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S 66 lnformationer

Följ ande informationer lämnas :

ç 7 7 -82 Överenskommelser med Svenska Kommunalarbetareftirbundet
(personalchef Maria Lundgren).

$ 76 Tydliggörande av uppdrag och ansvar für arbetsmarknadspolitiska
åtgärder (ftirvaltningschef arbetsmarknadsftirvaltningen Thomas Reinholdt
och administrativ chef arbetsmarknadsftirvaltningen Marie Hj orth).
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S 67 Utökad borgensram för stiftelsen Bodenbo
KS 2011/3s1

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunfullmziktige beslutar att utöka borgensramen für stiftelsen Bodenbo
och att såsom für egen skuld ingå borgen ftir stiftelsen Bodenbos
låneftirpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 460 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmåiktige har 20ll-06-20 $ 66 beslutat om en borgensram für
stiftelsen Bodenbo på 31 I miljoner kronor. Ett kommunalt borgensåtagande
innebär att kommunen såsom für egen skuld ingår borgen für stiftelsens
lanefiirpliktelser. Enligt skrivelse 20I 6-05 -17 fran stiftelsen Bodenbo
uppgick den 30 apriI20I6 deras totala laneportftilj till37l miljoner kronor,
varav 301 miljoner kronor med kommunal borgen. Stiftelsen avser att under
2017 inftirskaffa nya fastigheter till ett värde av uppskattningsvis 80 miljoner
kronor. Stiftelsen ftireslår därftir att kommunens borgensram utökas till460
miljoner kronor. En sådan borgensram omfattar hela stiftelsens nuvarande
låneportftilj samt planerade låneportfr lj . Ekonomikontoret ftireslår i
tj änsteskrivelse 20 1 5 -0 5 -17 att kommunfu llmäktige beslutar att utöka
borgensramen ftir stiftelsen Bodenbo och att såsom ffir egen skuld ingå
borgen ftir stiftelsen bodenbos låneftlrpliktelser upp till ett totalt högsta
belopp om 460 miljoner kronor.

För beslut
Kommunfullmäktige
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S 68 Motion från Egon Palo (M) om införskaffande och
tillhandahållande av mobila trygghetslarm
KS 20151742

Arbets uts kottets fö rs I a g

Kommunfullmäktige avslår motionen då socialnämnden prioriterat andra
teknikområden inom RemoAge-projektet.

Reservationer
Olle Lindström (M), Daniel Rönnbäck (M) och Maria von Schantz (M).

Beskrivning av ärendet
Egon Palo (M) har 2015-11-23lämnat in en motion om infürskaffande och
tillhandahållande av mobila trygghetslarm i Boden. Palo (M) ftireslår att
kommunfullmäktige ger socialfürvaltningen i uppdrag att snarast ta fram ett
mobilt trygghetslarm till en rimlig kostnad som underlag für beslut. I
motionen beskrivs att det finns många personer som är beviljade
trygghetslarm, men som inte vill vara låsta till sitt hem utan skulle vilja
kunna röra sig utanftir bostaden eller i dess närområde.

Motionen skickades på remiss till socialnåimnden som 2016-05-17 $ 68
beslutade att füreslå kommunfullmäktige att avslå motionen då nåimnden
prioriterat andra teknikområden inom RemoAge-proj ektet.

Kommunen erbjuder idag ett trygghetslaffn som är avsedd att skapa trygghet
i bostaden. För att inft)ra en tjänst med GPS-funktion finns det flera frågor
att ta ställning till. Det behöver utredas vilka brukare som ska beviljas den
här tjänsten, var larmet kan användas och vilken organisation som ska ta
hand om inkommande larm. Regler och rutiner som kvalitetssäkrar
utfürandet av insatsen behöver upprättas och hänsyn måste tas till de etiska
aspekterna och personernas integritet. Det krävs att den som ska bära en

GPS-klocka med eventuell påfoljande spårning själv kan ge sitt samtycke till
insatsen.

Socialnåimnden medverkar i RemoAge-projektet vars uppdrag är att inffira
nya arbetssätt genom digitala lösningar och tjänster. Bodens kommun deltar
genom test av dag- och nattillsyn på distans, test av multiprofessionellt stöd
på distans samt test av anhörigstöd på distans.

Övertorneå kommun ingår i projektet och kommer under sex månader att
testa insatsen med användande av GPS-klocka. Övriga kommuner i länet
kommer attfätadel av resultatet från Övertorneås test, vilket medftjr att
socialnämnden kan bevaka utvecklingen inom området.
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Yrkande och beslutsgång
Olle Lindström (M) yrkar bifall till motionen.

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

För beslut
Kommunfullmäktige

/ Expedierat
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S 69 Lokaler fastighetsförvaltningen
KS 20t613t7

Arbets uts kottets fö rs la g

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ftirvåirva
fastigheten Torpgärdan 4 :3 8

2. Kommunfullmäktige anvisar 3,5 miljoner kronor under 2016 till
kommunledningsftirvaltningens investeringsram ftir ftjrvärv av
fastigheten

3. Kommunfullmfütige anvisar 2 miljoner kronor under 2016till
fastighetsnämndens investeringsram ftir en lokalanpassning av
fastighetsftirvaltningens lokaler.

4. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordfürande samt
samhällsbyggnadschefen att slutftira ftirhandlingarna och underteckna
avtalet under ftirutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt
ffirslaget.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsftirvaltningen är idag lokaliserad till två olika platser.
Administrationen och en del av driftavdelningen finns i en externt inhyrd
lokal och övrig del av driftavdelningen finns på Assjan. Fastighetsnämnden
skriver 2016-05-18 $ 17 att det hela tiden uppstar diskussioner om
gränsdragningslista für egna och externt inhyrda lokaler.
Fastighetsftirvaltningen har fått fler ärenden att hantera under 2016, eftersom
förvaltningen även hanterar alla inhyrda lokaler. Förvaltningen åir trångbodd
och nya lokaler behövs innan stora brister uppstår i arbetsmiljön.
Förvaltningen bedömer att de behöver cirka 700 kvadratmeter.

Lokalbehovet ftir fastighetsftirvaltningen har utretts under en längre tid.
Första altemativet var en ombyggnation av fastigheten Pilen 6, men då
marken är ftirorenad med perkloretylen kan inte fastigheten utvecklas på det
sätt som Bodens kommun avsett.

Förvaltningen har studerat olika alternativ ftir att lösa lokalfrågan:

o Bygg ut Ässjans personalbyggnad med en hel övervåning. Detta går inte
att genomftira utan omfattande stomfürstärkning, vilket påverkar
investeringskostnaden. Alternativet ftjrutsätter evakuering av nuvarande
hyresgäster.

o Bygg nytt på Assjan, eller bygg ut nuvarande kontorsbyggnad i vinkel.
Här finns svårigheter att erhålla en bra fysisk planering och
nyproduktionskostnaden ligger på cirka 25 000 kronor per kvadratmeter
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samt tillkommande markarbeten. Uppskattad totalkostnad är cirka l9
miljoner kronor.

Köp Torpgärdan 4:38 och genomför en ombyggnation. Förutsättningarna
für en ombyggnation är goda och läget är strategiskt bra. Det f,rnns även
möjligheter att dela resurser på Assjan.

Fastighetsftirvaltning bedömer att ftiljande kan omfürdelas inom beslutad
investeringsbudget:

Bedömda kostnader ftir lokalanpassning och ftirvärv av fastighet:

Behov av ytterligare investeringsmedel: 5,5 miljoner

För beslut
Kommunfullmäktige

Undercentral Torpgärdsskolan flyttas
t¡112019

3,5 miljoner

Atgärder energiåtgärder och Pilen 6
(redan klart)

0,5 miljoner

Ospecificerade investe ringa r 2,0 miljoner

överskott rivning Lundagård, Sävast

6:41
ca 1,5 miljoner

Summa 7,5 miljoner

Köp av fastighet ca 3,5 miljoner

Ombyggnation ca 9,5 miljoner

Summa ca 13 miljoner

ñ-
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17,0 mkr

2,1ml<r

1 692 tkr

260 tkr

1 952 tkr

441tkr

715 tkr
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Begäran om ¡nvesteringsmedel - ombyggnation före
detta Sandenskolan
KS 20t61t73

Arbets uts kottets förs la g

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har beslutat om "Ny organisation Hemtjänst" 2016-02-02 S

9. Den nya organisationen innebåir att fem hemtjänstdistrikt slås samman till
tre områden, samt samlokaliseras i nya lokaler. Förutom en tydligare
ansvarsdelning avseende personal/ekonomi samt brukare kvalitet ska
ftlrändringen möjliggöra en smidigare omftirdelning av personal mellan
hemtjänstområden utifrån ftirändringar i beviljad tid.

Socialnämnden skriver 2016-03-08 $ 28 att en ftirutsättning ftir
implementering av den nya organisationen är infl¡tning i gemensamma
lokaler. Den lokal som funnits tillgänglig och även ansetts lämplig ftlr
ändamålet är delar av gamla Sandenskolan, som idag finns inom kommunens
lokalbank. För att möjliggöra en infl¡tning kommer det att krävas ett
renoverings- och ombyggnadsarbete ftir att anpassa lokalerna. Utöver
hemtjänstgrupperna kommer även hälso- och sjukvårdspersonal att
inrymmas i lokalerna.

Fastighetsftirvaltningen har genomftirt kalkyler avseende nödvändigt
investeringsbehov.

s70

Hyresnivån efter nödvändiga ombyggnationer är beräknad av
fastighetsftirvaltningen till 1,5 67 milj oner kronor. Internränta och
avskrivning på inventarier och utrustning uppgår till ca 260 000 kronor.

Finansiering av internhyra och kapitaltjanstkostnader efter ombyggnationen,
enligt ftljande:

Utdragsbestyrkande / Expedierat

0A#
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Övertagande från lokalbank Sanden 450 tkr

1 606 tkrTotalt nuvarande kostnader

Ekonomisk drift skonsekvens på grund av lokalftirändringen:

I 952tkr- I 606tkr : 346 tkr

Kommunstyrelsens ftirslag 2016-04-04 $ 55:

1. Kommunfullmäktige anvisar 17,9 miljoner kronor i investeringsbudget
till fastighetsnämnden für nödvändiga renoverings- och
anpassningsåtgärder av före detta Sandenskolan ftir att inrymma
kommunens hemtj åinstgrupper samt hälso- och sj ukvårdspersonal.

2. Kommunfullmäktige anvisar 2,1 miljoner kronor i investeringsbudget till
socialnämnden für inventarier och utrustning till de nya lokalema.

3. Kommunfullmäktige överftir 450 000 kronor från kommunens lokalbank
till socialnämnden für täckande av hyreskostnader till de nya lokalerna.

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snabbutreda
trafi ksituationen och återrapportera tänkbara traf,rklösningar till
kommunfullmäkti ge 20 I 6 -0 6 -20 .

5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snabbutreda
möjligheten att bygga tak över personalens parkeringsplatser och
återrapportera till kommunfullmäktige 20 I 6 -0 6 -20 .

6. Kommunfullmfütige ger kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa
skillnader i driftskostnader med anledning av flytten och åtenapportera
till kommunfullmäktige 201 6-06-20.

Ä¡endet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-1S $ 37
där det återremitterades med motiveringen att trafiklösningen inte är klar och
kalkylen över kostnader inte är fullt redovisad.

Nu har remissinstanserna återkommit med trafiklösning och kostnadskalkyl.

I tjänsteskrivelse daterad 2016-05-19 redogör tekniska fÌirvaltningen ftr
olika trafiklösningar. De konstaterar att utfarten vid Sandenskolan
/Kyrkgatan är riskfylld då den korsar en gång- och cykelbana i backe och
sikten är skymd. Utan åtgärd bedömer de kollisionsrisken som mycket hög.

Alternativ I Betongbro. En betongbro byggs över gång- och cykelbanan som
sänks under utfarten. En ny överbyggnad av in- och utfart byggs. Detta leder
till att kollisionsrisken mellan oskyddade trafikanter och fordon minskas
eller ftlrsvinner helt. Livslängden på en betongbro åir cirka 120-150 år.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kostnad ftir sänkning av gång- och cykelväg,ny överbyggnad och
beläggning samt flytt av befintliga och nya dagvattenledningar ftir bro
beräknas kosta cirka 6,5 miljoner kronor.

Alternativ 2 Stålrörbro. En stålrörbro byggs över gång- och cykelbanan som
sänks under utfarten. En ny överbyggnad av in- och utfart byggs. Detta leder
till att kollisionsrisken mellan oskyddade trafikanter och fordon minskas
heller ftirsvinner helt. Livslängden på en stålrörsbro är cirka 50 år. Kostnad
ftir sänkning av gång- och cykelväg, ny överbyggnad och beläggning samt
fl¡t av befintliga och nya dagvattenledningar für bro beråiknas kosta cirka
4,26 miljoner kronor. Detta alternativ upplevs som mindre tryggt och är
svårare att ljussätta.

Alternativ 3 Grindar. Grindar sätts upp över gång- och cykelbanan som höjs.
Det behövs även en ny överbyggnad och beläggning samt grindar och
justering av dagvatten och ny belysning. Beräknad kostnad ftir detta
alternativ uppgår till 780 000 kronor.

Detta såinker cyklisternas hastighet, men den upplevda säkerheten kan öka
olycksrisken. Grindar ftirsvårar für personer med funktionsnedsättning,
fotgåingare med bamvagn och cyklister med cykelkärra. Dessutom fürsvåras
drift så som snöröjning, sopning och sandning, vilket leder till ökade
kostnader. Grindar brukar också utsättas ftir klotter och skadegörelse. Risken
är överhängande att cyklister istället väljer att cykla på den västra sidan om
Kyrkgatan som inte har några hinder. Detta gör att de leds in på högt
trafikerad väg. Enligt Trafikverkets krockvåldskurva innebär en kollision i
50 km/h für en fotgängare att denna löper 80 procents risk att dödas.
Trafikkorsningen är olycksdrabbad redan idag. Frågor om lutning och höjd
av gång- och cykelbanan behöver utredas vidare.

Tekniska ftirvaltningen före slår att kommunfu llmäkti ge beslutar enli gt
alternativ 1 Betongbro. Detta är den enda lösning som ftirvaltningen kan
rekommendera ur trafi ksäkerhetssynpunkt och langsiktigt
hållbarhetsperspektiv.

Socialnämnden beslutade 20 I 6-05 - 1 7 $ 66 aft lämnatjänsteskrivelse daterad
2016-05-10 som sitt remissvar. I skrivelsen redovisas skillnader i
driftskostnader med anledning av flytten.

Målsättningar med investeringen i nya lokaler åir utöver vad som ovan
nämnts:

o Att uppnå ändamålsenliga och verksamhetsanpassade lokaler såväl ftir
hemtjänstens verksamhet som ftir hälso- och sjukvården.

o Förbättrade ekonomiska ftirutsättningar genom reducerade kringtider i
form av exempelvis effektivare nyckelhantering och bilhantering.

o Minskade kostnader ftir verksamheten genom ökad samverkan mellan
hemtj änstgruppema och därigenom minskad vikarieanskaffning. Detta

Sida
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torde utöver direkt reducerade kostnader även kunna fürbättra situationen
avseende inkonvertering av personal.

För socialnämnden kommer investeringen i lokalema och flytten till
detsamma att kortsiktigt öka kostnaderna med ca 350 000 kronor. De
ekonomiska effekterna som kommer uppstå enligt målsättningarna ovan är
svåra att beräkna exakt. Som exempel kan nÈimnas att de ökade kostnaderna
motsvarar en sänkning av budgeten für korttidsvikarier med ca 4 procent. De
största effekterna kommer dock troligtvis att uppnås genom effektivisering
av kringtider samt höjd kvalitet och status i verksamheterna.

Genomftirs investeringen i carports så kommer kostnaden att ytterligare öka
med3l2 000 kronor per år. Detta skall i så fall ställas mot ytterligare
effektivisering av kringtider avseende bilhantering.

Fastighetsftirvaltningen har lämnat in en tjänsteskrivelse daterad 2016-04-21
där de bedömer investeringskostnaden für att bygga en carport till4,052
miljoner kronor. Hyreskostnaden blir 312 000 kronor per år
(kapitalkostnaden uppgår till192 000 kronor). Hyreskostnad per plats och
månad blir 650 kronor.

Beredningens ftirslag:

l. Kommunfullmriktige anvisar 17,9 miljoner kronor i investeringsbudget
till fastighetsnämnden ftir nödvåindiga renoverings- och
anpassningsåtgärder av före detta Sandenskolan för att inrymma
kommunens hemtj änstgrupper samt hälso- och sjukvårdspersonal.

2. Kommunfullmäktige anvisar 2,1 miljoner kronor i investeringsbudget till
socialnämnden ft)r inventarier och utrustning till de nya lokalerna.

3. Kommunfullmáktige överfür 450 000 kronor från kommunens lokalbank
till socialnämnden ft)r täckande av hyreskostnader till de nya lokalema.

4. Kommunfullmäktige anvisar 780 000 kronor till tekniska fürvaltningen
für investering enligt alternativ 3 i deras tjänsteskrivelse: Grindar över
gång- och cykelbanan.

5. Kommunfullmäktige beslutar att kostnader für carport beaktas i arbetet
med Strategisk plan.

För beslut
Kommunfullmäktige
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S 7f Betänkande av 2014 års demokratiutredning
KS 2016/185

Arbets uts kottets fö rs Iag
Arbetsutskottet uppdrar till kommunledningsftirvaltningen att presentera ett
ftirslag till yttrande till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunen är remissinstans ftir betänkande av 2014 års demokratiutredning

- delaktighet och jämlikt inflyande SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden! I
utredningen lämnas en rad ftirslag på ftirfattningsändringar, men även nya
målsättningar, utredningar och regeringsuppdrag samt ett antal bedömningar
och rekommendationer diskuteras.

Syftet med ftirslagen är att stärka individens nöjligheter till infl¡ande och att
bredda det demokratiska deltagandet. De flesta av ftirfattningsändringarna
bör enligt utredningen kunna träda i kraft den I juli2017. Ändringar som
berör fürtroendevalda och deras uppdrag foreslås gälla från och med I
januari 2019.

Nedan ñljer en sammanfattning av de fürslag som lämnas i utredningen:

o Ett nytt mål ftir demokratipolitiken. Målsättningen ska vara en hållbar
demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt infl¡ande. En ny
maktutredning ftireslås tillsättas für att sammanställa kunskap om hur
maktftlrhållandena i samhället fürändrats och analysera hur
samhällsftirändringar kan påverka maktftirhållandena på sikt. Arbetet
med lokala resurscenter föreslås utvidgas och åtgärder vidtas für att nya
målsättningen ska uppfyllas.

o Förbättra den sociala representativiteten. De politiska partiemas roll
belyses (här rekommenderas bland annat att partierna nominerar en man
och en kvinna till viktiga uppdrag) och det redogörs ftjr hur
sammansättningen av ftirtroendevalda speglar befolkningen utifrån kön,
bakgrund, ålder mm.

. Underlätta villkoren für de ftirtroendevalda. Tryggheten och säkerheten
floreslås stärkas genom en målsättningsparagraf i kommunallagen om
skyldighet att inrätta en säkerhetsansvarig tj änsteperson. Fullmäkti ge ska
kunna besluta om sjuk- och ftlräldraledighet für fürtroendevalda och att
ftirtroendevalda inom fullmäktige ska kunna behålla uppdraget vid flytt
från kommunen.

o Den lokala politikens organisering. Fullmäktigepresidiet ftireslås kunna
besluta om att hålla allmänpolitiska debatter utan samband med annan
handläggning ftir att öka allmänhetens politiska intresse. Debatterna kan
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hållas i samband med ordinarie fullmäktigesammanträde, eller vid ett
annat tillftille.

Infl¡ande och delaktighet på nationell nivå. Utredningen füreslår att en
arbetsgrupp upprättas inom regeringskansliet ftir att utveckla digitala
verktyg för t.ex. remisshantering och utveckling av regeringskansliets
elektroniska ftirvaltning. Utredning ska utmynna i ftirslag till hur
medborgerlig ftirslagsrätt, folkmotion, ska inftiras i riksdagen.

Medborgardialog och samråd i kommuner och landsting. Fullmäktige
füreslås verka für att ett samhällsrepresentativt urval av medlemmarna
(folkbokftird i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska
betala kommunalskatt där- även juridisk person) ska kunna delta och
framfüra synpunkter inñr viktigare beslut.

Det fürstärkta folkinitiativet. Inrättande av nationell webbsida ñr
folkinitiativ och folkmotioner med signering över intemet.
Tydliggörande i kommunallagen hur många underskrifter som krävs
(minst I0 o/o av antalet röstberättigade som fanns i kommunen eller
landstinget på valdagen vid det senaste ordinarie valet krävs ftir
folkinitiativ).

Infürande av folkmotion i kommuner och landsting. Utredningen ftireslår
att medborgarfürslaget tas bort och ersätts av en folkmotion som kan
väckas i fullmäktige av minst en procent av de folkbokftirda i kommunen
eller landstinget den sista december aret füre inlämnandet av
folkmotionen - gäller även bam och personer med utländsk bakgrund
utan rösträtt.

Ungas delaktighet och infl¡ande. Försök med rösträtt vid 16 års ålder
vid val till kommunfullmliktige. Den lokala demokratins funktionssätt,
kritisk granskning och källkritik ftireslås betonas i det nationella
sko lutveckl ingspro grammet.

Delaktighet och inflytande ftjr personer med funktionsnedsättning.
Föreslås utgöra ett eget mål i den kommunala funktionshindersstrategin.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S72 Beredskapsplanförsamhällsbyggnadskontoret
K520161287

Arbets uts kottets fö rs la g

1. Kommunstyrelsen godkänner samhällsbyggnadskontorets fürslag till
beredskapsplan.

2. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag attfafram
rutiner ftir beredskapsarbetet på samhällsbyggnadskontoret.

Beskrivning av ärendet
Berörda delar av den kommunala verksamheten ska varje mandatperiod
revidera sina beredskapsplaner. Samhällsbyggnadskontoret utöver genom
delegation från miljö- och byggnämnden tillsyn inom bland amat plan- och
bygglagens, miljöbalkens, alkohollagens och livsmedelslagens områden.
Verksamheten behöver säkerställa att myndighetsutövningen kan fungera
även i situationer med betydande yttre påverkan.

Syftet med planen är att beskriva krishanteringssituationen och skapa en
organisation där det framgår vad som ska göras och vem som ska kontaktas i
händelse av kris. I planen regleras krisledning, larmning, organisation och
verksamhet. Ytterligare rutiner behöver utarbetas på verksamhetsnivå ftir att
skapa en helhet i beredskapsarbetet.

Då personalen på samhällsbyggnadskontoret organisatoriskt tillhör
kommunledningsftirvaltningen och planen reglerar hur personalen ska
organiseras ftjr att arbetet ska kunna ledas vid extra ordinära händelser ska
beredskapsplanen fastställas av kommunstyrelsen. Milj ö- och byggnämnden
behandlade ärendet 2016-04-26 $ 38 då de beslutade att füreslå att
kommunstyrelsen fastställer beredskapsplanen och ger
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utarbeta rutiner ftir beredskapsarbetet
på samhällsbyggnadskontoret.

För beslut
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Medborgarförslag. Införande av regnbågsflaggor i

Bodens kommun
K520151464

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunstyrelsen bifaller medborgarftirslaget.

Beskrivning av ärendet
Michael Engström har 2015-08-07 låimnat in ett medborgarftirslag om
inftjrande av regnbågsflaggor i Bodens kommun. Han skriver att
regnbågsflaggan används sedan langt tillbaka i historien över många delar av
världen, med olika syn på plaggans symbolism. Genomgående är dock att
regnbågsflaggan har använts genom mer modern historia som en symbol för
social ftirändring, hopp, mångfald och fred.

Han füreslår att kommunen köper in ett antal regnbågsflaggor, att
regnbågsflaggan anvåinds i huvudsak i kombination med svenska flaggan och
att en strategi ñr lämpligaflaggdagar ftir regnbågsflaggan tas fram.

Förslaget har skickats på remiss till kultur-, fritids- och ungdomsnämnden,
tillväxtkontoret, arbetsmarknadsftirvaltningen och tekniska ftirvaltningen.

Samtliga remissinstanser ser positivt på medborgarftirslaget.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ftireslår 2015-10-29 $ 71 att ftirslaget
bifalls och att regler och riktlinjer tas fram für hur regnbågsflaggan ska
användas i olika sammanhang. Dessa bör ingå i redan fastställda riktlinjer för
flaggning i Bodens kommun.

Kommunikationsenheten (tillväxtkontoret) skriver 20 1 5-09- 1 0 att
regnbågsflaggan oavsett symbolik står ftir framtidshopp och anser att flaggan
väl fyller en funktion i det offentliga rummet i Bodens kommun. Även de
ffireslår att ftirslaget bifalls och att riktlinjer ftir flaggning tas fram.

Arbetsmarknadsftirvaltningen skriver i tjänsteskrivelse 20 1 5-09- 1 0 att
kommunen kan se över möjligheten att använda regnbågsflaggan i olika
sammanhang utifrån utarbetade och tydliga rutiner/riktlinjer ftir flaggning i
Bodens kommun.

Tekniska ftirvaltningens parkenhet füreslår i tjänsteskrivelse 2016-03-24 aff
kommunikationsenheten ska tafran en uppdaterad rutin ftir flaggning där
flaggning med regnbågsflaggan ingår. De uppskattar kostnaden ftir inköp av
fem regnbågsflaggor till 5000 kronor.

För beslut
Kommunstyrelsen

Sidã
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S 74 Förvärv av del av fastigheten Svartbyn 4:8
KS 2016/330

Arbetsutskottets förslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att genom överenskommelse om

fastighetsreglering fürvärva del av fastigheten Boden Svartbyn 4:8 från
Eva-Britt Isaksson Björk, Yvonne Isaksson och Maria Isaksson fìir en
överenskommen ersättning om 400 000 kronor.

2. Kommunstyrelsen godkänner i övrigt villkoren i överenskommelsen.

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

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 201 5 -10-19 $ 1 40 Bostadsftirsörjningsprogram
ftir Bodens kommun. Programmet är vägledande ft)r arbetet med den
strategiska översiktsplanen och påverkar bebyggelseutvecklingen inom
kommunen. I bostadsftirsörjningsprogrammet konstateras att kommunen ska
ftira en aktiv markpolitik. Detta bland annat genom att sälja och köpa mark
utifrån behov och efterfrågan. Kommunen ska genomftira markinköp i
strategiska lägen.

Fastigheten Boden Svartbyn 4:8 består av två skiften, varav ett skifte
omfattar gården med bostadshus i Norra Svartbyn, och ett skifte består av
skogsmark. Ägama till Svartbyn 4:8 har kontaktat kommunen med önskemål
om att kommunen ska köpa skogsskiftet.

Kommunen har i dagsläget en ftirhållandevis liten markreserv. För att svara
mot framtida behov füreslår samhällsbyggnadskontoret i tj änsteskrivelse
daterad 2016-05-21att markreserven utökas genom ftirvärv av fastigheten
Boden Svartbyn 4:8.

Det aktuella skogsskiftet är cirka 33 hektar. Överenskommen köpeskilling
uppgår till400 000 kronor. Köpeskillingen grundar sig på en opartisk
våirdering. Förvärvet genomfürs som en fastighetsreglering, vilket innebär att
området överftirs till en av kommunen ägd fastighet.

För beslut
Kommunstyrelsen

Sida
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S 75 Andring av delegationsordning gällande beloppsgräns
för köp, försäljning och byte av fast egendom med
mera
KS 20141530

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunstyrelsen ändrar beloppsgränserna i sin delegationsordning
punkt 8:5 gällande beslut i ärenden om köp, försäljningar och byte av
fast egendom och bostadsrätter, samt arrende, servitut- och
nyttjanderätt till foljande

- upp till 50 prisbasbelopp samhällsbyggnadschef

- upp till 5 prisbasbelopp mark- och exploateringsingenjör
med samhällsbyggnadschef
som ersättare

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunstyrelsen delegationsordning gäller für närvarande ftilj ande

delegation ftir köp och ftirsäljning av fast egendom nìm

8:5 Beslut i ärenden om köp, ftirsäljningar och byte av fast
egendom och bostadsrätter, samt arrende, servitut- och
nyttjanderätt

- upp till och med 25 pbb Samh.byggnadschef

- upp till och med 3 pbb Mark- och expl.ingenjör med
samh.byggnadschef som ersättare

Kommentar: Omfattning, þrutom mark, vcixande träd samt ersdttningfor
intrång

Det av kommunfullmäkti ge antagna bo stadsftirsörj ningspro grammet anto gs

2015 är vägledande für arbetet med den strategiska översiktsplanen och
påverkar bebyggelseutvecklingen inom kommunen. I bostadsftirsörjnings-
programmet konstateras att kommunen ska füra en aktiv markpolitik. Detta
bland annat genom att sälja och köpa mark utifrån behov och efterfrågan.
Kommunen ska genomftira markinköp i strategiska lägen.

Kommunen har i dagsläget en ftjrhållandevis liten markreserv.
Kommunledningsftirvaltningen gör bedömningen att bland annat behovet av

Sida
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en utökad markreserv motiverar en höjning av beloppsgråinserna r

delegationen ftir köp och fürsäljning av fast egendom mm.

Gråinsen füreslås höjas fran nuvarande 25 till45 prisbasbelopp (motsvarar
cirka2 miljoner kronor) ftir samhällsbyggnadschefen och fran 3 till 5
prisbasbelopp fttr mark- och exploateringsingenjör (motsvarar cirka 220 000
kronor).

För beslut
Kommunstyrelsen
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Tydliggörande av uppdrag och ansvar för
arbetsmarknads pol itis ka åtgärder
KS 2016i331

Arbets uts kottets förs lag
1. Från och med 1 januari 2017 ska Arbetsmarknadsförvaltningen ha

helhetsansvar vad gäller samordning, verkställande och utveckling av
samtli ga arbetsmarknadspolitiska åtgåirder i kommunen.

Arbetsmarknadsfürvaltningen får uppdraget attvara en väg in ftir alla
kommuninvånare som behöver praktikplats eller annan
arbetsmarknadsåtgard i kombination med vägledning ftir att öka
möjligheten till etablering på den reguljära arbetsmarknaden.

2. Arbetsmarknadsftirvaltningen far i uppdra g att i samverkan med
kommunledningsftirvaltningen/ekonomikontoret samt personalkontoret
inventera arbetsmarknadspolitiska åtgärder via beredskapsavtalet i hela
kommunen für framtagande av beslutsunderlag gällande överflyttning av
ansvar och budget. Översynen ska redovisas senast 1 januari 2017.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknadsfürvaltningen skriver 2016-05-20 att fürvaltningen inrättades
ftir att åstadkomma ett samlat ansvar ftir integration, vuxenutbildning och
arbetsmarknadsfrågor som berör kommunens invånare. Motiv till bildande
av ny fiirvaltning var framftirallt att det fanns en splittrad bild, både internt
och extemt, av ansvar och roller eftersom frågorna hanterades av flera
ft)rvaltningar.

Från årsskiftet2016 har tidigare enheten ft)r sysselsättning och arbete
överfürts från socialftirvaltningen till arbetsmarknadsftjrvaltningen. Det tir
ytterligare ett steg i rätt riktning vad gäller ökad samordning men räcker inte
ftjr att arbetsmarknadsfürvaltningen ska kunna sägas ha helhetsuppdraget att
samordna, verkställa och utveckla arbetsmarknadspolitiska insatser i
kommunen.

Idag har flera fürvaltningar direktkontakt med arbetsftirmedling gällande
olika typer av lönebidragsanställningar.

Förvaltningarna erbjuder visserligen anställning men har inte resurser och
incitament att verka ftir att individen vägleds till annat arbete eller studier. I
flera fall nyttjas även lönebidragsanställningar fortlöpande under flera ar
med risk ftir inlåsningseffekt ftir den enskilde istället ftjr fokus på individens
utvecklingsmöj li gheter.

Arbetsmarknadsfürvaltningen har budget ftjr arbetsmarknadspolitiska
åtgärder vilken täcker den del av kostnaden für den lönebidragsanställda som
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inte täcks via bidraget från arbetsftirmedlingen. I mars 2016 finns 23
personer som har någon typ av lönebidragsanställning som finansieras via
denna budget och som handlagts via ft)rvaltningens handläggare ftir
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Därutöver finns ett okåint antal personer
med lönebidragsanställningar ute på ftirvaltningarna där respektive
ftirvaltning finansierar den del av lönekostnaden som inte finansieras via
arbetsfü rmedlingen. Dessa tj änster har tillkommit genom direktkontakt
mellan ftirvaltning och arbetsftirmedlingen.

Flera aktörer från kommunens sida gentemot arbetsftirmedlingen gällande
lönebidragsanställningar medfü r risk ftir suboptimering, att gemensam
målbild saknas, brister i prioriteringar av målgrupp vid tillsättning av
tjänster, brister i vägledning mot reguljärt arbete och/eller utbildning, och att
ökad egenftirsörjning inte uppnås i önskad grad.

Arbetsmarknadsftirvaltningen füreslås ñ uppdraget attvara en väg in ftir alla
kommuninvånare som behöver praktikplats eller annan
arbetsmarknadsåtgard i kombination med vägledning für att öka möjligheten
till etablering på den reguljära arbetsmarknaden.

En översyn av samtliga pågående lönebidragsanställningar bör göras vad
gäller finansiering, målgrupper, var i organisationen dessa finns och så

vidare für att ta fram beslutsunderlag gällande överflyttning av ansvar och
budget till arbetsmarknadsftjrvaltningen från och med I januari 2017.
Översynen fü reslås genomfü ras av arbetsmarknadsftirvaltningen i samråd
med ekonomi- och personalkontoret. Översynen med beslutsunderlag
redovisas till arbetsmarknads- och näringslivsutskottet senast juni 201 6.

Under $ 66 Informationer informerade fürvaltningschef
arbetsmarknadsftirvaltningen Thomas Reinholdt och administrativ chef
arbetsmarknadsfü rvaltningen Marie Hj orth om ärendet.

För beslut
Kommunstyrelsen
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överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA
- med Svenska Kommunalarbetareförbundet
K520121452

Beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta åindringarna i

Bestämmelser ftir arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser med
tillämpning från och med 2016-05-01.

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att teckna Lokalt kollektivavtal

- BEA efter framställan från respektive riksorganisation i enlighet med
det centrala ftirhandlingsprotokollet.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat Överenskommelse om
ändringar i Bestämmelser ftir arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

- BEA med Svenska Kommunalarbetareftirbundet. Ändringarna gäller från
2016-05-01.

SKLs styrelse rekommenderar 2016-05-04 i cirkulär 16:22 kommunen

o Att anta ändringar i Bestämmelser ftir arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA med tillämpning från och med
2016-05-01 samt

o Att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt
kollektivavtal - BEA i enlighet med det centrala ftrhandlingsprotokollet.

Personalkontoret ftireslår i tjänsteskrivelse 2016-05-10 att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar enligt SKLs rekommendationer.

Under $ 66 Informationer informerade personalchef Maria Lundgren om
ärendet.

För kännedom
Kommunstyrel sen/personalkontoret
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överenskommelse om lön och anstältningsvillkor för
personl¡g ass¡stent och anhörigvårdare - PAN 16 - med
Svens ka Kom m u nalarbetareförbu ndet
KS 2016/303

Beslut
l. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta Bestämmelser enligt

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor ftir personlig assistent
och anhörigvårdare med tillämpning fran och med 2016-05-01.

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att teckna Lokalt kollektivavtal

- LOK 16 efter framställan från arbetstagarorganisationen i enlighet med
det centrala ftirhandlingsprotokollet.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat Överenskommelse om
lön och anställningsvillkor für personlig assistent och anhörigvårdare - PAN
16 med Svenska Kommunalarbetareftirbundet. Ändringarna gäller tiden
2016-05-01 -2019-04-30 och är inte uppsägningsbart under artalsperioden.

SKLs styrelse rekommenderar2016-05-04 i cirkulär 16:24 kommunen

o Att anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och
anställningsvillkor ftlr personlig assistent och anhörigvårdare med
tillämpning från och med 2016-05-01 samt

o Att efter framställan från arbetstagarorganisationen teckna lokalt
kollektivavtal - LOK 16 i enlighet med centrala ftirhandlingsprotokollet.

Personalkontoret ftireslår i tjänsteskrivelse 2016-05-10 att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar enligt SKLs rekommendationer.

Under $ 66 Informationer informerade personalchef Maria Lundgren om
åirendet.

För kännedom
KommunstyrelserVpersonalkontoret
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Overenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i utbildnings- och
introduktionsanställning - BUI l6 - med Svenska
Kom m u nala rbetareförbu ndet
K520161304

Beslut
l. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta ändringarna i

Beståimmelser für arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning
- BUI med tillåimpning fran och med 2016-05-01.

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att teckna Lokalt kollektivavtal
- BUI l6 efter framställan från respektive riksorganisation i enlighet med
det centrala ftirhandlingsprotokollet.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat Överenskommelse om
ändringar i Beståimmelser für arbetstagare i utbildnings- och
introduktionsanställning - BUI l6 med Svenska
Kommunalarbetarefü rbundet. Ändringarna gäller från 2 0 1 6-0 5 -0 1 .

SKLs styrelse rekommenderar 2016-05-04 i cirkulär 16:21 kommunen

o Att anta ändringar i Beståimmelser ftir arbetstagare i utbildnings- och
introduktionsanställning - BUI l6 med tillämpning från och med 2016-
05-01 samt

o Att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt
kollektivavtal - BUI 16 i enlighet med det centrala
förhandlingsprotokollet.

Personalkontoret ftireslår i tjänsteskrivelse 2016-05-10 att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar enligt SKLs rekommendationer.

Under $ 66 Informationer informerade personalchef Maria Lundgren om
ärendet.

För kännedom
Kommunstyrelsen/personalkontoret
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

s80 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor med mera - HöK 16 - med Svenska
Komm u nalarbetareförbu ndet
KS 2016/305

Beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att arÍa

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor -
HÖK 16 med tillämpning från och med 2016-05-01.

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att teckna Lokalt kollektivavtal
efter framställan från riksorganisationen - LOK 16 i enlighet med det
centrala ftirhandlingsprotokollet.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat
Huludöverenskommelse - HÖK 16 med Svenska
Kommunalarbetarefürbundet. Andringarna gäller tiden 20 1 6-05-0 I - 2019 -
04-30 och är inte uppsägningsbart under avtalsperioden. En särskild
prioritering i löneöversynen görs ftir gruppen undersköterskor.

SKLs styrelse rekommenderar 2016-05-04 i cirkulär 16:15 kommunen

o Att anta bestämmelser enligt Huvudöverenskommelse- HÖK 16 med
tillämpning från och med 2016-05-01 samt

o Att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal

- LOK 16- i enlighet med det centrala ftirhandlingsprotokollet.

Personalkontoret ftireslår i tjänsteskrivelse 2016-05-09 att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar enligt SKLs rekommendationer.

Under $ 66 Informationer informerade personalchef Maria Lundgren om
ärendet.

För kännedom
Kommunstyrel sen/personalkontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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överenskommetse om ändringar i Bestämmelser för
trai neejobb med Svens ka Kom m u nalarbetareförbu ndet
KS 20151767

Beslut
l. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta Bestämmelser ftir

traineejobb med tillämpning från och med 2016-05-01.

2. Protokollsutdrag över beslutet lämnas till berörd arbetstagarorganisation
som begär det.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat överenskommelse om
ändringar i Bestämmelser ftir traineejobb med Svenska
Kommunalarbetareftirbundet. Beståimmelsema ftir traineej obb kopplas till
Bestämmelser für arbetstagare i arbetslivsintroduktion - BAL 16, i lydelse
2016-05-01, med de tillägg och justeringar som framgår i bilaga till
överenskommelsen.

SKLs styrelse rekommenderar 2016-05-1 1 i cirkulär 16:19 kommunen

o Att anta ändringama i Bestämmelser für traineejobb med tillämpning
fran och med 2016-05-01 samt

o Att lämna protokollsutdrag över beslutet till berörd
arbetsgivarorganisation som begär det.

Personalkontoret ftireslår i tjänsteskrivelse 2016-05-12 att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar enligt SKLs rekommendationer.

Under $ 66 Informationer informerade personalchef Maria Lundgren om
ärendet.

För kännedom
Kommunstyrel sen/personalkontoret
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Overenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetslivsintroduktion - BAL l6 - med
Svenska Kom m u nalarbetareförbu ndet
KS 2016/318

Beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar atl artta Bestämmelser ftir

arbetstagare i arbetslivsintroduktion - BAL 16 med tillämpning från och
med 2016-05-01.

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att teckna Lokalt kollektivavtal

- BAL 16 i enlighet med det centrala ftirhandlingsprotokollet efter
framställan från re spektive riksorgani sation.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat överenskommelse om
tindringar i Bestämmelser für arbetstagare i arbetslivsintroduktion - BAL 16

med Svenska Kommunalarbetareftirbundet. Ändringarna gäller från och med
2016-0s.

SKLs styrelse rekommenderar 2016-05-11 i cirkulär 16:20 kommunen

o Att anta ändringarna i Bestämmelser für arbetstagare i
arbetslivsintroduktion - BAL 16 med tillåimpning från och med 2016-05-
01 samt

o Att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt
kollektivavtal - BAL 16 i enlighet med det centrala
ftirhandlingsprotoko llet.

Personalkontoret ftjreslår i tjÊinsteskrivelse 2016-05-12 att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar enligt SKLs rekommendationer.

Under $ 66 Informationer informerade personalchef Maria Lundgren om
ärendet.

För kännedom
Kommunstyrel sen/personalkontoret
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Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-05-31

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

Tekn is ka förvaltn i n gen i gån gsättn i n gsti I Istånd
investeringar
KS 2016/t7l

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger tekniska ftjrvaltningen
igångsättningstillstand fü r nedan angivna investeringar.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen begåir i tjänsteskrivelse 20 1 6-03-08
igångsättningstillstand für investeringar, enligt nedan, som avser genomfüras
under 2016.

Projekt Belopp (tkr)
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Underfart travet arenan
Avser projektering, byggledning och
utftirande av projektet.

Ombyggnationer av vatten och avlopp
Avser underhåll och reinvesteringar på
ledningsräckor.

För kännedom
Kommunstyrelsen/tekni ska ftirvaltningen

11 000

5 950
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