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S f 4f lnformationer

Följ ande information lämnas :

o $ 153 Avsiktsftirklaring gällande samverkan inom gemensaÍtma
arbetsmarknadsregionen (processledare Jeanette Nilsson).

o $ 154 Revidering av policy ftir trygghet och säkerhet i Bodens kommun
(säkerhetssamordnare Tommy Lindvall).

o $ 157 Samverkansöverenskommelse kommun/Polis (SÖK)
(säkerhetssamordnare Tommy Lindvall).

o $ 163 Kommunledningsftirvaltningens verksamhetsplan 2018-2020
(kommunchef Mats Berg).

o $ 167 Remissvar. Kommunutredningens delbetänkande En generell rätt
till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) (kommunjurist Daniel
Bergh).

o Personalchefens rapport (personalchef Maria Lundgren).

. ç 142 Upphandling. Ramavtal tekniska konsulttjÈinster 2018 - del 1 -
Hus A-proj ektering (upphandlingschef Theresa Hägglund).
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Upphandling. Ramavtal tekniska konsulttjänster 2018 -
del I - Hus A-projektering
KS 20171501

Beslut
1. Nedanstående leverantörer antas till Bodens kommun gällande Ramavtal

Tekniska konsulttjänster 2018 - del 1 - Hus - A-projektering i ftiljande
rangordning med ftirdelningsnyckel :

Nr 1 a och d arkitektkontor AB, Org.nr: 556722-6013, (70-80%).

Nr 2 MAF Arkitektkontor AB, Org.nr: 556528-8387, (20-30%).

2. Kommunchef Mats Berg ges i uppdrag att teckna nödvändiga avtal
omgående efter tilldelningstidens slut, om ej någon överprövning skett i
berörd instans.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen har i samråd infordrat anbud på rubricerat
uppdrag ftir avtalsperiod från och med avtalstecknande till och med 2019-09-
30 med möjlighet att ftirlänga ramavtalet i 12 mänader maximalttvåL (2)
gånger. Maximalt kan avtalet löpa till och med 202I-09-30.

Upphandlingen avser ramavtal ftir tekniska konsulttjänster inom
fackområdet Hus och kompetensområdet A-projektering. Avtal kommer att
tecknas med två (2) leverantörer i rangordning med en ftrdelningsnyckel där
den leverantör som erhållit lägst jämfürelsesumma efter
anbudsutvärderingen rangordnas som ff 1 med en fürdelningsnyckel om ca
70-80% och den leverantör som har näst lägsta jämfürelsesumma rangordnas
som nr 2 med en ftirdelningsnyckel om ca 20-30%. Den procentuella
ftirdelningen sker utifrån det totala värdet i kronor under hela avtalstiden
inom respektive kompetensområden samt per ftirvaltning.

Vid stöne uppskattade uppdrag, uppdrag större än 500 000 SEK, sker en ny
upphandling.

Prövning av anbudsgivare och anbud enligt nedan.

Kvalificeringskraven har varit på:

o Ekonomisk ställning, "Kreditvärdig" A

o Ett väl fungerande kvalitets- och miljöledningssystem

o Kompetenskrav:

Uppdragsledare: Högskoleingenjör inom BYGG eller annan likvärdig
utbildning + fem (5) års kontinuerlig erfarenhet av projekteringsledning och

Utdragsbestyrkande / Expedierat S¡gnatur
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uppdragsledning inom kompetensområdet alternativt Gymnasieingenj ör + tio
(10) års kontinuerlig erfarenhet av projekteringsledning och uppdragsledning
inom kompetensområdet.

Utftirande handläggare/projekterande konsult: Högskoleingenj ör inom
BYGG eller annan likvåirdig utbildning + tre (3) års kontinuerlig erfarenhet
av projektering inom kompetensområdet alternativt Gymnasieingenjör + sju
(7) års kontinuerlig erfarenhet av projektering inom kompetensområdet.

o Tre (3) väsentliga referensuppdrag per konsult/befattning på liknande
arbeten som utftirts till minst tvä (2) olika privata eller offentliga
mottagare (beställarorganisationer) under de tre (3) senaste åren. För
varje referensuppdrag per konsullbefattning ska olika
kontaktpersoner anges. Kontraktssumman per uppdrag ska ha uppgått
till minst 250 tkr.

Utvärderingen har skett utifrån det ekonomisk mest ftirdelaktiga anbudet
med hänsyn tagen till kriteriet:

o Bästa ftirhållandet mellan pris och kvalitet

Den kvalitativa utvåirderingen har skett i två steg:

o STEG A

Alla anbudsgivaren bedöms utifran kvalitet på utförda referensuppdrag,
referenstagning, och lämnat anbudspris. Referenterna bedömer utftirda
uppdrag utifran frågor och kriterier per konsult/befattning. Medelvärdena
från referenterna multipliceras med det antal fiktiva timmarna som angetts i
anbudsformuläret per befattning och dras av från
anbuds summan:j ämfü rel sesumman.

o STEGB

De fyra (4) anbudsgivare som har lägst jämftirelsesumma efter steg A inom
kompetensområdet blir kallade till en intervju. På intervjun ska konsulten
presentera hur de kommer att arbeta i uppdraget baserat på hur tidigare
uppdrag utftirts. Därefter ställs ett antal frågor av kommunens sakkunniga till
konsulten. Vid intervjun ska en uppdragsledare samt en utfürande
handläggare/projekterande konsult ur det offererade teamet delta.

En bedömning av intervjun görs enligt ftiljande:

o Förmågan att självständigt kunna driva ett projekt och samspela med
de ingående projektmedlemmarnas och deras arbetsinsatser. Kan visa
pã att det finns struktur, metod och verktyg ftir detta.

o Förmåga att prestigelöst kunna samarbeta i grupp. Visar på metod ftir
att säkerställa ett gott samarbetsklimat och att alla
proj ektmedlemmars kompetens tillvaratas.

Utdragsbestyrkande /
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o Förmågan att nå uppsatta mål inom angivna tidsramar på ett
strukturerat sätt. Kan visa exempel på hur detta ska ske samt
bidragande nyckelfaktorer.

o Vana av att arbeta med processorienterad verksamhet.

o Förmågan att tillgodose sig kunskaperna från tidigare erfarenhet och
utbildning i sitt kommande arbete och dess utfürande. Struktur für
foretagets kompetensutveckling.

Jämftjrelsesumman justeras med avdrag utifran sakkunnigas bedömning av
intervjun, erhållna mervärden multiplicerade med de antal fiktiva timmar
som angetts i anbudsformuläret, varvid slutlig rangordning kommer att ske.

Genomförd process

Tre anbud inkom:

o a och d arkitektkontor AB, Org.nr: 556722-6013 (nedan aochd)

o MAF Arkitektkontor AB, Org.nr: 556528-8387 (nedan MAF)

o Sweco Management AB, Org.nr: 556140-0283 (ftirkastades)

Anbudet från Sweco Management AB uppfyllde inte samtliga obligatoriska
krav och ft)rkastades därmed. Sweco Managements inskickade
referensuppdrag var äldre än det tillåtna tre (3) åren. Övriga två anbud från
aochd samt MAF uppfyller samtliga obligatoriska krav och går vidare till
utvärdering.

STEG A

Referensbedömning

Referensbedömning intogs från aochds samt MAFs angivna referenser.
Bedömningen resulterade i ett prisavdrag per tjåinstekategori (uppdragsledare
respektive proj ektör/handläggare). Resultatet från referensbedömningen
framgår av bilaga 1.

Pris

I upphandlingen fanns det ett krav om att anbudsgivarna måste offerera inom
ett angivet intervall:

- För projektör/trandläggare 650 - 850 k/h
- För uppdragsledare 800 - I 100 kr/h

Båda anbudsgivarna offererade lägsta tillåtna pris per tjänsteområde.

Eftersom det var mindre än fyra anbud som gick vidare till utvärdering av
anbud gick både anbudet från aochd samt MAF vidare till steg B.

STEG B

Sida
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Kommunen genomftirde en intervju där en bedömning har skett på i ftirväg
angivna kriterier. Bedömningen resulterade i ett prisavdrag på anbudspriset,
se bilaga 1.

Efter genomftird utvärdering har aochd den lägsta jämftirelsesumman och
blir därmed rangordnad etta (1) på ramavtalet med en uppskattad
ftirdelningsnyckel om ca 70-80 %. MAF har den andra lägsta
jämftirelsesumman och blir därmed rangordnad tvâ(2) på ramavtalet med en
ftirdelningsnyckel om ca 20-30 %.

Kommunstyrelsens arbetsutskotthar faftat ett beslut i överensstämmelse med
ekonomikontorets fürslag till beslut i tjänsteskrivelse 2017-ll-27.

Upphandlingschef Theresa Hägglund informerar om åirendet.

För genomfürande
Kommunstyrelsens ekonomikontor/upphandlingsenheten

k é-,
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Motion från Rigmor Aström (M) lnförande av
verksamma riktlinjer och rutiner för att bekämpa
barnäktenskap
KS2017n95

Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmziktige anser motionen som bevarad då gällande lagstiftning
ger tillräckligt skydd ftir barn som riskerar attfarc illa i olika skeenden.

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

Beskrivning av ärendet
Rigmor,Ä.ström (M) har 2017-03-13lämnat in en motion där hon füreslår att
socialnämnden tillsammans med andra berörda nämnder ska ges i uppdrag
att skyndsamt skapa verksamma riktlinjer och rutiner ftjr att bekämpa
bamäktenskap.

Motionen skickades 2017-04-13 på remiss till socialnämnden som 2017-10-
31 $ 142 beslutar att ftireslå kommunfullmäktige att anse motionen som
besvarad då gällande lagstiftning ger tillräckligt skydd ftir bam som riskerar
att fara illa i olika avseenden. Vid framtagandet av ftirslag till beslut har
socialnämnden samrått med utbildningsnämnden.

Socialnämnden skriver att skyddet mot tvångs- och barnäktenskap stärktes i
juli2014 genom inftirandet av îya straffrättsliga och civilrättsliga
bestämmelser i brottsbalken och äktenskapsbalken. Möjlighet finns även att
ingripa med stöd av lagen om vård av unga, LVU. Lagen är en
skyddslagstiftning där beviskraven är lägre ställda än beviskraven ftir att
fastställa att ett brott har begåtts. Genom LVU kan socialnämnden ingripa i
situationer där barn eller unga riskerar att bli bortgifta mot sin vilja.

Socialnämnden och utbildningsnÊimnden anser att de nödvåindiga
ftirutsättningarna fiir att uppmåirksamma och vidta nödvändiga åtgåirder
redan finns ftir att alla omyndiga flickor i Bodens kommun ska behandlas
som barn enligt svensk lagstiftning och ges samma möjlighet till utbildning,
fritid, god hälsa och yttrandefrihet.

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

ordftiranden ställer beredningens ft)rslag och olle Lindströms fürslag mot
varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt beredningens ftirslag.

För beslut Kommunfullmaktige

#&



Sida

s r44

Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun Sammantrådesdatum

2017-11-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Motion från Torbjörn Lidberg (S) Undersök en flytt av
det inglasade ångloket
KS 2017t4r0

Arbets uts kottets fö rs la g
Kommunstyrelsen avslår motionen.

Beskrivning av ärendet
Torbjörn Lidberg (S) har 2017-06-19lämnat in en motion där han ftireslår att
angloket Sofiero ska flyttas till en annan plats i syfte att få en bättre
exponering.

Motionen skickades 2017-06-20 på remiss till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden som 2017-I1-0S $ 108 ft)reslår att:

1. Kommunstyrelsen avslår motionen.

2. Kommunstyrelsen beslutar att resurser läggs på att ft)rbättra nuvarande
exponering genom att se över samtliga glasytor, belysning och skyltning.
Slyröjning utftjrs också eftersom det håinger kvistar från ett antal stora
björkar över loket.

Ä.ngloket Sofiero lir placerat på grönområdet strax söder om Resecentrum.
Det har varit en del bekymmer med belysningen av och till vilket har gett en
något sämre exponering under den mörka årstiden. Fastighetsftirvaltningen
jobbar ftir att ftirbättra befintlig belysning.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden bedömer att en fl¡t av loket skulle
innebÈira stora kostnader då en ny byggnad skulle behövas och själva flytten
av loket är en omfattande process.

Nuvarande plats är lätt tillgeinglig fran många riktningar och är inom synhåll
från Resecentrum. Med kompletterande skyltning och information samt
ftjrbättrad belysning, översyn av glasrutor och slyröjning så gör kultur-,
fritids- och ungdomsftirvaltningen och fastighetsförvaltningen bedömningen
att placeringen väl fyller sin funktion.

Beslutsgång
Inge Andersson (S) ftireslår att punkt 2 i kultur-, fritids- och
ungdomsnämndens ftirslag tas bort.

ordftiranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt Inge Anderssons (s)
ftirslag.

För beslut
Kommunfullmäktige

e(43)
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S 145 Taxor och avgifter 2018 vid kultur-, fritids- och
ungdomsförvaltningen
KS 2017t710
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Arbets uts kottets fö rs I a g

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter 2018 vid kultur-, fritids-
och ungdomsftirvaltningen.

Beskrivning av ärendet
En större revidering av taxor och avgifter genomfürdes infür 2017. Vid årets
revidering har det därftir inte skett några stöne justeringar i taxor och
avgifter.

viss anpassning till Luleås taxor och avgifter har skett i syfte att på sikt
skapa liknande ftirutsättningar ftir füreningarna mellan kommunerna.

En anpassning till gällande vägledning från Konsumentverket für
badanläggningar, som till stor del ftiljer ss-EN l52BB-2:2008 standard, är att
ålder ftir aftbada själv på NordPoolen höjs från 10 till 12 är.

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden füreslår 2017-ll-0S $ 106 att
kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter fttr 2018.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Taxor vid Bodens r¡dhus
KS 20171709

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmäktige fastställer taxor für Bodens ridhus enligt fürslaget.
Taxorna ska gälla från och med 2018-08-01. Taxoma ses över årligen och
revideras vid behov.

Beskrivning av ärendet
Bodens Ridklubb sköter sedan 2016-10-01 driften av Bodens ridhus. I
uppdraget ingår bland annat att bedriva ridskola, ridning für personer med
funktionsvariationer samt att svara für uthyrning av anläggningen ftir träning
och tävling till fiireningar, skolor och allmänhet.

Förslaget på taxor kommer från ridhusrådet, där det har diskuterats och
landat i detta. Ridhusrådet består av representanter från füreningar.

Föråindringen mot tidigare är att fast tid och tillfiillig tid är ersatt av en
timtaxa på 300 kronor/timme.

Prislista Bodens ridhus

Förslag Taxor 2017

Helgpris halvdag (max 5h) I ridhus 1500 kr 1500 kr

Helgpris heldag, I ridhus 2500 kr 2500 kr

Helgpris heldag,2 ridhus 3500 kr 3500 kr

Helgpris, hel helg, I ridhus 3500 k 3500 kr

Helgpris, hel helg,2 ridhus 5500 kr 5500 kr

Vardag 0700-1600 2000 kr 2000 kr

Fasta tider Tas bort 200krlh

Tillftilliga tider Tas bort 300 kr/h

Timtaxa 300 k/h Fanns ej

Teorilokal hel dag 200 kr 200 kr

Teorilokal halv dag (max 5h) 125 kr 125 kr

Tävling hel helg 10 000 k 10 000 kr

Tävling en helgdag 5500 kr 5 500 kr

Pris endast ftir utomhusbanor 100 krih 100 kr/h

Bränslanbanan Gratis Gratis

Sida
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Städning enligt såirskild överenskommelse, i ftirsta hand ska anläggningen
återlämnas i samma skick som nåir den hyrdes.

Anläggningskort (ftir ridning på såirskilt avsedda tider.)

Bodens kommun

Helår
Halvår
Kvartal
Helår, familj

Halvår, familj

Manad
Dag

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-11-27
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Förslag
1500 kr
850 kr
500 kr
2500 kr, max25 âr,
bor hemma
1500 kr, max25 år,
bor hemma
250 kr
50 kr

Taxor 2017
1500 kr
850 kr
500 kr
2500 kr, max25 år
bor hemma
1500 kr, max25 år,
bor hemma
250 kr
50 kr

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden ftireslår 2017-11-08 $ 118 att
kommunfullmäktige fastställer taxoma att gälla från och med20l7-08-01

För beslut
Kommunfullmåiktige

Signatur
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S 147 Revidering av externa kostpriser
K520171669

Arbets uts kottets fö rs lag
1. Kommunfullmåiktige godkåinner att taxor och avgifter höjs enligt

fürslaget.

2. Nya taxor och avgifter gäller fran och med 2018-01-01.

Beskrivning av ärendet
På grund av kostnadsutvecklingen och ökad andel ekologiska livsmedel
ftireslås höjning av kostpriser från och med 2018 enligt nedanstående
ftirslag. Nuvarande kostpris anges inom parentes.

Utbildningsnåimnden ftireslår 2017-10-26 g 76 att kommunfullmäktige
godkåinner de taxorna att gälla fran och med 201 8-01 -01 .

För beslut
Kommunfullmfütige

Lunch/middag 62,50 (58,04)

Mellanmål 13,39 (L3,39)

Kaffe/te/varm
choklad/läsk

13,39 (13,39)

Kaffebröd/godbit LO,7L (LO,77l

Smörgåsar L7,86 (77,861l

,* &--'
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Taxa för tillsyn över försäljning i detaljhandeln av
folkö|, tobak, receptfria läkemedel samt elektroniska
cigaretter och påfyl I nads behål lare
K520171696

Arbets uts kottets fö rs lag
1. Kommunfullmåiktige antar taxa für kommunens handläggning av

ärenden och tillsyn enligt alkohollagen (20 1 0 : I 622), tobakslagen
(1993:581),lag (2009:730) om handel med vissa receptfria lfüemedel
samt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

2. Taxan gäller från och med 2018-01-01.

3. Kommunfullmfütige upphäver fran 2018-01-01 tidigare beslut om taxa
ftir tillsyn av folköI, tobak samt receptfria läkemedel fastställd2015-12-
21 $ 18e.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Kommunfullmdktige i Boden beslutade 2015-12-21$ 189 om taxa ftir tillsyn
av folköI, tobak samt receptfria läkemedel.

Genom detta beslut sammanfürdes tre taxor till en gemensam taxa och
samtidigt inftirdes enfast årlig tillsynsavgift ft)r de ñrsäljningsställen som
omfattas av miljö- och byggnämndens regelbundna tillsyn över
verksamhetsområdena folköI, tobak och receptfria läkemedel.

Den 1 juli 2017 trädde lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt ftirordning(2017:429) om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare i kraft. Enligt denna lag har kommunen ett
tillsynsansvar gällande elektroniska cigaretter (även kallade e-cigaretter) och
påfyllningsbehållare på försäljningsställen. Kommunen ska även ta emot
anmälan om fürsäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare från
näringsidkare.

I Bodens kommun är det Miljö- och byggn?imnden som har ansvaret ft)r
tillsynen över den som bedriver anmälningspliktig ftirsäljning med
elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare.

Lagrum

Enligt 8 kap 10 $ alkohollagen ges kommunen rätt att ta ut avgifter für den
löpande tillsynen av detaljhandel med folköI.

Enligt 19 b $ tobakslagen ges kommunen rätt att ta ut avgifter für sin tillsyn
av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.

14(43)
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Enligt 23 $ lag om handel med vissa receptfria låikemedel ges kommunen rätt
att ta ut avgifter ftir sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig
detaljhandel.

Enligt 46 $ lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ges
kommunen ratt atf ta ut avgifter ftir sin tillsyn av den som bedriver
anmälningspliktig ftirsälj ning med elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare.

Motivering

I nämndens nuvarande taxa inom områdena ftir alkohollagen, tobakslagen
och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel framgår att ftir
verksamheter som omfattar fler än ett verksamhetsområde ska tillsyn och
avgift samordnas.

Denna samordning bör även omfatta tillsyn och avgift ftir ftirsäljning med
elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare. Samordning motiveras av
att tillsynsmetodiken inom dessa fyra verksamhetsområden är av likartad
karaktär med likartad lagstiftning som alla faller inom begreppet
skyddslagstiftning.

Samordnad tillsyn innebär en samordningsvinst ftjr såväl miljö- och
byggnämnden som ftir verksamhetsutövaren.

Grunderna ftir avgiftsuttaget ñljer kommunallagen, sj älvkostnadsprincipen,
likställighetsprincipen och retroaktivitetsftirbudet.

Taxan ska börja gälla från och med den I januari 2018.

Miljö- och byggnämnden ftireslåLr 2017-ll-07 $ 59 att kommunfullmäktige
antar taxorna für kommunens handläggning av ärenden och tillsyn enligt
alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att gälla från
och med 2018-01-01 och från samma datum upphäva tidigare beslut om taxa
ftr tillsyn av folköI, tobak samt receptfria läkemedel.

För beslut
Kommunfullmäktige

S¡da
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S f 49 Justering av taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
KS 20t7t697

Arbets uts kottets fö rs la g
l. Kommunfullmaktige antar justeringar i taxa ft)r kommunens prövning

och tillsyn inom miljöbalkens (199S:S0S) område.

2. Justeringar i taxan gäller från och med 2018-01-01.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Boden beslutade 2014-12-15 g 131 om taxa ftir
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt timavgift vid
tillämpning av taxan. Justering av taxan gjordes 2015-12-21$ 188 och
2016-12-19 $ 1s3.

Taxan består av fyra delar; Taxa, taxebilaga l, taxebilaga2 ochtaxebilaga 3.

Den 1 januari 2017 trädde flera ändringar i miljöprövningsftirordningen
(20r3:25r) i kraft. Med anledning av dessa ftirändringar finns ett behov av
j ustering av taxebilaga 2.

Justeringar i taxebilaga 2 är aven gjorda under Rubriken
Hälsoskyddsverksamheter - Boende, så att årlig tillsynsavgift kan tas ut für
den återkommande tillsynen av flerbostadshus.

I taxebilaga 3 justeras tabellen ftir riskbedömning så att avgiftsklasserna 1: I
och 2:B ändras från timavgift (T) till en timme (l) arlig tillsynsavgift. Denna
tabell tillämpas när en verksamhet riskklassas och bedöms hamna i
respektive riskkolumn.

; f G tt t1

Lagrum

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgar av 8 kap. 3b
kommunallagen (199 l:900).

Bestämmelser om rätt ftir kommunfullmäktige att meddela ftireskrifter
om avgifter für kommunens prövning och tillsyn finns i 27 kap.l $
miljöbalken (1 998 :808).
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Förordning (1998:9a0) om avgifter ftir prövning och tillsyn enligt
miljöbalken. Enligt 1 kap. 2 g gäller bestämmelserna i 9 kap. 4 och 5 $$ i
denna ftirordning für en kommunal myndighets verksamhet.

Motivering

Taxan baseras på det underlag som SKL, Sveriges kommuner och Landsting,
har tagit fram ftir tillsyn inom miljöbalkens område, "Taxa inom
milj öbalkens område utifran risk- och erfarenhetsbedömning" dat. 20 l2-0 5 -
30 samt den justerade taxebilaga2, dat.2017-05-19.

Justeringar i taxebilaga 2beror till största del på de ändringar som är gjorda i
miljöprövningsftirordningen och som i sin tur har anpassats till framftir allt
industriutsläppsdirektivet (IED) (20 | 0 I 7 5 I EU).

Grunderna ftir avgift suttaget ftiljer kommunallagen, sj älvkostnadsprincipen,
likställighetsprincipen och retroaktivitetsftirbudet.

Miljö- och byggnämnden füreslâr 2017-ll-07 $ 58 att kommunfullmäktige
antar justeringar i taxa ftir kommunens prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område att galla från och med 2018-01-01.

För beslut
Kommunfullmäktige

/ Expedierat

ry ó<-



Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammant¡ädesdatum

2017-11-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

S 150 Ansökan om överlåtelse av tillsyn på
avfallsanläggningar
K520t71694

Sida
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Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmäktige godkänner ansökan.

Beskrivning av ärendet
Milj öprövningsftirordn ing (20 | 3 :25 1 ) hck 20 17 -0 | -0 | omfattande
ft)rändringar für att uppfylla kraven i utsläppsdirektivet. En av de största
ft)råindringama skedde i 29 kap. som handlar om miljöfarliga verksamheter
som hanterar avfall.

Andringarna har, utöver att vissa verksamheter har fättnya
verksamhetskoder, även inneburit att två verksamheter som bedrivs inom
Bodens kommun har fått en ny prövningsnivå och har gått från B-
verksamhet till A-verksamhet. Det innebär att Miljö- och byggnämnden sen

2017-01-01inte längre är den operativa tillsynsmyndigheten ftir
avfallsanläggningarna Svalget Återvinning AB och Restproduktbearbetning i
Boden AB. Denna tillsyn har istället övergått till Länsstyrelsen i Norrbottens
l¿in.

Låinsstyrelsen överlät den operativa tillsynen till Bodens kommun 1993-07-
0 I gällande tillstandspliktiga B-verksamheter och 1 993 -0 I -0 I gällande
tåikter. Länsstyrelsen beslutade, 2010-1I-29, att överlåta det operativa
tillsynsansvaret gällande vattenskyddsområde och tillhörande
skyddsftireskrifter ftir Kusöns grundvattentåikt till Miljö- och byggnämnden.

Beslutsmotivering
En statlig operativ tillsynsmyndighet får överlåta åt en kommunal nämnd att
utöva den operativa tillsynen om kommunfullmäktige begåir det (18 $
Milj ötillsynsftirordning 201 I :13).

Överlåtelsen får gälla (19 $ Miljötillsynsftirordning 201 I :13)

1. en viss typ av tillsynsobjekt.

2. en viss typ av tillsynsobjekt med undantag für ett visst eller vissa tillsynsobjekt.

3. ett visst tillsynsobjekt.

Verksamheterna som omfattas av en ny prövningsnivå är
avfall sanläg gningarna S val get Återvinning AB och Restproduktbearbetning i
Boden AB. Det är därftir endast dessa två tillsynsobjekt som är aktuella ft)r
en begäran om övertagande av tillsyn.

/ Expedierat Signatur
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Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en ansökan om överlåtelse som
bedöms innehålla den information som Länsstyrelsen kommer behöva fÌir att
kunna pröva begäran.

Sammanfattningsvis kan sägas att verksamheterna inte har ftiråindrats något
utan båda bedriver samma typ av miljöfarlig verksamhet som tidigare.
Svalget Återvinning AB omfattas av ett tillstand som gavs 2010 och
Restproduktbearbetning i Boden AB av ett tillstånd som gavs 2011. Miljö-
och byggnåimnden har varit den operativa tillsynsmyndigheten ftir båda
verksamheterna från de startade.

En ansökan om överlåtelse av tillsynen für avfallsanläggningama Svalget
Återvinning AB och Restproduktbearbetning i Boden AB skulle i det
nåirmaste anses varaatt återgå till normalläge och bör således rimligen inte
innebära nägranegativa förändringar ftir Miljö- och byggnämnden,
Länsstyrelsen, verksamhetsutövarna, människors hälsa eller miljön.

Samhällsbyggnadskontoret har både personella resurser och tillräcklig
kunskap att utöva en tillfredsställande tillsyn av verksamhetema.
Samhällsbyggnadskontoret har även en mangårig insyn och kunskap om just
dessa specifika verksamheter då tillsyn av dessa har bedrivits i 7 respektive
20 års tid.

Miljö- och byggnåimnden beslutade20IT-11-07 $ 63 att låimna ansökan für
beslut till tullmfütige.

För beslut
Kommunfullmäktige

Signatur
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Begäran om kompensation för intäktsbortfall vid
Nordpoolen på grund av renovering
KS 2017i708

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta frågan till behandlingen av
ärendet om över- och underskottsfond efter bokslut 2018.

Beskrivning av ärendet
Under 2018 kommer de större resterande delama av ytskikten på Nordpoolen
att renoveras. De områden som berörs är:

o Äterstående delar av äventyrsbadet och tornet till rutschbanorna

o Motionsbassåingen

o Korridorer

. Undervisningsbassängen med omklädningsrum

Renoveringarna kommer att innebåira stora driftstömingar i verksamheten
trots att stor hänsyn tas till när i tid som renoveringen kommer att ske. Detta
kommer att påverka intäkten under 2018. Hur stort intäktsbortfallet kommer
attvara är mycket osåikert att bedöma i dagsläget, men beråiknas till minst
800 000 kronor utifrån statistiskt underlag från kassasystemet.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ftireslår 2018-l 1-08 $ 102 att det
intäktsbortfall som beräknas uppstå vid renoveringsarbeten vid Nordpoolen
ska avskrivas vid bokslutet 2018.

För beslut
Kommunfullmäktige
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S f 52 Beslut om utbetalning av part¡stöd för 2018
K520171700

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmäktige fastställer kommunledningsftirvaltningens ftirslag till
utbetalning av partistöd för år 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2015-04-20, $ 41, beslutat om regler ftir partistöd.
Reglerna har antagits till ftiljd av ändringar av reglerna om partistöd i
kommunallagen. Enligt reglerna ska mottagama av partistöd årligen senast
den 30 juni lämna en skriftlig redovisning som visar hur partistödet har
använts tillsammans med ett granskningsintyg. Fullmäktige ska varje år fatta
ett beslut om utbetalningen av stödet. Om redovisningen av
granskningsrapporten inte lämnas i tid far fullmäktige besluta att inget stöd
utbetalas für nästkommande ar.

Samtliga partier i kommunfullmäktige har låimnat redovisningar och
granskningsrapporter över sin användning av partistödet under 2016 itid.
Kommunledningsftirvaltningen fiireslår att fullmäktige beslutar att
partistödet ftir 2018 ska betalas ut enligt vad som framgår av bilagan.

Kommunledningskontoret füreslår i tjänsteskrivelse 2017 -11 - I 3 att
kommunfullmäktige fastställer ftirslaget till utbetalning av partistöd ftir år
2018.

För beslut
Kommunfullmäktige

/ Expedierat Signatur
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Avsiktsförklaring gällande samverkan ¡nom
gemensamma arbetsmarknadsreg ionen
KS 20171735

Arbets uts kottets fö rs I ag
1. Kommunfullmdktige ställer sig bakom avsiktsftirklaringen.

2. Finansiering sker inom kommunledningsftirvaltningens budget.

Beskrivning av ärendet

Syfte och mål

Avsiktsftirklaringens syfte är att dokumentera kommunernas ömsesidiga
vilja att i samverkan agera ftir en ökad inflyttning ftir att säkerställa
kompetensñrsörjning till ftiretag och offentlig sektor i Luleåregionen, det
vill säga Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn. För framgång på lång sikt
behöver kommunerna samlas kring en gemensam målbild, avgråinsning samt
säkerställa resursfü rsörj ning.

Målet àr attvara Sveriges mest attraktiva lokala arbetsmarknadsregion. Vi
genomftir aktiviteter riktade mot inflyttning fran Stockholmsområdet under
namnet Hemlängtan och arrangerar frukostmöten i Stockholm. Gemensam
marknadsfüring av arbetsmöjligheter gentemot studenter kan bli aktuell ftir
att öka andelen som stannar kvar i länet.

Tidsperiod

Avsiktsftirklaringen avser i ftirsta hand ett åtagande für tre år, 1 augusti 2018

- 31juli 202r.

Förutsättningar

En lokal arbetsmarknadsregion är en indelning av Sverige som funnits som
statistiskt begrepp sedan 1990. Luleåregionen är en kraftfull tillväxtregion
med fler än 170 000 invånare. Varje dag arbetspendlar drygt 14 000 personer
mellan Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn. Alla kommuner avsätter 100

000 kr per år ftir att finansiera gemensamma aktiviteter. Redovisning av
verksamheten sker årligen till respektive kommunstyrelse.

Tidigare samarbeten

Kommunema i Luleåregionen har sedan åtr 2013 kontinuerligt arrangerat
event i Stockholm med stor framgång.

Avgränsning

Kommunerna är ense om att avgränsningen für samarbetet avser arbete für
inflyttning och kompetensftirsörjning inom den gemensamma lokala
arbetsmarknadsre gionen.
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Form för samarbetet

Arbetet drivs av en styrgrupp med en till två representanter från alla fem
kommunerna.

Kommunledningskontoret har 2017 -ll -1 6 lämnat in avsiktsftirklaringen ftlr
beslut.

Processledare Jeanette Nilsson informerar om ärendet.

För beslut
Kommunstyrelsen

23(43)
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Revidering av Policy för trygghet och säkerhet i

Bodens kommun
K520t51733

Arbets uts kottets fö rs I a g

Kommunen antar revidering av säkerhetspolicy (kf 2010-11-01 $ 91) med
ftireslagna fürändringar. Styrelser och n¿imnder med fastställd policy tillser
att ftilja policyn i tillämpliga delar.

Beskrivning av ärendet
En revidering av tidigare framtagen policy innefattar ft)rändringen av namnet
på räddnings- och beredskapsftirvaltningen till räddnings- och
säkerhetsftirvaltningen. Den reviderade policyn omfattar även en beskrivning
av samordningen ftr trygghet och säkerhet, vilka inriktningsmål kommunen
har inom områdena samt ftirtydligande av ansvaret ftir trygghet och
såikerhetsarbetet. I ansvaret ftir nämnder och styrelser framgår att
säkerhetshandläggare ska utses inom respektive verksamhet.

Räddnings- och sfüerhetsfürvaltningen ftireslår i tjänsteskrivelse 2017-ll-14
att kommunfullmäktige antar den reviderade säkerhetspolicyn. Styrelser och
nämnder ska följa policyn i tillämpliga delar.

Säkerhetssamordnare Tommy Lindvall informerar om ärendet.

För beslut
Kommunfullmäktige

Sida
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Antagande av detaljplan för fastigheterna ENEN I och
2, BODEN 50:4 samt del av BODEN 56:39, i Bodens
centrum
KS 20171476

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra centrumbebyggelse med, i ftirsta hand,
bostäder i ett av Bodens mest centrala och attraktiva lägen.

Kommunstyrelsens ordft)rande har genom sin delegation 2017 -08-07 gett
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan ftir aktuellt
planområde. Samhällsbyggnadskontoret har i enlighet med plan- och
bygglagens regler ft)r utökat fürfarande, upprättat, samrått samt ställt ut
detaljplanen med tillhörande handlingar ftir granskning.

Under tiden ftir samråd 2017-08-28 till och med20l7-09-18 inkom
skrivelser från:

o Trafikverket

o Länsstyrelsen

o Lantmäteriet

o Fortifikationsverket

o Luftfartsverket

o Försvarsmakten

o Handikappftireningarnas samarbetsorgan, HSO

o Skanova

o Privatperson boende på Hellgrensgatan

o LundströmsFastigheter

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

kap. l0$ plan - och bygglagen. Lantmäteriet framftirde bland annat synpunkt
angående bättre tydlighet av markanvåindningen på parkering.

Inkomna synpunkter från Lundströms fastigheter samt närboende handlade
om skuggbildning från blivande bostadskvarter, andra lokaliseringar ftir
exploateringen och ftistningsliknande arkitektur.
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Under tiden ftir granskning 2017 -10-23 till och med 2017 -1 1 - I 3 inkom
skrivelser från:

o Lantmäteriet

o LänsstyrelsenNorrbotten

o Luftfartsverket

o Trafikverket

o Försvarsmakten

o Handikappfiireningarnas samarbetsorgan, HSO

o LundströmsFastigheter

o Privatperson boende på Hellgrensgatan

Under granskningen kvarstår Länsstyrelsens yttrande om att de inte har
sådana invändningar mot planftirslaget som skulle kunna leda till att beslutet
att arúa detaljplanen behöver prövas enligt bestämmelserna i 1 1 kap. 10$
plan- och bygglagen.

Lantmäteriet framfürde synpunkter om möjligheten att bilda
gemensamhetsanläggning frir ändamålet parkering på kvartersmark.
Samhällsbyggnadskontoret har noterat detta men har gjort bedömningen att
inte tillägga eft g (gemensamhetsanläggning) till plankartan eftersom Bodens
kommun kommer ha äganderätt över parkeringarna på kvartersmark.

Ytterligare synpunkter från Lantmäteriet handlade om att det saknades
administrativ bestämmelse i plankartan für genomftirandetiden och att
bygglov inte får lämnas ftrråin berörd kvartersmark åir sanerad till minst det
krav som gäller ftir känslig markanvändning. Dessa två planbestämmelser är
tillagda i plankartan efter granskning.

Trafikverket, Luftfartsverket och Försvarsmakten har inget att eriffa mot
detaljplanen.

Handikappftireningarnas samarbetsorgan, HS O, hade synpunkter angående
utformningen och exempel på åtgärder ftir att bostadshusen ska vara
tillgängliga ftir alla.

Inkomna synpunkter från Lundströms Fastigheter samt nåirboende handlade
om liknande aspekter som under samrådsskedet: skuggbildning från blivande
bostadskvarter och andra lokaliseringar fiir exploateringen.

Infür antagande kvarstår ftiljande synpunkter som inte blivit tillgodosedda:

. Synpunkter om att skuggbildning minskar ljusinsläpp i
bostadslägenheter i nËirliggande fastigheter.
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. Synpunkt om att kvarteret inte bör bebyggas och att andra
lokaliseringar i centrum, som kan vara bättre lämpade, bör utredas.

Samhällsbyggnadskontoret ftireslår att kommunfullmåiktige antar
detaljplanen.

X'ör beslut
Kommunfullmfütige
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Revidering av riktlinjer för trygghetsboende i Bodens
kommun
K520171733

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullm?iktige antar reviderade Riktlinj er ftir trygghetsboende i
Bodens kommun.

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar attläggatill en ny punkt 8:14 i sin
delegationsordning om utbetalning av kommunalt finansiellt bidrag till
trygghetsboende. Dele gat är samhällsbyggnadschefen.

Daniel Rönnbäck (M) anmälerjäv och deltar inte i handläggningen av
Èirendet.

Beskrivning av ärendet
Det finns skäl att revidera Riktlinjer ftir trygghetsboende i Bodens kommun,
antagen av kommunfullmåiktige 2015-10-19 $ 138. Orsaker till revidering är:

o Sänkt ålder till 65 år ftir trygghetsboenden enligt den statliga
fürordning 2016:848 om statligt stöd ft)r att anordna och
tillhandahålla bostäder ftjr äldre personer.

o Ett flertal av kriterierna i riktlinjerna är oklara när det gäller kraven.

o Bodens kommuns rutiner ftir ansökningar och utbetalning av
kommunalt finansiellt stöd behöver fortydligas.

Förordning 2016:848 möjliggör bland annat för fastighetsägare och
byggbolag att söka statligt stöd ftr uppflorande av en byggnad eller
tillbyggnad som innebär nytillskott av bostadslägenheter, inklusive
gemensamma utrymmen, som upplåts med hyresrätt eller kooperativ
hyresrätt. De ska vara avsedda ftir äldre personer på den ordinarie
bostadsmarknaden och fråimja gemenskap och trygghet. I ftjrordningen har
åldern sänkts till 65 år ftir trygghetsboenden. I nu gällande kommunala
riktlinjer är kriteriet für ålder lägst 70 år varftlr en anpassning nu ftireslås till
det statliga ålderskravet.

S amhäl I sbyggnadskontoret fÌlre slår i tj åinsteskrivel se 20 17 - I I -20 att
kommunfullmäktige antar de reviderade riktlinjerna och lägger till en ny
punkt i delegationsordningen om utbetalning av kommunalt finansiellt
bidrag till trygghetsboende. Delegat är samhällsbyggnadschefen.

För beslut
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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S 157 Samverkansöverenskommelsekommun/Polis(SöK)
K520171724

Arbets uts kottets förs la g

Kommunen antar samverkansöverenskommelsen (SÖK) ftir 20 I 8-2019
mellan Polisen och kommunen. Överenskommelsen ersätter den tidigare
överenskommelsen ftir samverkan für ökad trygghet och hälsa 2015 -2017
antagen av kommunstyrelsen 2014-12-08 $ 144.

Beskrivning av ärendet
Samverkansöverenskommelsen (SÖK) är framtagen i samverkan med
ftirvaltningarna och Polisen. Rådet ftr trygghet och hälsa är styrgrupp fiir
framtagandet. Överenskommelsen ersätter den tidigare framtagna
överenskommelsen från 20 1 5. Syftet med samverkansöverenskommelsen åir

att den ska vara trygghetsskapande och brottsfürebyggande och ett mervåirde
ftir medborgama. Tryggheten ska öka och utsattheten for brott ska minska.

Räddnings- och beredskapsftirvaltningen har uppdraget att samordna
trygghetsarbetet enligt reglementet ftjr rådet ftir trygghet och hälsa
(kommunfullmäktige 2017-02-20 $ 11). I nya
samverkansöverenskommelsen har man lyft in fokusområden istället ftir
samarbetsområden. Fokusområdena där särskilda satsningar ska göras under
perioden är:

o Utanftirskap

o Alkohol, narkotika, doping och tobak

o Levande trygg offentlig miljö

Utifrån fokusområdena har en problembild tagits fram och effektmål skapats
ftir perioden.

Samverkansöverenskommelsen tas fram inftir varje ny mandatperiod och
undertecknas av lokalpolisområdeschef och kommunalråd, efter beslut av
kommunstyrelsen. Denna överenskommelse omfattar endast tv ä âr, 20 I8 -
2019. Anledning till det är atti fürsta hand se till att detta strategiska
dokument kommer rätt i tid i ftirhållande till mandatperioderna.

Räddnings- och säkerhetsftirvaltningen ftireslår i tjänsteskrivelse 2017-Il-20
att kommunstyrelsen antar den nya samverkansöverenskommelsen.

Säkerhetssamordnare Tommy Lindvall informerar om ärendet.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S f 58 Medborgarförslag. Dela ut gratis broddar
KS 20t61753

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunstyrelsen avslår medborgarfürslaget med anledning av att
kommunen redan vidtar effektiva åtgärder ftir att ftirhindra halkolyckor.

Beskrivning av ärendet
Kerstin Widman har 2016-12-27 lämnat in ett medborgarftirslag om att
Bodens kommun ska dela ut gratis broddar till kommunens medborgare.

Widman skriver att den senaste tidens vintrar varit varmare ¿in tidigare,
vilket gjort gator och vägar extremt isiga med många halkolyckor som ftiljd.
Tillbuden orsakar personskador, belastar sjukvården och är kostsamma für
både landsting och kommun.

I Bodens kommun halkade 35 personer så illa i trafiken 2016 att de hck vård
på sjukhus. Halkolyckor är vanligast i medelåldern, men personer som är 70

år och äldre löper större risk att vid fall drabbas av frakturer som, ftirutom
stort personligt lidande, även är kostsamt fiir samhället genom den

sjukhusvard och eventuella kommunala insatser som kan bli ftiljden.
Kommunen utftir därftir flera aktiviteter für att minska antalet halkolyckor.

Halkbekämpning påbörjas snarast när halka uppstår med start på prioriterade
gång- och cykelvägar. Vår och höst informerar kommunen via webben och i
Boden i bild om möjligheten for allmänheten att hämta gratis sand/grus på

Torpgärdans östra industriområde. Fastighetsägare informeras om ansvaret

att röja snö och bekämpa halka på trottoarer utanför fastigheten.

Kommunen informerar även om vikten av att anvåinda broddar och ger tips
på saker att tänka på vid inköp.

För att ftirebygga skador och ohälsa hos personer som Û'llt 70 år och som

bor kvar i eget boende har kommunen infürt servicen Fixar'n. Fixar'n kan
till exempel hjälpa till med utkörning av sand, sandning och lättare
snöröjning vid farstukvist eller balkong. Under säsong ska Fixar'n vid sina

hembesök erbjuda gratis broddar till personer som inte har nägra egna. Om
hjälpen tar kortare tid än 30 minuter så kostar den ingenting. Om hjälpen tar
längre tid så kostar den 75 kronor per påbörjad timme.

Kommunen vidtar olika åtgärder für att bekämpa halkan och informerar om
vikten av alt anvåinda broddar. Personer som fyllt 70 år kan få gratis broddar
och hjälp med halkbekämpning. Övriga medborgare får lätt tag på olika
varianter av broddar i handeln. Kommunledningskontoret füreslår därftir i
tjänsteskrivelse 2017-11-20 att kommunstyrelsen avslar medborgarftirslaget.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Ändrad ordning för anmälan av delegationsbeslut till
kommunstyrelsen
KS 20t717t9

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunstyrelsen godkänner de ftireslagna ändringamaav den fürsta sidan i
delegationsordningen, gällande

. Ändrade paragrafhänvisningar med anledning av den nya
kommunallagen

. Ändrad lydelse av avsnittet om anmälan om delegationsbeslut enligt
ftljande (ny text är understruken):

Beslut fattade både på delegation och vidaredelegation ska anmälas till
styrelsen på nästftiljande sammanträde om beslutet kan överklagas enligt
bestämmelserna i 13 kap kommunallagen (laeliehetsprövnins).

Anmälan sker genom att besluten skrivs in på en delegationslista. Listan
delges kommunstyrelsen vid varje sammanträde. Beslut om finansfrågor
anmäls i finansrapporten.

Beskrivning av ärendet
Enligt nya kommunallagen gäller att nämnden ska ta ställning till vilka
delegationsbeslut som ska anmälas till den, vilket skiljer från nuvarande
regler som säger att alla delegationsbeslut ska anmälas.

Kommunledningskontoret füreslår att samtliga beslut som kan överklagas
enligt så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen även
fortsättningsvis ska anmälas till styrelsen. Därutöver gäller enligt lagen att
samtliga så kallade ordfürandebeslut ska anmälas till styrelsen.

Kontoret ftireslår också att vissa paragrafhänvisningar på
delegationsordningens fürstasida anpassas till de paragrafer som gäller enligt
den nya kommunallagen.

Kommunledningskontoret ftireslår i tj änsteskrivelse 20 17 - | I - | 6 att
kommunstyrelsen godkänner de ftireslagna ändringamaav den ftirsta sidan i
dele gationsordningen.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Revidering av teckningsrätten inom ekonomikontoret
KS 2015/61

Arbets uts kottets förs lag
Kommunstyrelsen fastställer ftireslagen teckningsrätt och råitt att
underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser inom ekonomikontoret.

Beskrivning av ärendet
För att kunna teckna kommunens deklarationer, plus- och bankgiron,
bankkonton, avtal och övriga handlingar inom ekonomikontoret krävs ett
beslut från kommunstyrelsen om vem som åir behörig att underteckna
handlingar. Ekonomikontorets teckningsrätter är senast beslutade av
kommunstyrelsen 2017-ll-13 $ 176.

En revidering av teckningsrätten ftireslås på grund av personalomsättning
inom ekonomi- och personalkontoret, kommunledningsftirvaltningen.

Ekonomikontoret ftireslår i tjtinsteskrivelse 2017-ll-21att kommunstyrelsen
fastställer ftireslagen revidering av teckningsrätten inom ekonomikontoret.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Bredåkers by om köp av skolan och förskolan i

Bredåker
K520t71623

Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande.

Beskrivning av ärendet
Bredfüers by (genom Jan Holmbom) har i skrivelse 2017-10-10 anmält
intresse att fürvärva Bredåkers skola och ftirskola till ett ftireslaget pris om
100 000 kronor. Syftet ar atti samarbete med Mimers Brunn starta friskola
(F-6) och överta den ftirskoleverksamhet som bedrivs i Bredåker.

Kommunen erbjuds i ftirsta skedet att hyra tillbaka lokalerna till ftjrskolan
under den tid som ansökningsprocessen ftir skolverksamhet pågår. En
grundftirutsättning ftir att Skolverket ska medge tillstånd är att sökande kan
redovisa vilka lokaler som kommer att nyttjas. Köpet skulle därftir villkoras
med att tillstånd fiir skolverksamhet kan erhållas. Efter beviljat tillstånd från
Skolverket önskar Bredåkers by överta ftirskoleverksamheten.

Fastighetsftirvaltningens uppfattning i tj änsteskrivelse 20 17 -I 1 -08 är att
gamla skolbyggnaden, med starkt begränsad mark¡a, kan säljas till
ftireslaget pris istället ftir att rivas. ,Å.terköp av byggnaden är under inga
ftirhållanden aktuel lt.

Förskolan behövs ftir den kommunala verksamheten.
Fastighetsftirvaltningens rekommendation är att avslå ftirfrågan om en
ftirsäljning av ftirskoledelen. Konsekvensen skulle bli en ökad hyresnivå som
belastar utbildningsftirvaltningens budget, samt att kommunen tappar
kontrollen över lokalresursen. Fastighetsftirvaltningen rekommenderar även
att utbildningsnämnden hörs avseende frågor kopplade till övertagande av
verksamhet.

Detta yttrande innebär inte något ställningstagande till frågan om skol-
respektive fürskoleverksamhet. Den frågan prövas av utbildningsnämnden i
separat ordning när ansökan inkommer.

Kommunledningskontoret föreslår i tj åinsteskrivelse 2017 -l 1 - 1 5 att
kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att
ftirhandla om villkor für överlåtelse av skolbyggnaden i Bredåker till
ftireträdare ftir Bredåkers by.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S f 62 Tillfälligt flyktingstöd Íör 2017 och 2018
KS 2016/50

Arbets uts kottets fö rs I ag

Kommunstyrelsen delegerar till sin ordftirande att besluta om återftiring av ej

nyttjad budget från nämnderna fiir det tillftilliga flyktingstödet 2017 och
samtidigt besluta om till vilka projekt/satsningar som motsvarande belopp
ska användas till under 2018.

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade i december 2015 om ett tillftilligt stöd till kommuner
och landsting med anledning av den uppkomna flyktingsituationen. För
Bodens del innebar stödet ett tillskott pä 65,3 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-15 $ 13 att medlem skulle användas

under ëren2016-2018 dels till ökade kostnader med anledning av
flyktingmottagandet dels till olika integrationsproj ekt/satsningar.
Proj ekten/satsningarna skulle inte innebär a nägra ökade driftkostnader eft er
2018. Kommunstyrelsen hck samtidigt i uppdrag att ftirdela bidraget till
nämnder/styrelser.

Under 2016 anvandes23,3 miljoner kronor av stödet och då fick
nämnder/styrelser budgettillskott i takt med att de använde de medel de

beviljats. För att ftjrenkla uppftiljningsprocessen och underlätta
administrationen har återstående medel for 2017 fürdelats ut till
nämnder/styrelser i enlighet med kommunstyrelsens beslut från 2016 och
2017 om anvisningar ur potten. Avsikten var att ställning till fortsatt
hantering sedan skulle tas utifrån hur mycket av medlen som nyttjats under
året.

Nyttjandet fram till och med oktober 2017 pekar päatt det kommer att
återstå budget vid årets slut. Slutligt nyttjande kommer dock inte vara helt
känt vid kommunstyrelsens sammanträde nu i december. Eftersom fiirsta
sammanträdet ftir 2018 ligger efter att20l7 års bokslut är helt klart ftireslår
ekonomikontoret i tj änste skrivel se 20 | 7 - | | -20 aft kommunstyrel sens

ordftrande fär i delegation att under januari 2018 besluta om eventuell
återfiiring av budget från nämnderna samt ftirdelning av motsvarande belopp
till olika projekt/satsningar under 2018.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Kom m u n led n i n gsförvaltn i n gens verksam hets plan
2018-2020 in klusive i ntern kontroll plan
KS 2017/691

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsftirvaltningens
verksamhetsplan och internkontrollplan ftir 20 I 8-2020.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen har utifrån fastställd strategisk plan utarbetat
ett ftirslag till verksamhetsplan für åren 2018-2020. Förvaltningen har
kopplat aktiviteter till ftirbättringsområden och målindikatorer och beslutade
ftiråindringar av drift- och investeringsbudgeten har inarbetats i ftirslaget.
Förvaltningen har även tagit fram en internkontrollplan ftir 2018.

Ekonomikontoret ftireslår i tjänsteskrivelse 2017-ll-16 attkommunstyrelsen
godkänner kommunledningsftirvaltningens verksamhetsplan och
internkontrollplan for 20 18-2020.

Kommunchef Mats Berg informerar om åirendet.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Räddn ings- och säkerhetsförvaltni ngens
verksam hetsplan 2018-2020 in kl usive
internkontrollplan
KS2017169l

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunstyrelsen godkänner räddnings- och beredskapsfiirvaltningens
verksamhetsplan 20 I 8 -2020 och internkontrollplan fttr 20 1 8.

Beskrivning av ärendet
Räddnings- och säkerhetsftirvaltningen har l?imnat ftirslag till
verksamhetsplan für åren 2018-2020 och internkontrollplan ftr 2018.

Räddnings- och säkerhetsfürvaltningens netto budgetram ftjr åren 2018-2020
uppgår till 30 664 000 kronor, 30 404 000 kronor respektive 30 358 000
kronor.

Förslaget till driftbudget ligger inom ram.

Räddnings- och såikerhetsfürvaltningens ftirslag till investeringsbudget 2018-
2020ligger på ram.

Räddnings- och sfüerhetsftirvaltningen ftireslår i tjänsteskrivelse 2017-Il-I7
att kommunstyrelsen godkänner ftirvaltningens verksamhetsplan fttr 20 1 8-
2020.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S 165 Anvisning av budget för nyinvester¡ngat 2018-2020
KS 20171723

Arbets uts kottets fö rs I ag
Kommunstyrelsen beslutar ge nämnder/styrelser tilläggsanslag ftir
nyinvesteringar enligt ftilj ande :

Nämnd/styrelse

Sida
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2018 2019 2020

Kommunstyrelsen, kommunledning

Kommunstyrelsen, tekniska
Fastighetsnämnden

Utbildningsnämnden

Kultur-, fritids & ungdomsnämnden

27233

I 000

48 000

5 300

3 320

467

400

54 500 23 500

5 300

84 8s3 55 367 28 800

Medel anvisas ur kommunstyrelsens pott ftir nyinvesteringar.

Beskrivning av ärendet
Från och med strategisk plan 2018-2020 Ër nämnder/styrelser en
investeringsram ftir kommande reinvesteringar. Med undantag für den
affürsdrivande verksamheten inom kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning
har kommande nyinvesteringar budgeterats i en pott hos kommunstyrelsen.
Potten ftir nyinvesteringar uppgår till 140 000 tk år 2018, 115 000 tkr år
2019 och 126 000 tkr år 2020. Av beslutsunderlaget till strategisk plan
framgår att medel ur potten ska anvisas via gemensamma prioriteringar från
kommunledningsgruppen.

Signatur
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Med utgångspunkt från de nyinvesteringar som nämnder/styrelser hade i sina
budgetftirslag samt tillgängliga resurser har ftiljande investeringar
prioriterats i första hand. Investeringar som planeras att starta 2019 eller
2020 är inte medräknade:

Nr Investering Avser Fastig- 2018 2019

Sida
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Totalt
het

1 Exploateringar
2 Markinköp
3 Nytt arkivutrymme
4 Lokalåtgärder Ässjan
5 Parker, Boden 100 är2019
6 Nytt bussgarage

7 Garagemmfastighets
I Björkdungen fsk fastighet

Björkdungen fsk inventarier
9 Högvalla 8 avd ßk fastighet

Högvalla 8 avd fsk inventarier
10 Matsal Björken, fastighet

Matsal Björken, inventarier
1l UtrustningBjörksalen
12 Säkerhetsproj Björknäs
13 Gruppbostad LSS-vht
14 Ombyggnad Gammeläng
15 Gruppbostad, ersättn Tunet
16 Omklädningsrum träffpunkten
17 Nordpoolen,inventarier
l8 Konst
19 Sarg ishall

Summa (tkr)

Kommunledning
Kommunledning
Kommunledning
Tekniska
Tekniska
Tekniska

Fastighets

Utbildning
Utbildning
Utbildning
Utbildning
Utbildning
utbildning
Utbildning
Utbildning
Sociala

Sociala

Sociala

Kultur,fritid,unga
Kultur,fritid,unga
Kultur,fritid,unga
Kultur,fritid,unga

467

500

400

8 000

X

20 000

7 000

¿J)

500

l 000

2 500

6 000

16 000

4 000

9 000

2 500

500

800

2200
500

4 500

500

3 800

100

220

3 000

500

20 000

7 000

700

I 500

r 400

2 500

6 000

38 000

4 000

49 500

5 300

2 500

s00

800

2200
11 000

5 000

11 000

11 800

100

220

3 000

X

X

X

X

X

25 000

X

x
X

X

X

6 s00 4 000

6 500 4 000

I 000

15 000

5 300

84 8s3 55 367 28 800 184 020

* Kolumnen totalt innehåller åiven budgeterade belopp for 2017 avseende Björkdungens och
Högvallas Ítirskolor samt ombyggnad av Gammeläng. Nlir det gäller Björkdungen finansieras den
även till viss del av fastighetsnämndens reinvesteringsutrymme.

Vad gäller Mårängskolan arbetar utbildningsftirvaltningen och
fastighetsftirvaltningen med ett lokalprogram ñr utbyggnation.
Lokalprogrammct beräknas vara klart under 2018 och finns av denna
anledning inte med bland nyinvesteringarna denna omgång. Om
investeringen startar 2018 eller 2019 är i nuläget inte klart.

Följande investeringar har också bedömts som viktiga att genomftira men på
grund av stor osäkerhet i detaljplaner och annat är dessa investeringar inte
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prioriterade i denna omgång, utan kan eventuellt komma som ett tillägg
under 2018:

o Hopslagning av Rörviken och Stranden ftirskola
o Ny ftirskola Sanden, 8 avdelningar

o Ny ftirskola Trångfors, 5 avdelningar (ersätter nuvarande Trångfors 2

avdelningar, Hamtjärnmoran2 avdelningar och Heden 1 avdelning)

Föreslås att budget für nyinvesteringar anvisas till nämnder/styrelser i
enlighet med ovanstående ftirslag. Investeringar med kryssmarkering i
kolumnen "Fastigheter" anvisas direkt till fastighetsnÈimnden och resten till
berörd nämnd/styrelse. Efter anvisning uppgår potten ft)r nyinvesteringar till
55 147 tkr ar 2018, 59 633 tkr år 2019 och 97 200 tkr år 2020.

Drifteffekter av planerade nyinvesteri ngar

I och med att budget anvisas ftir nyinvesteringar ökar kommunens
driftkostnader. Av ansökan till ovanstående nyinvesteringar framkommer att
ftljande investeringar inte bedöms kunna finansieras inom respektive
nämnd/styrelses driftram :

Nr Investering Avser nämnd/

1 Exploateringar

Sida

3e(43)

2018 2019 2020

6

9

l0
1l
t2
l3
t4
l5
16

Kommunledning
Tekniska

Tekniska

Utbildning
urbildning
Utbildning
Utbildning
Sociala

Sociala

Sociala

Kultur, fritid, unga

200 200

200 200

218 217

Frãn2021*
228

94

184

Nytt bussgarage

Högvalla 8 avd

Utrustning matsal Björken
Utrustning Björksalen
Säkerhetsproj Bj örknäs

Gruppbostad LSS-vht
Ombyggnad Gammeläng

Gruppbostad, ersättn Tunet

Omklädningsrum träffo unkten

Summa
Ökad intern ränteintäkt

Ny summa

l3l l3l

I 254
-1 500

-246

749
-s00

249

200

200

216

228
94

184

5 016

131

341

814

7 424

-2200
5224

* Investeringen i Högvalla fìirskola innebär en ökad driftkostnad med I I 126 tkr från och med
ãr 2021.

Beräknade drifteffekter ftir 2018 utgår fran att investeringen är helt
fürdigställd den 1 januari samma år. Troligen kommer dessa investeringar
inte vara helt klara lorrän senare under året varfür drifteffekten ñr 2018
bedöms bli marginell. Till det kommer att budgeterat resultat i strategisk
plan 2018-2020 tillsammans med nya prognoser på skatt och utjämning samt
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pensioner åir negativt ftir alla åren om man exkluderar effektema av
inftirandet av komponentavskrivning.

Av dessa anledningar samt ftir att fa mer tid ftir analys av nåimndernas
ekonomiska fürutsättningar ftir kommande år füreslås att ingen justering görs
av driftramamai samband anvisning av medel ft)r nyinvesteringar.
Drifteffekter av ovanstående nyinvesteringar får i stället behandlas vid
ordinarie beredning av kommande strategisk plan.

Ekonomikontoret ftireslår i tjåinsteskrivelse 2017-11-22 att kommunstyrelsen
beslutar ge nåimnder/styrelser tilläggsanslag frir nyinvesteringar enligt
fürslag.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S 166 Godkännande av utvecklingsplan för Kyrkkläppen
KS 20171736

Arbets uts kottets fö rs la g

Arbetsutskottet låimnar åirendet utan yttrande.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en utvecklingsplan ftir
Kyrkkläppen. Utvecklingsplanen beskriver grunddragen ftir områdets
framtida nyttjande, med fokus att utveckla Kyrkkläppen till en levande och
attraktiv plats. Bland annat innehåller planen ett nytt läge ftir
utomhusteatern, ny gang- och cykelbro, utveckling av Rotundan till ett
aktivitetshus samt möjlighet ftlr campingen att expandera genom utrymme
ftr ytterligare ställplatser och stugor. Vid framtagandet av utvecklingsplanen
har dialog skett med en rad aktörer, exempelvis Skicamp, Kyrkan,
Nonigården och Hembygdsfüreningen. Intern dialog har skett med berörda
ftirvaltningar.

Utvecklingsplanen ska utgöra ett underlag ftir den framtida utvecklingen av
Kyrkkläppen. Utvecklingsplanen ska användas i dialog med intressenter och
aktörer. Planen blir även ett viktigt underlag till arbetet med den ftirdjupade
översiktsplanen.

S amhällsbyggnadskontoret fü reslår i tj Èinsteskrivel se 20 I 7 - | | -22 att
Kommunstyrelsen godkänner att utvecklingsplanen ftir Kyrkkläppen ska
utgöra ett stöd für fortsatt planering och genomftirande. Detta i form av
underlag ftir dialog och samverkan med intressenter samt till det pågående
arbetet med den ft)rdjupade översiktsplanen für Boden och Sävast.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Remissvar. Kommunutredningens delbetänkande En
generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU
2017:771
K520t71649

Arbets uts kottets förs lag
Kommunstyrelsen beslutar att yttrandet nedan ska utgöra kommunens svar
på remissen.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun har fatt kommunutredningens delbetänkande En generell
rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017 77) på remiss.

Utredningen füreslår en generell rätt ftir kommuner (och även landsting) att
utfüra uppgifter åt varandra med stöd av avtal. Rätten skrivs in i
kommunallagen som ett generellt undantag från lokaliseringsprincipen ftir
kommunala samverkansavtal. Det som kommuner vill samverka kring måste
falla inom befogenheten für samtliga samverkande kommuner.

Ytterligare regler är att kommunerna, inom ramen ftir samverkan, får en
generell rätt att delegera beslutanderätt till anställda i andra kommuner.
Kommunstyrel sens uppsiktsplikt utvidgas till att omfatta avtal ssamverkan.
Styrelsen ska årligen rapportera till fullm¿iktige vilken avtalssamverkan som
kommunen ingår i.

Kommunerna måste innan de ingår avtalta ställning till om samverkan är
ftirenlig med upphandlingslagstiftningen, särskilt när det gäller områden som
inte innefattar myndighetsutövning.

Yttrande

Bodens kommun tillstyrker utredningens ftirslag.

Kommunen ser ett stort behov av att utvidga möjlighetema till kommunal
avtalssamverkan. Upphandlingsreglerna utgör en stor begränsning für
möjligheterna till kommunal avtalssamverkan. Kommunen anser därftir att
det är viktigt att regeringen ser över reglerna für upphandlingar under
tröskelvärdena, så att nationella upphandlingsregler inte i onödan lägger
hinder ftlr kommunal avtalssamverkan.

Bodens kommun anser att utredningens ftirslag i manga avseenden innebär
ftrbättringar. Förslaget att kommunstyrelsen ska åtenapportera
avtalssamverkan till fullm¿iktige ger kommunens medlemmar en ökad
transparens jämfört med den bristande överblick som de idag får i fråga om
verksamheten i gemensamma nämnder eller om vilka upphandlade kontrakt
som kommunen har. Avtalssamverkan medftir även betydligt mindre
administration än gemensam nämnd.
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Kommunledningskontoret ftireslår i tj åinsteskrivelse 20 17 -l I -24 att
kommunstyrelsen beslutar att Bodens kommun tillstyrker utredningens
ftirslag.

Kommunjurist Daniel Bergh informerar om åirendet.

För beslut
Kommunstyrelsen
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