arÍagna tillväxtprogrammet pekas besöksnäring ut som
ett prioriterat tillväxtområde. Besöksnäringen i Boden har under de senaste
åren växt sig allt starkare. Det finns starka varumärken och stark
infrastruktur attbygga fortsatt utveckling och tillväxt inom besöksnäringen
kring, bland annat Tree Hotel, Storklinten och Boden Camping. Till dessa
kan nu också läggas Arctic Bath i Harads. Rågraven har i detta sammanhang
en strategisk lokalisering och en framtida potential ftir att kunna utvecklas
inom turistnäringen.

Bodens BK Fotboll äger fastigheten Bredåker 3:8 (Rågraven). Fastigheten är
ca322l0 m2 och belägen i omedelbar anslutning till Lule älv. Rågraven
utgör en träningsanläggning med fotbollsplaner och är bebyggd med bl a en
huvudbyggnad om ca4l5 m2 innehållande kök, 18-19 sovrum med
dubbelsäng och ett flertal dusch- och toalettmöjligheter. I huvudsak får
skicket anses norTnalt. Det kan dock konstateras att den enskilda
avloppsanläggningen behöver åtgärdas, något som fastighetsägaren har ätagit
sig att genomftira.

Rågraven ingår i ett LIS- område (landsbygdsutveckling i strandnära läge) i
kommunens nyligen antagna översiktsplan. Det innebåir att fastigheten går att
utveckla och bebygga i syfte att främja landsbygdsutvecklingen. Området
(Svartlåområdet) är lokaliserat längs det viktiga stråket Harads- Svartlå-
Bredåker- Vittjärv- Boden. Viktigt kåirnområde für service på landsbygden
finns i Svartlå. I Storklinten finns en skidanläggning, camping och fiske. Bad
finns på ett flertal platser längs älven. Området är tillgringligt via riksväg 97.
Inom området finns befintlig infrastruktur med tillfartsvägar. Kollektivtrafik
finns längs med riksvä997. I Svartlå finns ftirskola och skola. En
vidareutveckling av områdena innebär en ftirtätning och utvidgning av
befintlig bebyggelse. Ötca¿ befolkning, både permanent- och säsongsboende,
i områdena skapar langsiktigt underlag för befintliga och eventuella framtida
servicefunktioner.

Fastighetsägaren har kontaktat kommunen och diskussioner om ett
kommunalt ftirvärv har förts. Fastighetsägaren har genom extern part låtit
värdera fastigheten. Marknadsvärdet bedöms till2,I miljoner kronor +l- 210
000 k. Kommunen har själv genom annan extern våirderingsman kunnat
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verifiera ett värde om2,7 miljoner kr under ftirutsättning av godkänd
avloppsanläggning.

Ett ftirvärv ftirutsätter att den enskilda avloppsanläggningen åtgärdas både
beträffande kapacitet och funktion. Detta kan ske antingen genom att
kommunen själv efter ett ftirvåirv genomfür arbetet eller att säljaren på
lämpligt sätt åtgärdar eller säkerställer att detta genomftirs. Om kommunen
själv genomftir åtgarderna måste köpeskillingen korrigeras med hänsyn till
detta.

Genom förvärvet erhåller kommunen rådighet över ett strategiskt område
som på längre sikt kan utvecklas som en viktig del av besöksnäringen.
Budgeterade medel ftir fOrv¿irv av fastigheter används für att finansiera
köpeskillingen. Fastigheten ft)rvärvas inom ramen ftir kommunens
exploateringsverksamhet. Kommunen ges genom fürvärvet rådrum att utreda
framtida utveckling av området i samråd med externa aktörer inom
turistnäringen. Avsikten är därefter attpä lämpligt sätt upplåta anläggningen
till extem intressent.

Samhällsbyggnadskontorets ftirslag till beslut i tjänsteskrivelse 2018-05-27:

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadskontoret att
ftjrhandla om samt genomftira ett fürvärv av Bredåker 3:8 av Bodens BK
Fotboll (BBK FOTBOLL), Flygftiltsvägen 31,96143 BODEN.
Utgangspunkten är härvid att fastighetens bedömda marknadsvärde uppgår
till2,l miljoner kronor fürutsatt att en fungerande avloppslösning finns.
Förvärvet kan genomft)ras på delegation.

Samhällsbyggnadschef Lars Andersson informerar om ärendet under $ 61

Informationer.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Motion från Hendrik Andersson (L) lnför administrativ
avgift för överklagan av bygglov
KS 2018/s29

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beskrivning av ärendet
Hendrik Andersson (L) har 2018-05-21lämnat in en motion om att inftira en
administrativ avgift på 300 kronor per överklagan gällande bygglov och
detaljplaner.

Motionären menar att överklagningar på bygglov och detaljplaner är
kostsamt ftir Boden kommuns invånare då överklagningar i genomsnitt
kostar cirka 350 000 kronor per detaljplan oavsett om de genomfürs eller
inte. I Bodens kommun flrnns just nu ett 20-tal pågående detaljplaner.

I kostnaden ovan ingår inte uteblivna intäkter für tomter som inte kan säljas
under tiden de överklagats eller uteblivna intfüter für människor som inte
kan välja Boden som skatteskrivningsort.

Avgiften ska inte vara så hög att det blir en ekonomisk fråga om man ska ha
råd att överklaga, men det behövs en tröskel ftir att ffi bort onödiga
överklagningar, ibland bara avsedda att ftirdröja ärenden. Dessa ärenden
kostar kommunens innevånare stora summor, vilka skulle kunna användas
bättre i exempelvis vård, skola och äldreomsorg.

Motionen skickades 2017 -05 -24 på remiss till samhällsbyggnadskontoret
som saÍrma dag ftireslår att kommunfullmäktige avslår motionen eftersom
den strider mot allmänna rättsprinciper och saknar stöd i lag.

Särskilt yttrande:

Hendrik Andersson (L) vill att ärendet bereds av miljö- och byggnämnden.

För beslut
Kommunfullmäktige

Sida
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S 65 Aterrapportering av uppdrag. Uppföljning av införandet
av medborgarservice
KS ./.

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen om inftirandet av
medborgarservice, samt lägger rapporten till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
I den strategiska planen för Bodens kommun 2018-2020har
kommunledningsftirvaltningen fatt i uppdrag att genomftira en
kvalitetsuppftiljning av inftirandet av medborgarservice. En uppftiljning har
genomftirts inom ftlljande områden:

o Personal

o Lokal och tillgåinglighet

o Arbetssätt - stödsystem

. Uppdrag fran ftirvaltningarna

o Medborgarnasuppfattning

o Ekonomi

o Framtid

o Risker

Kommunledningskontoret föreslår i tj åinste skrivelse 20 I 8 -0 5 -25 att
kommunfullmäktige godkänner åtenapporteringen och lägger rapporten till
handlingarna.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Medborgarförslag. Bygg ett utegym på
Kva rnä n ge n/Ky rkklä ppe n
KS 2018/149

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarftirslaget beaktas i arbetet med
den ftirdjupade översiktsplanen lor området. Därmed anses
medborgarftirslaget besvarat.

Beskrivning av ärendet
Anna Wadenholdt har 2018-02-06litmnat ett medborgarftirslag om att ett
utegym ska byggas på kyrkkläppen/Kvamängen. Det skulle skapa
träningstillfiillen für fler människor och främst ftir dem som inte vill gå på
traditionella gym. Föreslaget område är en bra placering eftersom det rör sig
människor där medan det ligger lite i skymundan.

Medborgarftirslaget skickades 2018-03-16 på remiss till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden som 2018-04-25 ç 50 füreslår att:

l Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiv till att anlägga ett
utegym i området.

2. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarfürslaget tas med i det
fortsatta arbetet med att planera utvecklingen av
Kvamängen/Kyrkkläppenområdet.

För beslut
Kommunfullmäktige

Sida
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S 67 Medborgarförslag. öppna centralt internet-café
KS 2018/151

Arbets uts kottets fö rs I a g

Kommunfullmäktige anser medborgarftirslaget besvarat enligt yttrandet
nedan.

Beskrivning av ärendet
Isak Svahn har 2018-02-06lämnat ett medborgarförslag om att kommunen
ska öppna ett centralt internet-café med två till tre dussin datorer - gärna på
gägatan eller i gallerian. Med tanke pä att E-sport blivit så stort är ett
internet-café lika viktigt som en idrottshall. Förslagsställaren tror att lokalen
skulle vara fullsatt större delen av tiden.

Medborgarftirslaget skickades 2018-03-16 på remiss till kultur-, fritids- och
ungdomsnåimnden som 2018-04-25 $ 49 ftireslår att kommunfullmåiktige
anser medborgarförslaget besvarat enligt yttrande nedan.

Yttrande

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ställer sig positiv och tycker att dina
synpunkter är intressanta, men vi har dock inga planer ftir tillfÌillet att starta
upp något nytt internet-café.

I samband med att Ungdomens Hus ffir nya lokaler kan alla ungdomar vara
med och utveckla det och rikta verksamheten mer till olika aktiviteter. Vi har
alltid utgått från vad ungdomarna som besöker Ungdomens Hus vill göra och
meningen är att utveckla det än mer.

Du är välkommen att besöka Ungdomens Hus när vi har flyttat in i de nya
lokalerna och då kan du påverka vilka aktiviteter som ska göras där.

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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S 6S Aterrapportering av uppdrag. lnförande av rätten till
heltid för alla
KS 20181453

Arbets uts kottets fö rs lag
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande.

Beskrivning av ärendet
I Strate gisk plan 20 | I -2020 har kommunledningsförvaltningen fått ftilj ande
uppdrag:

Utreda inftirandet av rätten till heltid fiir alla

Ks- kommunledningsftirvaltningen far i uppdrag att utreda ett infiirande av
rätten till heltid ftir alla och avskaffande av delade turer. Ett ftirslag på
inftirandeplan i kommunens verksamheter med prioritering på vårdgrupperna
ska tas fram. En kartläggning av nuläget i Bodens kommun ska göras utifrån
varje ftirvaltnings sysselsättningsnivåer och bemanningsbehov. Förslag på
definition av begreppet "heltid" ska ges. Med utgångspunkt av
kartläggningen ska det tas fram vilka troliga konsekvenser och effekter ett
infürande av rätten till heltid och avskaffande av delade turer skulle ha i
form av exempelvis kostnader, besparingar, j ämställdhet, arbetsmilj ö,
organisationsftirändringar, bemanningsplanering och schemaläggning.
Utredningen ska presenteras senast maj 2018.

Frågan om heltider har funnits under en längre tid inom Bodens kommun.
Grunden är att öka attraktionskraften för yrken som idag till stor utsträckning
är på deltid så att kommunens ñrmåga att ge den samhällsservice
medborgamahar ratt till kan bibehållas. Bodens kommun står inftir stora
rekryteringsbehov där konkurrensen om arbetskraft ökar och vår attraktion
som arbetsgivare blir då avgörande. Kompetensftirsörjningen är en av vära
största utmaningar som kommunen står infür som arbetsgivare och att skapa
jämställda arbetsvillkor, bland annat genom att införa rätten till heltider, är
en av lösningama.

Heltidsfrågan är en viktig jämställdhetsfråga, eftersom deltidsarbete innebär
lägre inkomst, sjukpenning och pension och en överväldigande majoritet av
de som arbetar deltid inom Bodens kommun är kvinnor.

Vid ett infürande av rätten till heltid kommer en del ftirändringar att behöva
genomfüras, bland annat i den deltidskultur som råder och hur arbetet
organiseras, ftir att nå framgång. Ett bra samarbete med alla berörda
medarbetare, chefer och fackföreningar är avgörande för att skapa ftirståelse
och acceptans för de ftirändringar som kan behövas. Det är mycket troligt att
ett riktat stöd under inft)randet behövs ftir att klara av infürandet på ett bra
sätt. Det finns även en hel del att lara av de kommuner som redan infört
rätten till heltid, som är nästan hälften av alla kommuner i landet. Några
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kommuner, som är särskilt intressanta für oss, finns med i utredningen.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har dessutom sammanställt
framgångsfaktorer som de sett bland de kommuner som gått in i
heltidsorgani sationer :

o Utgå från lokala fürutsättningar

o Ett tydligt politiskt beslut är en ft)rutsättning

o Realistisk tidsplan - heltidsarbetet tar tid

. Gör föråindringen begriplig och skapa delaktighet

o Organisera verksamheten på ett nytt sätt

Hur ska ett införande gå till?

Socialfürvaltningen är fürst ut och inft)rande påbörjas parallellt inom Boende
och Stöd, Hemtjänsten och Aldreboende. Infürandet påbörjas i mindre skala
ftir att öka möjligheten att skapa fürutsättningar ftir ett lugnt och tryggt
infürande samt möjligheter att ta tillvara de erfarenheter och kunskaper som
visar sig. Därefter fortsätter inftirandet med en bredare ansats totalt under 36
månader.

Tredje och firirde kvartalet 2018

. Upphandling och implementering av nytt schemastödssystem

o Planering for respektive enhet/verksamhet

. Infürande

Första kvartalet2}l9

o Utvärdering av införandet på enheter/verksamheter

o Planering förkommande enheterna/verksamheterna

o Infürande ftir de nya enheterna/verksamhetema

Tredje kvartalet2019

o Utvärdering av infürandet på enheter/verksamheter

o Planering ftlr kommande enheterna/verksamhetema

o Inftirande ftir de nya enheterna/verksamheterna

Sedan fonsätter infürandet på samma sätt varje kvartal fram till och med
202t.

För utbildningsftirvaltningen genomfürs en vidare utredning och planering
under andra kvartalet 2019 och inftirandet sker tredje kvartalet 2019.

Under 2019 planeras och genomfürs inftirandet i de övriga ft)rvaltningama.

Vid inftrandet så får tillsvidareanställda medarbetare nya anställningsavtal
på heltid och en möjlighet att söka tjänstledigt utan lön utöver lag och artal.
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Denna tjänstledighet kan ansökas om en gång per år och närmaste chef
beslutar om tjänstledigheten ska beviljas eller avslås. En
kommunövergripande rutin, som chefer och medarbetare får information om,
kommer att tas fram av personalkontoret.

Hur ser de ekonomiska konsekvenserna ut?

Utredningen har fokuserat på de ekonomiska konsekvensema för
socialftirvaltningen. För utbildningsft)rvaltningen behövs ytterligare
utredning innan en bedömning av de organisatoriska och ekonomiska
konsekvenserna kan beskrivas. Övriga ftirvaltningar bedöms klara denna
ftirändring inom befintlig ekonomisk ram.

De ekonomiska effekterna inom socialftirvaltningen är svåra att beräkna med
exakthet eftersom många olika delar påverkar utfallet, men utredningen ger
en rimligt tydlig bild av hur ekonomin slår. Totalt beräknas en ackumulerad
personalkostnadsökning på 5,1 miljoner kronor under de ftirsta 36
månaderna (under infiirandeplanen) och totalt cirka 10 miljoner kronor de
fürsta nio åren. Fördelat per år under inftirandet:

2018 100.000 kronor

2019 1.050.000 kronor

2020 2.150.000 kronor

2021 1.850.000 kronor

Personalkostnadsökningen består i att fler väljer att arbetamer och
kostnadsminskningarna finns i fyllnadstid, övertid och visstidsanställda.

När det gäller definition av heltidsmåttet och delade turer visar utredningen
att organisationerna behöver få tillit ft)r att våga prova sig fram och utvärdera
olika upplägg innan svar kan ges.

En utvärdering som innefattar organisatoriska, sociala ekonomiska effekter
samt kvalitet på leverans till brukare tas fram regelbundet, vilket möjliggör
att ftilja effekterna av infürandet av rätten till heltid ftir alla samt möjlighet
att gasa eller bromsa i införandet beroende på resultaten.

Personalkontoret ftireslår i tj åinsteskrive I se 20 I 8 -0 5 -22 :

1. Kommunfullmäktige godkännerutredningen.

2. Kommunfullmäktige antar infü randeplanen.

Personalchef Maria Lundgren informerar om ärendet under $ 61

Informationer.

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Program för uppföljning och insyn av verksamhet som
utförs av privata utförare för mandatperioden 2019-
2022
KS ./.

Arbets uts kottets fö rs lag
1. Kommunfullmäktige beslutar att artta Program ftir uppftiljning och insyn

av verksamhet für privata utftirare ftir mandatperioden 2019-2022.

2. Kommunfullmåiktige beslutar att programmet gäller från I januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Kommuner får enligt kommunallagen (KL) lämna över verksamhet till
privata utftirare. Kommunen åir fortfarande ansvarig gentemot medborgarna
ftir sådana verksamheter på salnma sätt som für verksamhet som bedrivs i
egen regi.

Den privata utfüraren ska:

o I den utsträckning som nåimnder och styrelser beslutar, bidra med
utvärdering, uppftiljning samt redovisa statistik till uppdragsgivaren,
nationella register och övriga myndigheter.

o Tillgodose allmänhetens, genom kommunen, möjligheter till insyn
enligt reglerna i 5 kapitlet 3 $ KL.

Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod, enligt 5 kap 3 $
kommunallagen (KL), antaettprogram för mål och riktlinjer ft)r de
kommunalaangelägenheter som utfürs av privata utfürare. Programmet ska
också ange hur uppftiljningen ska ske och hur allmänhetens insyn ska
tillgodoses. Bestämmelserna i kommunallagen syftar till att ftirbättra
uppftiljning och kontroll av privata utftirare samt att öka allmänhetens insyn
i den privata utftirarens verksamhet. Med det avses att tydliggöra vad som
redan ftiljer av gällande rätt och att füra upp detta område till den strategiska
nivån, kommunfullmäktige.

Programmet ska omfatta all verksamhet som utfors av privata utftirare där
kommunen är huvudman, vilket exkluderar fristående fürskolor respektive
skolor eftersom de ?ir egna huvudmän.

De avtal som redan är ingångna mellan kommunen och privata utftirare
gäller. Förändringen i kommunallagen syftar på tillkommande avtal, det vill
säga avtal med privata utftirare som upprättas efter det datum som
ft)reli ggande pro gram börj ar gälla.

Kommunledningskontoret ftireslår i tj änsteskrive I se 20 I 8 -0 5 -22 atI
kommunfullmäktige antar programmet att gälla från och med 1 januari 2019,
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För beslut
Kommunfullmåiktige
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S 70 Justering av plan- och bygglovstaxan
K520t8t452

Arbets uts kottets fö rs lag
1. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar ftirslag

till justering av plan- och byggtaxa enligt nedan:

Höjning av faktorn N till 1.1 (tidigare 1.0).

Tabell 6, Justering av bygglovsavgifter; Stor enkel byggnad
(oisolerad, t.ex. en lagerhall) ändras så att avgiften für byggnader
större än 100 m2 ltidigare 600 m2; blir 30 %o av bygglovsavgiften.

Tabell 8, Avgift für områdesbestämmelser och detaljplaner;
Planavgift tas inte ut ftir om- och tillbyggnad av en och tvåbostadshus
och till dessa tillhörande komplementbyggnader.

2. Ändring av taxan gäller från och med 2018-07-01.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmdktige fastställde gällande plan- och bygglovstaxa 201 | -04-l I
och har därefter justerats flera gånger. Miljö- och byggnämnden ftjreslår
2018-04-24 $ 18 ytterligare justeringar.

Justering av faktor N

Taxan gäller ftir miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Avgiftema tas
ut med stöd av bland annat plan- och bygglagen (2010:900) (PBL). Flertalet
av avgifterna beråiknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel
av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän ftirsäkring
(mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång
och komplexitet som handläggningen av varje ärendetyp kräver.

Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte att anpassa
avgiftsnivån till ftrhållanden inom kommunen. Beslutet om N-faktorn ska
grundas på invånarantal eller på andra faktorer, till exempel Sveriges
Kommuner och Landstings kommungruppsindelning, dock alltid med
beaktande av sj älvkostnadsprincipen.

Nedan redovisas de faktorer som avgifterna beräknas på:

HF Handläggningsfaktor
KOM Faktor für kommunicering
mPBB "Milliprisbasbelopp" - en tusendelsprisbasbelopp
N Justeringsfaktor
OF Ob.jektfaktor
PLF Planavgiftsfaktor
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De senaste åren har åirendemängden ökat med cirka 25 procent. Debiterade
intäkter enligt den nu gällande taxan har sedan dess inte täckt kostnaderna
ftir att dimensionera organisationen i ftirhållande till inkomna ärendens
mängd och komplexitet.

Miljö- och byggnämndens bedömning är att ärendenas mängd och
komplexitet med största sannolikhet kommer att kvarstå under en lång tid.
En kvalitetssäkrad produktion vid en hög ärendemängd fürutsätter en
organisation som har dimensionerats ftir det.

Inom fyrkantstområdet samverkar kommunerna för en likvärdig
myndighetsbedömning. Samverkan gäller såväl ftir prövning av ärenden
samt ftir tillämpning av taxor och avgifter.

Som exempel kan nämnas att Piteå och Luleås plan- och bygglovsavgifter
grundar sig på en N faktor som är 1,1 respektive I,2.

Med anledning av ovanstående frireslås en justering av plan- och byggtaxa
med en höjning av faktorn N från 1.0 till 1.1.

Justering av bygglovsavgifter för stora enkla byggnader

Avgiften ftir en stor enkel byggnad (exempelvis oisolerad lagerhall) större än
600 m2 är idag 30 procent av bygglovsavgiften. Detta innebär att mindre
enkla lagerbyggnader får en högre avgifr., vilket inte är rimligt. Med
anledning av detta ftireslås att avgiften ftir alla enkla hallbyggnader större än
100 m2 blir 30 procent av bygglovsavgiften.

Justering och förtydligande vad avser avgift för detaljplaner
Befintlig taxa reglerar hur kostnaderna für kommunens detaljplanering ska
regleras. Planavgift tas ut ftir att täcka kommunens kostnader ftjr
planläggning.

Planavgiften ska betalas av den som har nytta av planen, så som en
fastighetsägare, en bygghene eller intern part inom kommunen. Som
framgar av befintlig taxaär avsikten att detta, für nya detaljplaner, i första
hand ska regleras genom separata planavtal med extern part eller internt
inom kommunen.

Planar,tal tecknas med den som vill att kommunen ska upprätta en ny
detaljplan, eller ändra en befintlig detaljplan. Planavtalet specificerar
betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt. Vid upprättande av
planar,tal ska planavgiftens belopp i ftirsta hand baseras på de fasta prisema
enligt fastställd taxa. Alternativt kan, om planen innebär andra nyttor än
byggrätt, fastställd timtaxa nyttjas.

I de fall planavgiften inte reglerats genom planavtal, tas avgift ut i samband
med bygglov och senast vid beslut om startbesked. Detta avser detaljplaner
som antagits med stöd av PBL.

Signatur
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Nuvarande taxa innebär att planavgift ftir detaljplaner antagna enligt PBL
ska debiteras i samband med om- och tillbyggnader eller
komplementbyggnader gällande en- och tvåbostadshus. För att ftirenkla ftir
kund och minska administrationen ftjreslås att planavgift inte tas ut i dessa
fall.

Ändring av taxan ftireslås gälla från och med 2018-07-01.

För beslut
Kommunfullmäktige

Sida
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Antagande av detaljplan för del av fastigheten Sävast
17:4, Hornsdal
K520171283

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att prova möjligheten für en utbyggnad av elva
enbostadshus i Sävast, samt att klarlägga strukturen ftir tillkommande
bebyggelse vad gäller lokalgatans placering, byggnadernas utformning och
omfattning.

Kommunstyrelsens ordfü rande har genom sin delegation 2017 -04-10
beslutat att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan
ftir del av fastigheten Såivast 17:4, Hornsdal.

Samhällsbyggnadskontoret har i enlighet med plan- och bygglagens regler
för utökat ft)rfarande, upprättat, samrått samt ställt ut detaljplanen med
tillhörande handlingar ftir granskning.

Under tiden för samråd 2018-02-12 till och med 2018-03-05 inkom fem
skrivelser från:

o LänsstyrelsenNorrbotten

o Lantmäteriet

o Bodens energi nät

o Tekniskaftirvaltningen

o Potatisgrossisten i Såivast AB

Länsstyrelsen har inte några invändningar mot planftirslaget som skulle
kunna leda till att ett beslut att anta detaljplanen behöver prövas enligt 11

kap. 10 $ Plan- ochbygglagen.

Lantmäteriet vill påminna om att använda begreppet fastighet istället ftir
tomt.

Tekniska ftirvaltningen önskade att vändplatsen vid fastigheten längst ut på
ovansidan av îya området bör ftirskjutas längre österut.

Potatisgrossisten i Sävast anser att marken inte ska bebyggas och att det
finns annan alternativ mark att ta i anspråk.

Under tiden ft)r granskning 2018-04-24 till och med 2018-05-15 inkom
skrivelser från:

o LänsstyrelsenNorrbotten

s71
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o Trafikverket

o Svenskakraftnät

o Tekniskaftirvaltningen

Länsstyrelsen har inga synpunkter på planfürslaget i enlighet med 5 kap 22$
PBL. Länsstyrelsen har inte heller sådana invändningar mot planftirslaget
som skulle kunna leda till att beslut att anta detaljplanen behöver prövas
enligt beståimmelserna i 1l kap. l0$ Plan- och bygglagen.

Trafikverket, Svenska kraftnät och tekniska ftirvaltningen har inget att erinra
mot planftirslaget.

Infür antagande kvarstår ftiljande synpunkt som inte blivit tillgodosedd:

o Området bör inte bebyggas överhuvudtaget.

Samhällsbyggnadskontoret fü reslår i tj änsteskrivelse 20 1 8-05 - 1 6 att
kommunfullmäktige antar detaljplanen.

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Antagande av detaljplan för del av Heden 6:99,
Trångfors
KS 2018/106

Arbets uts kottets fö rs I a g

Kommunfullmfütige antar detaljplanen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat detaljplan som syftar till att uppftira
en ny ftirskola i upp till två våningar och med möjlighet upp till åtta
avdelningar. Inom planområdet inryms även lekytor, parkeringsmöj ligheter
samt ett naturområde.

Kommunfullmfütige har 20 1 8 - I 2-04 beslut at att ge

samhällsbyggnadskontoret i uppdng atl upprätta en detaljplan ftir del av
Heden 6:99 i Trångfors.

Samhällsbyggnadskontoret har i enlighet med plan- och bygglagens regler
for utökat planftirfarande, upprättat, samrått samt ställt ut detaljplanen med
tillhörande handlingar ftir granskning.

Under tiden ftir samråd 2018-03-26 till och med 2018-04-18 inkom sex
skrivelser från ftilj ande :

o LänsstyrelsenNorrbotten

o Lantmäteriet

o Trafikverket

o Försvarsmakten

o Skanova AB

o Privatperson boende på Vattenfallsvägen

Under tiden ft)r granskning 2018-04-25 till och med 2018-05-18 inkom fem
skrivelser från ft lj ande :

o LänsstyrelsenNorrbotten

o Lantmäteriet

o Trafikverket

o Försvarsmakten

o Svenskakraftnät

Till antagandet återstår inga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda
under tidigare planskeden.
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S amhällsbyggnadskontoret fü reslår i tj rinsteskrivelse 2 0 I 8 -0 5 -21 att
kommunfullmäktige antar detaljplanen.

För beslut
Kommunfullmdktige

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Antagande av detaljplan för Dahlian I och 2 samt del av
Boden 56:39
KS 2018/98

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmäktige antar detalj planen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat detaljplan som syftar till att fortsätta
tillåta bostäder men möjliggöra ft)r en mer flexibel plan än vad som i dag
gäller für området. Detaljplanen medger även att det ska gä attbygga i fyra
våningar istället für som idag två.

Markanvåindningen füreslås som kvartersmark ftir bostäder inom
fastigheterna Dahlian I och2 samt del av Boden 56:39.

Kommunstyrelsens ordfürande har genom sin delegation 2017 -12-04
beslutat att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för
aktuellt planområde.

Samhällsbyggnadskontoret har i enlighet med plan- och bygglagens regler
för ett standardftirfarande, upprättat, samrått samt ställt ut detaljplanen med
tillhörande handlingar ftir granskning.

Under tiden ftir samråd 2018-02-26 till och med 2018-03-19 inkom
synpunkter från:

o Länsstyrelsen

o Försvarsmakten

o Lantmäteriet

o Trafikverket

o Tekniskaförvaltningen

. Övriga synpunkter -Skanova

. -Boenden på Majorsgatan och Skyttegatan

Samhällsbyggnadskontoret har efter samrådet justerat detaljplanen genom att
inftira korsmark på mark som endast får placeras med
komplementsbyggnader med hänsyn till dagvatten. Även prickmark har lagts
till, det vill säga mark som inte får bebyggas på mark som tidigare var
korsmark. Komplementbyggnader på Dahlian t har minskats i byggnadsarea
med hänsyn till dagvattenbedömningen, likaså har en egenskapsbestämmelse
som rör takvatten och dess infiltration inom fastigheten lagts till på
plankartan.
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För att säkerställa att bostadshus inom planområdet inte placeras ftir nära
Majorsgatan har prickmark lagts till på plankartan.

Under tiden ftir granskning 2018-04-16 till och med 2018-05-07 inkom
synpunkter från:

o Länsstyrelsen

o Trafikverket

o Lantmäteriet

o Svenskakraftnät

. Övriga synpunkter - Boende på Majorsgatan

Den privatperson som bor på Majorsgatan framftirde samma synpunkter som
under samrådstiden.

Inftir antagandet har ftiljande synpunkter inte blivit tillgodosedda:

. Ökad insyn fran tillkommande bostäder mot boende öster om
planområdet.

o Tillkommande bostäders nockhöjd och placering.

o Säkerställning av att påverkan på grundvattnet sker vid byggnation
inom planområdet och i förlängningen nåirboendes källare.

o Antalet parkeringsplatser i närområdet anses ftir få och att flera bilar
står parkerade längs Majorsgatan.

Samhällsbyggnadskontoret ftireslår i tj åinsteskrivelse 20 I 8 -05 - 1 4 att
kommunfullmäktige antar detaljplanen.

För beslut
Kommunfullmäktige
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S 74 Förvärv av bolag från Region Norrbotten
KS ./.

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmäktige beslutar att

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande.Arbetsutskottet lämnar åirendet
utan yttrande.

Beskrivning av ärendet
Det tidigare sjukhusområdet i Boden ägs och ftirvaltas idag av
Garnisfastigheter AB. Region Norrbotten har erbjudit möjligheten att
ftirvärva bolaget och därmed ffi tillgång till ett markområde om totalt 140
292 m2 och befintliga lokaler om32 483 m2 (varav 24 743 m2 uthyrt).
Bolaget omsatte 2017 cirka22 495 000 kronor och visar ett minusresultat om
230 000 kronor.

Överläggningar mellan parterna har lett fram till ett avtal som innebåir
preliminärt tilltrade 2018-09-03. Avtalet ftirutsätter att erforderliga beslut
fattas hos de båda parterna. I samband med tilltradet ska bolaget lösa det lån
pä91,4 miljoner kronor som finns gentemot Region Norrbotten. För att detta
ska vara möjligt på tillträdesdagen kommer kommunen att göra en tillftillig
utlåning till bolaget genom att lösa lanet till Regionen Norrbotten. Så snart
bolaget är registrerat och själv får teckna lån ska lånet till kommunen
återbetalas.

Ett tillträde ger kommunen möjlighet att ftrfoga över lediga lokaler och
mark¡or für egna ändamåI. Bolagets ¿indamål kan vidgas till ett mera
allmänt näringsfastighetsperspektiv, vilket möj liggör att även andra
fastigheter på sikt kan tillftiras bolaget.

Kommunledningsfürvaltningens ftirslag till beslut i tjänsteskrivelse 2018-05-
18:

Kommunfu llmäktige beslutar att

1. ftirvärva aktierna i Garnisfastigheter AB (org nr 556044-2377) ftir en
köpeskilling om 6 840 000 kronor.

aktierna direktöverlåts till Boden Kommunftiretag AB.

godkänna upprättat avtal rörande ftirvärvet.

uppdra till Boden Kommunfüretag AB att utse en fürsta styrelse für
Garnisfastigheter AB.

uppdra till Boden Kommunftiretag AB att revidera bolagsordning ftir
Garnisfastigheter AB.
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Fastighetschef Conny Bergwall informerar om ärendet under $ 61

Informationer.

För beslut
Kommunfullmfütige
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Ombildande av Garnisfastigheter AB till Bodens
Näringsfastigheter AB
KS ./.

Arbetsuts kottets förs lag
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan lttrande.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun har ftirvärvat bolaget Garnisfastigheter AB av Region
Norrbotten med tilltrade 2018-09-03. Fastigheten omfattar cirka 140 000
kvadratmeter och ett förhållandevis stort antal byggnader.

I syfte att ytterligare stärka fürutsättningarna für kommunens näringsliv att
växa och att samordna drift, underhåll och expansion inom nu befintligt
näringsfastighetsbestånd, ftireslås att Garnisfastigheter AB omvandlas till
Boden Näringsfastigheter AB.

Bakgrund och syfte

Näringslivet i Boden kan utifrån en övergripande analys anses vara relativt
geografiskt utspritt. Detta får potentiellt flera konsekvenser både ftir
kunderna, kommunen och näringsidkarna. Utifrån ett kundperspektiv är ett
samlat erbjudande ofta intressant och skapar ft)rutsättningar till exempelvis
en ökad handel. Utifrån ett samhällsbyggnadsperspektiv är exempelvis
infrastruktur, planfrågor och trafikflöden relevanta att beakta. För
näringsidkaren kan geografisk utspridning innebära sämre ftirutsättningar till
så kallad klusterbildning som totalt sett kan bidra till näringslivsutveckling
och expansion inom aktuell näringsgren.

Det finns ett antal fastigheter i Boden kommuns fastighetsbestånd som kan
bedömas vara renodlade näringsfastigheter. Vidare finns ett antal objekt på
marknaden som skulle kunna vara intressarrtaaft införliva i ett bestånd av
nåiringsfastigheter. Det finns också tydliga indikationer på att det finns ett
antal fastighetsägare som är intresserade av avyttring då de inte själva avser
utveckla aktuella fastigheter i närtid. Mot denna bakgrund bedöms det finnas
ett behov av marknadskompletterade insatser inom marknadssegmentet
näringsfastigheter i Boden kommun. Med marknadskompletterande insatser
menas att bolaget ska verka i ett segment där privata marknadsaktörer
bedömer det ftir riskfyllt att gä in, alternativt att fastigheten ifråga bedöms
som strategiskt viktig attforvàrva/bygga ur ett samhällsbyggnadsperspektiv.

Givet ovanstående beskrivning konstateras att det finns florutsättningar fiir ett
helägt kommunalt näringsfastighetsbolag. Ett sådant bolag möjliggör en
professionell hantering av det befintliga beståndet av näringsfastigheter i
kommunen. Bolaget ska drivas på affürsmässiga grunder, vilket bland annat
innebär att marknadsmässiga hyror ska tillämpas. Genom attpänågra års
sikt samla beståndet finns samordningsvinster att hämta hem, samt att
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ekonomisk överblickbarhet erhålls. Utöver dessa delar finns en aktör som
kan möta utvecklingsbehov som finns inom näringslivet på ett flexibelt sätt.

Bolaget, benämnt Boden Näringsfastigheter AB (Bnf), bildas ur
Gamisfastigheter AB och ingår i kommunkoncernen, Boden
Kommunfüretag AB.

Initialt füreslås att, fürutom befintligt bestånd i Garnisfastigheter AB, tillftirs
bolaget även fastigheten Boden 55:1 1.

När bolaget är uppstartat påbörjas ett utredningsarbete om vilka
nÊiringsfastigheter inom Bodens kommuns befintliga bestånd som bör/ska
ingå i det nya bolaget, samt hur detta ska möjliggöras. Exempel på sådana
fastigheter är exempelvis AFl-området generellt och hangarerna mer
specifikt, Boden Business Park, Peet-gården, Svartbyns industriområde och
Boden Cleantech Center.

Kommunledningsftirvaltningens ftirslag till beslut i tjänsteskrivelse 2018-05-
18:

Kommunfullmäktige beslutar att

1. ombilda Gamisfastigheter AB till Boden Näringsfastigheter AB.

2. anta fürslaget till ägardirektiv.

3. uppdra till Boden Kommunfüretag AB att initiera en översyn av
bolagsordningen.

4. överfüra fastigheten Boden 55: I 1 till Boden Näringsfastigheter AB och
uppdrar till kommunstyrelsens ordftirande och samhällsbyggnadschefen
att underteckna erforderliga handlingar.

Fastighetschef Conny Bergwall informerar om ärendet under $ 61

Informationer.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Kommunal borgen för Garnisfastigheter AB som är
under namnändring till Boden Näringsfastigheter AB
KS ./.

Arbets uts kottets fö rs I a g

Arbetsutskottet låimnar ärendet utan yttrande

Beskrivning av ärendet
Kommunen har ftir närvarande ett totalt borgensåtagande om cirka I 537
miljoner kronor. Den samlade låneskulden ftir hela koncernen uppgår ftir
nÈirvarande till 1 690 miljoner kronor. Kommunens del är 188 miljoner
kronor.

Garnisfastigheter AB och socialfürvaltningen kommer att inleda planering
avseende nya boendeplatser inom bolagets markområde. Upplåningsbehovet
ftir befintliga byggnader och anläggningar samt investeringen i boendet
beräknas uppgå till ca 150 miljoner kronor. Därutöver tillkommer ytterligare
investeringar für infrastruktur med mera.

Bolaget hemställer därftir om en kommunal borgen om upp till 200 miljoner
kronor.

Kommunledningsftirvaltningens ftirslag till beslut i dänsteskrivelse 2018-05-
2t:

Kommunfullmäktige beslutar att från tillträdesdatum såsom fiir egen skuld
ingå borgen ftlr Gamisfastigheter AB:s (org nr 556044-2377), under
namnändring till Boden Näringsfastigheter AB, låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 200 000 000 (två hundra miljoner) kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.

Fastighetschef Conny Bergwall informerar om ärendet under $ 61

Informationer.

För beslut
Kommunfullmäktige
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S 77 Uppdrag att planera nytt korttidsboende
KS./.

Arbets uts kottets förs la g

Arbetsutskottet lämnar åirendet utan yttrande.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden driver idag ett korttidsboende på Prästholmen i lokaler som
ägs av Aldrevårdsfastigheter AB. Socialnåimnden har utrett framtida behov
av korttidsboende och avser att lämna nuvarande lokaler vid avtalstidens
slut.

Inom Garnisområdet finns lämpliga ytor att tillgå ftir ändamålet i byggnad
111, f d lungkliniken. Ett projekt ftir start av nytt korttidsboende bör
genomfüras snarast.

Kommunledningsftirvaltningens ftirslag till beslut i tjänsteskrivelse 2018-05-
2l:

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till socialnämnden att ftirbereda
placering av ett nytt korttidsboende inom Garnisområdet.

Fastighetschef Conny Bergwall informerar om ärendet under $ 61

Informationer.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Nytt aktieägaravtal Investeringar i Norrbotten AB
KS 2018/541

Arbets uts kottets förs la g

Kommunfullmäktige godkänner nytt aktieägaravtal für Investeringar i
Norrbotten AB.

Beskrivning av ärendet
Sedan 2012-07-01äger Bodens kommun 3,4 procent av aktierna i
Investeringar i Norrbotten AB. Det aktieägaravtal som reglerar ägamas
ftirhållande till varandra har löpt ut. Under våren har ett nylt aktieägaravtal
processats genom ägarsamråd och bolagsstämma samt vid en kortare
information på Norrbottens kommuners styrelse. Avtalstiden ftir det nya
aktieägaravtalet gäller fram till och med 2020-12-31.

Ekonomikontoret ftireslår i tj åinsteskrivelse 20 I 8 -0 5 -22 att
kommunfullmäktige godkänner det nya aktieägaravtalet ftir Investeringar i
Norrbotten AB.

För beslut
Kommunfullmäktige
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s7e Teckn i n gs rätt fö r pe rso n u p pg ¡fts b iträdesavta I
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Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunstyrelsen uppdrar till ftirvaltningscheferna att underteckna
nödvändi ga personupp giftsbitrade savtal ftir kommunstyrel sens rlikning.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsftirordning i kraft. Förordningen
ftjrkortas GDPR (General Data Protection Regulation) och ersätter
personuppgiftslagen (PuL). Dataskyddsftirordningen innehåller vissa nya
regler om personuppgiftsbehandling som nämnden måste rätta sig efter.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig ftir behandlingen av
personuppgifter som sker inom ramen für nämndens verksamhet. En del av
personuppgiftsbehandlingen sker inom ramen ftir bland annat olika IT-
system som levereras av externa aktörer. Dessa externa aktörer är så kallade
personuppgiftsbitraden som har rätt att behandla personuppgifter enligt
instruktion från kommunstyrelsen.

Denna instruktion utgör underlag ftir ett avtal mellan kommunstyrelsen och
leverantören av IT-systemet. Detta såirskilda altal kallas
personuppgiftsbitradesavtal och skyldigheten att reglera ftirhållandet mellan
den personuppgift sansvarige (nämnden) och personuppgiftsbiträdet anges i
artikel 28 i EU:s dataskyddsfürordning.

Mot bakgrund av att EU:s dataskyddsftirordning uppställer nya krav
avseende personuppgiftsbehandling måste nya personuppgiftsbiträdesavtal
upprättas med de personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter ftir
nämndens räkning.

Med hänsyn till att nämnden är personuppgiftsansvarig bör teckningsrätten
ffir dessa särskilda avtal ges till ftirvaltningschef.

Kommunledningskontoret ftireslår i tj änsteskrivel se 20 | 8 -0 5 -22 att
kommunstyrelsen ska uppdra till ftirvaltningscheferna att underteckna
nödvändiga personuppgiftsbiträdesavtal ftjr kommunstyrelsens räkning.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Antagande av lnstruktion för kommunchefen
KS 2018/564

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen antar förslag på Instruktion ftir kommunchefen.

Beskrivning av ärendet
I nya kommunallagen ställs krav päatt en instruktion ftjr den person som har
den ledande ställningen bland de anställda i kommunen, i Bodens kommun
benåimnd kommunchef, upprättas och beslutas av kommunstyrelsen. I
instruktionen beskrivs ansvar och befogenheter som inte regleras i
delegationsordningen eller i anställningsavtalet.

Kommunallagen (2017:725) 7 kap. Anställda

. 1 $ Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande
ställningen bland de anställda och vara chef ftir den ftirvaltning som
finns under styrelsen. Styrelsen får besluta att direktören ska ha en
annan benämning.

. 2 $ Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda
ftirvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa
direktörens övriga uppgifter.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett ftirslag på Instruktion for
kommunchefen. Förslaget syftar inte till att inftira nägra större füråindringar
utan grundar sig på hur kommunchefens uppdrag redan nu fungerar i
praktiken.

Kommunledningskontoret föreslår i d tinsteskrivelse 20 I 8-05- I 4 att
kommunstyrelsen antar förslag på Instruktion ftir kommunchefen.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av
2018 års löneöversyn
KS 20181416

Beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att med anledning av del av

2018 års löneöversyn ge nämnder/styrelser tilläggsanslag i 2018 års
budget samt utöka ramarna från och med 2019 enligt ftiljande:

2018 2019
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KS-kommunledningsftirvaltningen

KS-tekniska fürvaltningen

KS-räddnings- och säkerhetsfürvaltningen

Utbildningsnämnd

Socialnämnd

K S-arbetsmarknadsfü rvaltning
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnd

Överftirmyndarnämnd

Summa

29

158

215

276

7 473

26r
184

43

8 639

39

237

322

4t4
tt 209

392

276

65

t2 954

2. Medel anvisas från finansfiirvaltningens budget ftir löneökningar 2018

Beskrivning av ärendet
I strategisk plan 2018-2020har nämnder/styrelser inte några anslag ftir
löneökningar i sina ramar. Budget ftir löneökningar finns inom
finansfü rvaltningen. Enligt riktlinj erna ftir ekonomistyrning åir det
fullmåiktige som har rätt aft omfürdela medel mellan nämnder/styrelser.
Kommunfullmäktige har 2017-05-22, ç 56, gett kommunstyrelsen i uppdrag
att anvisa medel till nämnder/styrelser ur budgeten für löneökningar. Under
ftirutsättning att kommunfullmÈiktige beslutade enligt ovan vidaredelegerade
kommunstyrelsen 2017-05-15 $ 77 uppdraget till sitt arbetsutskott.

Del av årets löneftirhandlingar åir nu slutfürda. Tilläggsanslaget med
ramjusteringar avser kommunals avtalsområde och övriga tillägg. De nya
lönerna gäller från och med I maj 2018.

Budgetkompensationen för löneökningen per nämnd/styrelse framgår nedan :

2018 2019

KS-kommun ledningsforvaltn in gen

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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KS-tekniska ftirvaltningen

KS-räddnings- och säkerhetsforvaltningen

Utbildningsnämnd

Socialnämnd

KS-arbetsmarknadsfü rvaltning
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnd

Överfürmyndarnämnd

Summa
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158

215

276

7 473

261

184

43

8 639
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237

322

414

t1 209

392

276

65

12954

Beräkningen av kostnadema utgår fran verkligt utfall i löneöversynen utifrån
faktisk sysselsättnings grad.

Personalkontoret ftireslår i tjänsteskrivelse 2018-05-24 att med anledning av
del av 2018 års löneöversyn får nämnder/styrelser tilläggsanslag i 2018 års
budget med totalt 8 639 000 kronor samt utökade ramar från och med 2019
med totalt 12 954 000 kronor enligt ovanstående fördelning. Medel ftireslås
anvisas från finansftirvaltningens budget ftir löneökningar. Kompensationen

ryms inom avsatta medel.

För kåinnedom
Kommunstyrel sen/kommunledningsftirvaltningen, tekni ska fü rvaltningen,
räddnings- och säkerhetsfürvaltningen, arbetsmarknadsfürvaltningen,
utbildningsnåimnden, socialnämnden, kultur-, fritids- och ungdomsnämnden,
överftirmyndarnämnden
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