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S 20 Informationer

Följande information låimnas:

l. Personalchefens rapport (personalchef Maria Lundgren,
personalstrategerna Birgitta Holmgren, Barbro Nordström,
personalhandläggarna Camilla Sundqvist och Lisbeth Nordström).

o $ 34 Åtenapportering av uppdrag. Uppftiljning av arbetet med
den europeiska deklarationen ftir jämställdhet (CEMR)

o $ 45 HR-strategi. Revidering och namnb¡e

o g 46 Riktlinje für pensioner

o $ 47 Riktlinje ftir strategisk personal- och
kompetensftirsörjning
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S 2f Arsredovisning 2016
KS20l7l

Arbets uts kottets fö rs la g

Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen kommer att lämna in årsredovisning fttr 2016
fìir Bodens kommun.

För beslut
Kommunfullmäktige
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S 22 över- och underskottsfond i bokslut2016
KS 2017/13s

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen fastställer ftirslag till över- och underskottsfond ftir

kommunledningsftirvaltningen, räddnings- och beredskapsforvaltningen,
tekniska ftirvaltningen samt arbetsmarknadsftirvaltningen.

2. Kommunstyrelsen tillftir für närvarande inte nägra budgetmedel till ks-
arbetsmarknadsftirvaltningen med anledning av att statsbidraget
avseende svenska für invandrare (sfi) upphör. Förvaltningen får i
uppdrag att ñlja intäktsutvecklingen i övrigt och se över möjligheten till
omftirdelning inom ram.

3. Kommunstyrelsen anvisar 1 145 tkr ur det tillfülliga flyktingstödet till ks-
arbetsmarknadsfürvaltningen ftir genomfürande av lokftirarutbildning
samt boskola under 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige utökar ks- arbetsmarknadsftirvaltningens driftram

med 105 tkr 2017 ftir full finansiering av lokfiirarutbildningen samt
boskolan.

2. Kommunfullmäktige utökar ks- tekniska ftjrvaltningens driftram med
623 tl<t 2017 for genomförande av odlingslotterna.

3. Kommunstyrelsen överlämnar frågan om kommunrevisionens
överskottsfond till fullmäktiges presidium.
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4. Kommunfullmäktige fastställer ftilj ande över- och underskottsfonder
samt nyttj anden/ombudgeteringar eft er boksl ut 20 I 6 :

S¡da

6(51)

Nämnd/styrelse (tkr)

Ks-kommunledningsftirvaltning

Ks-teknisk ftirvaltning

Ks-räddnings- och

beredskapsfürvaltning

Ks-arbetsmarknadsftirvaltning
Fastighetsnämnd

Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Miljö- och byggnämnd

Kultur fritids o ungdomsnämnd

Överformyndarnämnd

Summa

-3 034

3 319

-835

-2 380

-6249 3 319

Nyttjande
öu-fon¿

Om-
budge-

av under-
skott

OU-fond
efter

nyttjande

4 072

3 772

100

2298
0

-8 623

22269
27

-3 059

-34

20 822

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2012-05-21, $ 51, beslutat att nåimnders/styrelsers
över- eller underskott mot budgeten ska tas med till kommande
verksamhetsår. Dessa samlas i nämndens egen över- och underskottsfond
som inte far överstiga +l- 4 o/o av nämndens ram i strategisk plan ftir
kommande verksamhetsår.

I prövningen av om årets över- eller underskott ska tillfiiras över- och
underskottsfonden eller inte kan hänsyn tas till om mål och prestationer åir

uppfyllda. Över- eller underskott inom ftiljande verksamheter ska inte
överfüras till över- och underskottsfonderna:

1. Bostadsanpassningsbidrag

2. Försörjningsstöd

3. Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges pott für oftirutsedda
utgifter

4. EU-projekt

Ombudgetering av pågående driftprojekt kan ske från ett verksamhetsår till
nästa. För afftirsdrivande verksamheter ska alltid hela underskottet füras över
till kommande år.

Signatur
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Av nedanstående tabell framgår de ft)rslag till över- och
underskottshantering som nämnder/styrelser har lämnat in samt
ekonomikontorets ftirslag:

Summa

8732 -t 626

452

6

2

-8 623

24 424

88

Förslag från
nämnd/ftirvalttning

Just Nytt- öU-
enl jande/ Fond

regel- över-

verk

95 -8

Sida
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Förslag från
ekonomikontoret

jande fond

3 034

87

4 072

-3 319 3 772

100

2298835

2380 0

-8 623

22269

27

-3 0s9

-34

20822

Nämnd/styrelse (tkr)

Kommunrevision

Ks-kommunled-

ningsftirvaltning

Ks{eknisk ftirvaltning

Ks-räddnings- och

beredskapsftirvaltning

Ks-arbetsmarknads-

lorvaltning

Fastighetsnämnd

Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Miljö- och byggnämnd

Kultur-, fritids- och

ungdomsnämnd

Överftirmyndamämnd

Summa

0

-t2n2
-12 527

27

2380

3 489

36 951

61

-3 576 -835

-2 380

-2 155 -10 700

-61

87

-3 034 4072

3319 3772

100

2298

0

-8623

11 569

27

öu-nytt-

IB
öu-
fond

Aw
bok-

slut

2016

81

4 424

4 312

-123

60

99

-18 836

t4

4 308

-3 860

223

6 649

Vo AV

ram

4,00/o

3,90/o

3,5y0

0,3yo

4,00/o

0,00/o

-l,syo

3,20/o

4,00/o

-3,90/o

-0,90/o

-3 077 t8 -3
-3 059

-34

-7 426 -13 630 10209

-133 -34

s0 100 31264 2 930

Kommunens revisorer har till ekonomikontoret framft)rt att man vill att
överskottet pä 14 tkr ftjr 2016 ska tillftiras över- och underskottsfonden. För
att den inte ska överstiga maximala 4 Yo füreslär de att -8 tkr justeras bort.
Därefter uppgår fonden till 87 tkr.

I enlighet med regelverket füreslår kommunstyrelsens
kommunledningsftirvaltning att I 626 tkr av det totala överskottet justeras

bort. Det avser kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges potter ftir
oftirutsedda utgifter samt EU-projekt. Dessutom ftireslås att 3 034 tkr
överftirs till2017 avseende ñljande projekt som pågår och/eller har fl¡tats
fram tid:

H þ¿.
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Medborgarservice

Nytt ekonmisystem

Bio 4 metal

TMU
Summa

Sammanträdesprotokoll
Sâmmanträdesdetum

201 7-03-06

2017
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ekt
I 343

1 244

357

90

3 034

Efter ovanstående ftirändringar minskar över- och underskottsfonden fonden
fråtn 4 424 tkr till 4 072 tkr, vilket motsvarar 3,9 yo av nästa års ram.

I enlighet med regelverket ftireslår kommunstyrelsens tekniska ft)rvaltning
att hela underskottet på 3 319 tkr ftir den affrirsdrivande verksamheten,
avseende el, gas och avfall, tilläggsbudgeteras till2017 års driftbudget. Det
innebär att över och underskottsfonden minskas med årets underskott på den
skattefinansierade delen med -541 . Därefter uppgår fonden till 3 77 | tkr,
vilket motsvarar 3,5 yo av den ekonomiska ramen for 2017.

Kommunstyrelsens räddnings- och beredskapsftirvaltning ftireslår att årets
överskott pä223 tkr tillftirs över- och underskottsfonden som därefter uppgår
till 100 tkr. Det motsvarar 0,3 Vo av 2017 års ram.

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsftirvaltning redovisade ett överskott på
totalt 6 649 tkr 2016. De vill anvåinda 835 tkr av överskottet under 2017 for
att finansiera under 2016 påbörjade yrkesutbildningar. För att den utgående
fonden inte ska överstiga 4 % ftireslås att 3 576 tkrjusteras bort så att fonden
därefter uppgår till2 298 tkr.

Eftersom statsbidraget avseende svenska ftir invandrare (sfi) ft)r personer
med permanent uppehållstillstånd på asylboende upphör från och med2017
och en intäkt på 800 tkr finns budgeterad ftireslår
arbetsmarknadsfürvaltningen ñlj ande tre alternativa lösningar som
kompensation ftir den uteblivna intäkten pä733 tl<r:

l. Överskott från2016överftirs fill 2017.

2. Tillskott via det tillfÌilliga flyktingstödet

3. I nuläget tillftirs inga budgetmedel och förvaltningen får i uppdrag att se

över möjlighet till omftirdelning inom ram.

Fastighetsnämnden ftireslår att hela årets överskott på 2 380 tkr ska få
användas till att bekosta åtgärder für att öka tillgängligheten i kommunens
lokaler. Detta enligt den tillgänglighetsutredning som utft)rts under 2016.
Därefter finns inget utgående saldo i över- och underskottsfonden.

Utbildningsnämnden ftireslår att årets överskott pâ3 489 tkr tillftirs över-
och underskottsfonden. Fonden uppgår därefter till -8 623t1<r, vilket
motsvarar -1,5 Yo.

Inflor 2016 uppgick socialnämndens över- och underskottsfond till -I2 527
tkr. Nämnden füreslår att årets överskott pä36 951 tkr tillftirs fonden samt

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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att2l55 tkr justeras bort i enlighet med regelverket. Det justerade beloppet
avser överskott inom ftirsörjningsstöd med 1 950 tkr samt bostadsanpassning
med 205 tkr. Därefter uppgår nämndens över- och underskottsfond till
22 269 tkr. Socialnämnden vill även ffi använda 10 700 tkr av sin över- och
underskottsfond under 2017 till den rambrist man har i sin verksamhetsplan
for 2017. Rambristen härrör dels till utökningar av platser vid Midgårdarnas
korttidsboende och vid Ä-centers äldreboende dels från öppnandet av
serviceboendet på Hemvägen. Efter ftireslaget nyttjande skulle
socialnämndens över- och underskottsfond uppgå till 11 569 tkr, vilket
motsvarar 1,7 Yo.

För att inte överstiga maximala 4 Yo ft)reslår miljö- och byggnämnden att
hela arets överskott på 61 tkr justeras bort. Därefter uppgår fonden till27 tkr.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ftirslår att årets överskott på 18 tkr
tillftrs över- och underskottsfonden som därefter uppgår till -3 059 tkr. Det
motsvarar -3,9 Yo.

Överftirmyndamämnden fiireslår att årets underskott på -133 tkr tkr tillftirs
över- och underskottsfonden som därefter uppgår till -34 tkr. Det motsvarar
-0,8 Yo.

Tillfäl liga flyktingstödet

Infür kommunstyrelsens beslut 2016-10-03, $ 145, om att ftirdela medel ur
det tillftilliga flyktingstödet for 2017 aviserade kommunstyrelsens tekniska
ñrvaltning samt arbetsmarknadsftjrvaltningen att de hade pågående projekt
där de ville flytta över medel till2017 ftir projekt som fürsenats. I awaktan
på slutliga belopp beslutade kommunstyrelsen att inte göra någon
omfürdelning ft)rrän i början av 2017 .I tekniska ftirvaltningens ftirslag till
över- och underskottsfond ftireslås att 623 tkr avseende ej nytdade medel för
projektet odlingslotter anvisas till2017 für att projektet ska kunna slutforas. I
den tidigare ansökan ville kommunstyrelsens arbetsmarknadsft)rvaltning
fl¡ta över 650 tkr ftir lokftirarutbildningen och 600 tkr ftir Boskolan. Totalt
vill de båda förvaltningarna fl}.tta över 1 873 tkr till2017. Av det tillfrilliga
flyktingstödet på 65 321tkr återstår endast 1 145 tkr, d v s 728 tkr för lite.

Förslag från ekonomikontoret

Ekonomikontoret füreslår att kommunstyrelsen fastställer ftirslagen till över-
och underskottsfond fü r kommunledningsftirvaltningen, räddnings- och
beredskapsftirvaltningen, tekniska ftjrvaltningen samt
arbetsmarknadsftirvaltningen. Föreslås också att für närvarande tillftirs inga
budgetmedel till kommunstyrelsens arbetsmarknadsftjrvaltning med
anledning av att statsbidraget avseende svenska ftir invandrare (sfi) upphör.
Förvaltningen får i stället i uppdrag att följa intäktsutvecklingen i övrigt och
se över möjligheten till omftirdelning inom ram.

För genomfürande av lokftirarutbildningen samt boskolan under 2017 ftirslås
att kommunstyrelsen anvisar 1 145 tkr från det tillfÌilliga flyktingstödet till

Sida
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kommunstyrelsens arbetsmarknadsftlrvaltning Återstående I 05 tkr ftireslås
tillftiras i form av en tillftillig ramutökning ftr 2017. Eftersom hela tillftilliga
fl yktingstödet nyttj ats ftireslår ekonomikontoret att kommunfu llmäktige även
gör en tillfÌillig utökning av kommunstyrelsens tekniska ftirvaltnings driftram
med 623 tkr 2017 für genomftirande av odlingslotter.

Slutligen ftireslår ekonomikontoret att kommunfullmäktige fastställer
nämndernas över- och underskottsfonder i enlighet med inltimnade fürslag
med undantag ft)r socialnåimndens förslag om att få nyttja 10 700 tkr av sin
över- och underskottsfond. Orsaken är att det finns en risk ftir att kommunen
inte ska nå en ekonomi i balans. Under ftirutsättning att samtliga nämnder
håller sina ramar och med ovanstående ftirslag samt senaste prognoser für
skatt och utjtimning och pensioner beräknas resultatet, fiire inftirande av
komponentavskrivning, bli ca 13 mkr 2017.

För beslut
Kommunfullmäktige

Bodens kommun
Sammanträdes protokoll
Sammanträdesdatum

2017-03-06
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S 23 Tilläggsbudget investeringar 2017
KS2017lt25

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningsftirvaltningens, tekniska
ftirvaltningens samt räddnings- och beredskapsftirvaltningens fìirslag till
tilläggsbudget och ändring av investeringsbudgeten für 2017.

Arbets uts kottets förs lag ti I I bes I ut i kom m u nfu I I mäkti ge
Kommunfu llmäktige fastställer ftilj ande tilläggsbudget ft)r investeringar
2017 med anledning av bokslut 2016:

Sida

1 1(51)

Ks-kommun I edn ingsftirvaltning

Ks-teknisk ftirvaltning (inkl aftirsdrivande verksamhet)

Ks-räddning och beredskapsftirvaltning

Fastighetsnämnd

Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnd

Summa, tkr

6 604

30 602

250

33 772

1 580

5 027

I 134

78969

Beskrivning av ärendet
Anslag till investeringar som inte använts på grund av att investeringen inte
ftirdigställts eller påbörjats kan enligt kommunens riktlinjer vid behov ftiras
över nästa år.

Av tabellen framgår inlämnade ftirslag till överftiring av över- och
underskott frän2016 samt vissa ändringar av 2017 ars budget. Båda avser
pågående och nya investeringar:

Ê @-'
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Nämnd/styrelse (tkr)

Ks-kommunledningsftirvaltning

Ks-tekniska florvaltning

v arav s katt efi nan s i e rat
varcv ffirsdrivande

Ks-räddnings- o beredskapsftirv

Ks-arbetsmarknadsftirvaltning

Fastighetsnämnd

Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Kultur, fritids o ungdomsnämnd

Överformyndamämnd

Summa, tkr

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-03-06
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Awikelse
bokslut

2016

Sluþ
redovisat

2016

Awikelse
efter slut-
redovisat

2016

Förslag

tilläggs-

budget från
2016

6 604

30 602
27 333

3 269

2s0

Ny total
budget

2017

9 882

27 270

27 368

-97

915

-3 278

-J JJZ

35

-3 366

665

6 604

23 938
27 333

-3 269

250

40 024

1 00 602

s7 333

43 269

I 200

s60

ll8 772

13 080

9 027

2 634

200

286 099

40 879

1 579

8 449

I 475

3 092

0

3 422

340

37 787

t 579

s 027

1 135

33 772

1 580

5 027

1 134

78969

Kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltnings budgetawikelse ftir 20 1 6
uppgick till 9 882 tkr. De slutredovisar projekt med underskott ftjr
-3 278 tkr. Underskotten gäller främst inköp av datorer och skrivare till
ftirvaltningarna samt markköp. Exploateringsområden inklusive Bråinnan är
inte fürdigställda utan fortsätter 2017. Bytet av ekonomisystem är framflyttat
till2017 och berfünas bli 2 000 tkr dyrare. Förvaltningen füreslår därftir att
återstående överskott pä 6 604 kr tilläggsbudgeteras till2017. Den totala
budgeten 2017 uppgår efter ftirslaget till40 509 tkr fttr
kommunledningsftirvaltningen.

Kommunstyrelsens tekniska florvaltning redovisar ett överskott på totalt
27 270 tkr. För skattefinansierad verksamhel åir överskottet2T 368 tkr, varav
de slutredovisar 35 tkr. Resterande skattefinansierat överskott pä27 333 tkr
ft)reslås tilläggsbudgeteras till2017. Det ska användas till framflyttade eller
pågående projekt såsom underfart travet-arenan, fordon, åtgärder i lekparker,
komplettering gatunät samt ombyggnad av gator och vägar. Affirsdrivande
verl<samhel som är taxefinansierad redovisar ett underskott på -97 tl<r, varav
de slutredovisar underskott ftir -3 366 tkr. På övriga projekt redovisas
därmed ett överskott på 3 269 tkr. Med anledning av att verksamheten
taxefinansieras foreslås att överskottet tilläggsbudgeteras till 2017 ftir
pågående projekt såsom Kusön/Kusån, Brännan VA och ftirbehandling av
råvatten. Efter tilläggsbudget uppgår ny budget 2017 for tekniska
ftlrvaltningen till totalt 100 602 tl<r, varav affürsdrivande 43 269 tkr.

Kommunstyrelsens räddnings- och beredskapsftirvaltning redovisar ett
överskott på 915 tkr, varav de slutredovisar 665 tkr. De füreslår att
resterande överskott pâ250 tkr som avser brandmaterial och -utrustning
tilläggsbudgeteras till2017. Efter tilläggsbudget uppgår ny budget 2017 for
räddnings- och beredskapsfürvaltning till 1 200 tkr.

90 449 909 76320
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Fastighetsnämndens budgetavvikelse uppgick till 40 879 tkr, varav de
slutredovisar projekt for 3 092 tkr. Av resterande överskott pä37 787
füreslår de att 33 772 tkr tilläggsbudgeteras till2017. Detta ska användas till
pågående och framflyttade projekt såsom ombyggnad av Sandenskolan,
Hedenskolan, Stureskolan och fürvaltningsanläggning på Torpgärdan, nytt
äldreboende, handikapp- och lokalanpassningar med mera. Total budget
2017 uppgår enligt ft)rslaget därmed till 118 772 tkr.

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 1 580 tkr och de ftireslår att
hela beloppet tilläggsbudgeteras till2017. De ft)reslår även att budgeten
utökas med 620 tkr 20Il . Den totala ökningen pä 2 200 tkr behövs till
tillgänglighets- och säkerhetsåtgärder i Björknässkolan. Investeringsbudget
2017 uppgår efter tilläggsbudget till 13 080 tkr. Med tillskottet skulle den
uppgåtill 13 700 tkr.

Socialnämndens totala budgetavvikelse ft)r 2016 blev 8 449 tkr. Av detta
slutredovisas projekt for 3 422 tkr, vilket bland annat avser ombyggnad av
kök i äldreboenden. Nämnden floreslår en tilläggsbudget av återstående
överskott pâ 5 027 tkr. Detta ska användas till underhåll av lokaler i
äldreboenden, inventarier samt arbetsmiljöåtgärder. Ny budget 2017 uppgär
därmed till9 027 tkr.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden redovisat ett överskott på 1 475 tkr,
varav de slutredovisar ett överskott pä340 tkr. .Ä,terstående överskott avser
pågående eller framflyttade investeringar, såsom inventarier i fürsvarsmuseet
och ishallen. De ftireslår att överskottet ftir dessa tilläggsbudgeteras med
I 134 tkr. Förslaget innebär en total budget 2017 pä2 634 tkr.

Ekonomikontoret ftireslår att tilläggsbudget och ändringar av investeringar
2017 fastställs i enlighet med inlämnade ftirslag, förutom
utbildningsnämndens begäran om tillskott. Med ekonomikontorets förslag
uppgår budgeterad investeringsvolym 2017 till286 099 tkr.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Stiftelsen Bodenbos revisionsberättelse med
årsredovisning
KS20t7l

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmäktige bevilj ar styrelseledamöterna i Stiftelsen Bodenbo
ansvarsfrihet for räkenskaps åtr et 20 | 6.

Beskrivning av ärendet
Enligt Stiftelsen Bodenbos stadgar $ 20 ska kommunfullmäktige ta ställning
till frågan om ansvarsfrihet. Revisorema har granskat arsredovisningen och
bokftiringen samt styrelsens ftirvaltning. Revisorerna bedömer att
styrelseledamöterna inte har handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseftirordnandet eller årsredovisningslagen.

För beslut
Kommunfullmäktige
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S 25 Aterrapportering av uppdrag. Antagande av
Kulturstrategi för Bodens kommun
K520t61275

Sida
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Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmäktige fastställer upprättat ftirslag till kulturstrategi für
Bodens kommun.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 $ 92 att uppdra till kultur-,
fritids- och ungdomsnämnden att upprätta en kulturstrategi ftir Bodens
kommun. Planen skulle omfatta perioden 2016-2020 och beskriva hur
kulturlivet i kommunen kan växa och utvecklas.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutade 2017-02-22 $ 8 att ftireslå
kommunfullmåiktige att fastställa upprättat ftirslag till kulturstrategi ftir
Bodens kommun.

Under framtagande av planen har kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
beaktat utbildningsnämndens synpunkter avseende deras ansvar ftir fürskola,
grundskola och gymnasieskola.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Aterrapportering av uppdrag. Antagande av
Biblioteksplan för Bodens kommun
K520151277

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmäktige fastställer ftirslaget till biblioteksplan für Bodens
kommun.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 $ 91 att uppdra till kultur-,
fritids- och ungdomsnåimnden att tillsammans med utbildningsnämnden
arbeta fram ett ftirslag till biblioteksplan ftir Bodens kommun.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutade 2017-02-22 $ 7 att ftireslå
kommunfullmziktige att fastställa fürslaget till biblioteksplan für Bodens
kommun.

Under framtagande av planen har kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
beaktat utbildningsnämndens synpunkter avseende deras ansvar für
skolbibliotek inom grundskola och gymnasieskola.

Alla kommuner ska enligt lag ha en gällande biblioteksplan ftir sin
biblioteksverksamhet. Biblioteksplanen är ett styrdokument ftir strategisk
och långsiktig utveckling av den samlade biblioteksverksamheten inom
Bodens kommun.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Medborgarförslag. Skriv in rätten att amma offentligt i

kom m u nens ordn ingsföreskrifter
KS 2016/650

Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige avslår ftirslaget, eftersom det inte rir möjligt att
underlätta für kvinnor att amma genom att inftira en reglering i kommunens
ordningsftireskrifter.

Beskrivning av ärendet
Sandra Karlsson har 2016-11-09 lämnat in ett medborgarft)rslag om att
skriva in rätten att amma offentligt i kommunens ordningsftireskrifter. Hon
yrkar på rätten till amning i offentliga miljöer, samtliga kommunala lokaler
samt verksamheter där barn har rätt att vistas. Enligt fürslagsställaren finns
ingen lag som ger kvinnor rätt att amma sina barn offentligt, varfür hennes
ftirslag är att detta skrivs in i de lokala ordningsftireskriftema. Det är inte
ftirbjudet att amma offentligt men det är samtidigt inte ftirbjudet att ftirbjuda
någon att göra det, en så kallad grånon.

Förslaget skickades 2016-12-02 på remiss till kommunledningskontoret som
2017-02-20 påpekar att grundläggande bestämmelser om ordning och
säkerhet på offentliga platser finns i ordningslagen. Med offentlig plats
menas till exempel allmänna vägar, torg och parker. Om det behövs für att
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats får kommunen
meddela ytterligare füreskrifter. Det kan till exempel vara frågan om att
alkohol inte får förtäras inom vissa områden eller att hundar ska hållas
kopplade. Ordningsftireskrifterna ska alltså innebära att vissa handlingar som
annars skulle vara tillåtna blir ftirbjudna eller blir tillståndspliktiga.

Sandra Karlsson har säkert rätt i att det finns bra åtgärder som kan underlätta
für kvinnor att amma, till exempel att ansöka om statsbidrag ftir att skapa
jämställda utemiljöer. Det är däremot inte möjligt att åstadkomma större
möjligheter till amning genom någon form av reglering i kommunens
ordningsföreskrifter. Kommunledningskontoret föreslår därftir att
medborgarftirslaget avslås.

För beslut
Kommunfullmäktige
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s28 Medborgarförslag. Subventionera priserna på badhuset
för föräldralediga
K520161669

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunfullmäktige avslår medborgarftirslaget.

Beskrivning av ärendet
Jessika Vinka har 2016-l l-15 låimnat in ett medborgarftirslag om att inftira
subventionerade priser på NordPoolen für ñräldralediga. Det är en trevlig
aktivitet att som ftirälder göra tillsammans med sin bebis och andra
ftiräldralediga. Eftersom man bara kan bada korta stunder med en bebis vill
ft)rslagsställaren att ftjräldralediga bara ska behöva betala halvapriset.

Förslaget skickades 2016-12-02 på remiss till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden som 2017-02-22 ç 12 ftjreslår kommunfullmäktige att
avslå medborgarftirslaget med hänvisning till att priserna på NordPoolen
redan idag är subventionerad med cirka 50 procent i grunden. På detta finns
idag ett antal olika rabatterade alternativ som alla kan använda samt
kampanjer under året för att ytterligare främja möjligheten für kundemaatt
välja den prisnivå som passar bäst utifrån hur mycket de badar.

Att kontrollera om kunden är ftiräldraledig eller inte är svårt. Ett regelverk
måste i sådana fall tas fram, vilket skulle innebära en administrativ
arbetsuppgift som inte finns idag. Nämnden känner inte till något intyg som
skulle kunna vidimera att kunden är ftiräldraledig.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Begäran om tilläggsbudgetering till investeringsbudget
2017 avseende skatepark
K52016/463

Arbets uts kottets fö rs I a g

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja extra investeringsmedel om
750 000 kronor for 2011 ftir inköp av en mobil skatepark.

2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja utökad driftbudgetram till
kultur-, fritids- och ungdomsnämnden om 85 000 kronor från och med
20 I 8 ftir kapitaltj änstkostnadema ftir skateparken.

Beskrivning av ärendet
Efter att Sofie Storbjörk lämnat in ett medborgarftirslag om att anlägga en
skatepark beslutade kommunfullmäktige 2016-12-19 $ 149 att ge kultur-,
fritids- och ungdomsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att
inftirskaffa en mobil skatepark samt utreda vilka finansieringsmöjligheter
som finns.

Området som är aktuellt ftir anläggande av skatepark ligger på fastigheten
Apeln 7 i anslutning till behntlig multiarena och skateboardramp. Samråd
har skett med markägaren Bodenbo.

Under kultur-, fritids- och ungdomsftjrvaltningens utredningsarbete har det
framkommit att det mest ftirdelakti ga fi nansieringsalternativ et är att
investera och köpa utrustningen. Förvaltningens bedömning är att ftir 750
000 kronor kan kommunen inftirskaffa en mobil skatepark som omfattar
bland annat ramper, rails och olika hinder av olika svårighetsgrader.
Investeringen kommer att innebära kapitaltjåinstkostnader für kultur-, fritids-
och ungdomsnämnden uppgående till cirka 85 000 kronor, vilket inte ryms
inom nuvarande budgetram utan neddragningar pä andra verksamheter.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Omfördelning av ramar på grund av införande av
kom ponentavskrivning
KS 20171136

Arbets uts kottets fö rs la g

1. Kommunfullmäktige ger fastighetsnämnden ett överskottsmål for 2017
genom en tillfrillig minskning av driftramen på 20 427 tkr med anledning
av inftirandet av komponentredovisning.

2. Kommunfullmdktige utökar fasti ghetsnämndens investeringsram med
l0 000 tkr ftir 2017. Därefter räknar fastighetsnämnden in detta i sina
årliga budgetftirslag.

3. Kommunfullmäktige fürändrar nämnder/styrelser driftramar från och
med 2018 enligt nedanstående tabell med anledning av att internhyrorna:

a. sänks med 20 427 tkr från och med 2018

b. successivt ökar med 2 500 tkr 2018 och ytterligare 2 500 tkr
årligen für åren 2019-2021på grund av att 10 000 tkr av planerat
underhåll fl¡tas från drift till investeringar.

Nämnd/styrelse Sänkt
internhyra
Fr o m 2018

Höjd internhyra
Per år

2018-2021
82

128

73

120

1 2st
146

700
2 s00

4. Kommunfullmäktige minskar tekniska ftirvaltningens driftram med
5 200 tkr avseende minskade avskrivningar från och med 2017.

Beskrivning av ärendet
Enligt gällande rekommendationer ska kommunen tillämpa
komponentavskrivning. Ekonomikontoret skriver 20 17 -02- l7 att kontoret
under 2016 i samråd med fastighetsftjrvaltningen och tekniska ftirvaltningen
har arbetat fram ett ftirslag till inftirande i Bodens kommun. Arbetet har skett
med stöd av füreträdare från kommunalekonomiska füreningen, KEF. Från
och med 2017 inftjrs komponentavskrivning inom fastigheter, gator och
vägar samt parker. Infürandet medftir ekonomiska effekter på både drift- och
investeringsbudgeten. Resultatet kommer att stärkas samtidigt som utflödet
av likvida medel kommer attvara ofürändrat.

Sida
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Ks- kommunledning
Ks- tekniska
Ks- råiddnings- & beredskap
Ks- arbetsmarknad
Utbildning
Sociala
Kultur fritid & ungdom
Summa, tkr

-502
-563
-394

-846
-13 320
-l 007

-3 795

-20 427
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Fastigheter

Efter att befintliga fastigheter delats in i komponenter med nya
avskrivningstider sjunker driftkostnaderna på grund av lägre
kapitalkostnader. För fastighetsnÊimnden innebär det ett ökat driftutrymme
på 10 427 tkr. Dessutom kommer del av kostnaderna ftir planerat underhåll
att flyttas från drift- till investeringsredovisning vilket frigör ytterligare
10 000 tkr i driftutrymme. Det totala driftutrymmet blir därmed 20 427 tkr.

För att fastighetsnämnden ska ha utrymme ftir de ökade
underhållskostnaderna som kommer att belasta investeringsbudgeten ftireslås
att investeringsramen utökas med 10 000 tkr for 2017 och därefter räknar
fastighetsnämnden in detta i sina årliga budgetftirslag. Det ökade
driftutrymmet på totalt 20 427 tkr gör det möjligt att sänka intemhyrorna till
nåimnder/styrelser och därmed erhålls motsvarande resultatftjrbättring.
Internhyran sänks dels där kapitalkostnaderna minskar och dels i relation till
hyrd ¡a. För att inte åindra ftirutsättningarna für nämnderna./styrelserna
ftirslås att internhyrorna sänks med 20 427 tkr ftrst fran och med 2018 enligt
nedanstående fordelning.

Näm se Bel

Sida
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tkr
Ks- kommunledni ngsförvaltni ng
Ks- teknisk förvaltni ng

Ks- räddni ngs- och beredskasförvaltni ng

Ks- arbetsmarknadsförvaltni ng

Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Kultu r fritid ungdomsnäm nd

Summa

-502
-563

-394
-846

-13320
-roo7
-3795

-20427

Istället für att sänka internhyrorna2}lT ftireslås att fastighetsnämnden får ett
överskottsmål genom en tillfrillig minskning av driftramen under 2017 med
20 427 tkr. Hela beloppet innebär en resultatfürbättring ftir kommunen.

I takt med att fastighetsnämnden aktiverar investeringar ftir tidigare planerat
underhåll kommer kapitalkostnaderna successivt att öka där underhållet
genomfürs. Det innebär successivt ökade internhyror. Föreslås därftir att
medel fürdelas tillbaka till nämnder/styrelser med2 500 tkr 2018 och
därefter ytterligare 2 500 tkr årligen ftir åren 2019-2021, enligt nedanstående
ftirdelning.
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Näm lse
Ks- kommu nledni ngsförvaltni ng

Ks- te knisk förvaltning
Ks- räddni ngs- och be redskasförvaltni ng

Ks- arbetsmarknadsförvaltni ng

Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Kultur f ritid ungdomsnämnd
Summa

Ackumulerade belopp, tkr
20LA 20t9 2020 20,2L

82

128

73

1-20

L252
r47
700

2 500

164
255
r45
239

2503
293

1 400

5 (x)o

247

383

2L8
359

3755
440

2too
7 5(x)

329

510

290
479

5 006

586

2 800

10 fl)o

Gator och vägar samt parker

Efter att befintliga gator och vägar samt parker delats in i komponenter med
nya avskrivningstider sj unker driftkostnaderna på kommunstyrelsens
tekniska ftirvaltning med 6 200 tkr på grund av lägre kapitalkostnader. Av
dessa behålls 1 000 tkr till framtida utrangeringskostnader av komponenter.
Tekniska fürvaltningen har framftrt att de vill behålla hela det resterande
frigjorda utrymmet på 5 200 tkr ftir att kunna genomftira akuta åtgärder samt
behålla en drift med god kvalitet.

Ekonomikontoret ftireslår att tekniska ftirvaltningens driftram minskas med
5 200 tkr, vilket innebär en resultatftirbättring für kommunen. Eventuell
ftirdelning av dessa frigjorda medel får hanteras och prioriteras inft)r
ordinarie beredning av kommande strategisk plan.

För beslut
Kommunfullmäktige
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S 31 Riktlinjer för ekonomistyrning
KS20t2ll37

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen upphäver beslutet frän2016-12-12, 5 2I7 punkt2, om att
tillftira medel till riskfonden.

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer ftir ekonomistyrning enligt

bifogat ftirslag.

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare fastställda riktlinjer ftir
ekonomistyrning avseende drift respektive materiella tillgångar.

3. Kommunfullmäktige fastställer tillägget i Riktlinjer ftir intemhyra
avseende lokalanpassning under 8 prisbasbelopp till ftiljd av
verksamhetsftirändring.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att kommunen har börjat tillämpa komponentavskrivning
enligt rekommendationer av Rådet für kommunal redovisning behöver
nuvarande riktlinjer fiir ekonomistyrning uppdateras. För nåirvarande finns
riktlinjer inom ekonomistyrning avseende både drift och materiella
tillgångar, senast reviderade av kommunfullmäktige2012-05-21 $ 51.

I nytt frirslag till riktlinjer har drift och materiella tillgångar slagits ihop till
en gemensam riktlinje. Förutom tillägg och ändringar ftir
komponentavskrivningen har även vissa andra justeringar glorts. Avsnittet
om demografi ftjreslås utgå eftersom att inga fürändringar gjorts av
nämndernas driftramar med anledning av demografimodellen från och med
strategisk plan20l4-2016. Avsnittet om uppftiljning utgår eftersom det finns
beskrivet i riktlinjer ftir styrning och uppftiljning. Kravet på
igångsättningstillstånd från kommunstyrelsens arbetsutskott ftir investeringar
överstigande 5 mkr ftjreslås utgå. Anledningen är dels att den ursprungliga
orsaken till kravet inte längre finns kvar, det vill säga bristande likviditet,
och dels att igångsättningstillståndet inte lägre används eftersom projekten
finns med som en del i beredningen av strategisk plan.

I syfte att langsiktigt inte öka ftirsäkringskostnaden kommer vattenskador i
fastigheter understigande 5 prisbasbelopp inte att anmälas till
ftirsäkringsbolaget. Sj älvriskkostnader frir dessa skador, mellan 2- 5

prisbasbelopp, füreslås att inte överfüras till över- och underskottsfonden.
Med anledning av ovanstående hantering kommer dessa självriskskador som
planerat inte att belasta riskfonden. Därftjr ft)reslås att kommunstyrelsens
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upphäver beslutet frän2016-12-12, ç 217 punkt2, om att tillñra 148,8 tkr
til I ri skfonden årli gen gäl lande kommunflorsäkring.

I övrigt har mindre justeringar gjorts av riktlinjerna utifrån verklig hantering.

Förslaget har varit på remiss till ftirvaltningarna. Tekniska ftirvaltningen har
lämnat en synpunkt gällande att ackumulerade överskott i över- och
underskottsfonden som överstiger 4 %o av driftbudgeten utgår. De anser att 4
o/o är en ftir låg gräns für deras kostnadsintensiva verksamhet.
Ekonomikontoret anser att det inte finns någon anledning till en für stor fond
eftersom resultatprognoserna ftir kommande år inte medger så stort utrymme
atf nyftja fonderna.

Med anledning av inftirandet av komponentavskrivning av fastigheter
füreslås att Riktlinjer ftir internhyra uppdateras med ftiljande text
"Lokalanpassning understigande 8 prisbasbelopp med anledning av
ftiråindring i verksamheten ska betalas av verksamheten". Dessa kostnader
har även tidigare betalats av verksamheten, antingen som en direkt kostnad
men vanligtvis som kapitalkostnad till ftiljd av investering.

För beslut
Kommunfullmäktige
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I n rättande av medborgarserv¡ce
KS 2015/66

Arbets utskottets förs lag
Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan yttrande.

Beskrivning av ärendet
Under våren 2015 genomftirdes en ftirstudie, arbetet leddes av Per Olsson
chef lT-kontoret.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-14 $ 216 att ge kommunledningen i
uppdrag attinratta en medborgarservice samt att rekrytera en
proj ektledare/chef medborgarservice.

I samband med inrättandet kommer även en översyn av stadshusets publika
ytor att genomftiras.

Med borgarservice uppdrag

Medborgaren ska uppleva att det är enkelt och tillgängligt att ta kontakt med
kommunen, att vi bryr oss om våra medborgare på ett jämlikt och opartiskt
sätt. Vi vill öka känslan av inflytande ftir våra medborgare.

I medborgarservice får besökaren ett trevligt och serviceinriktat bemötande.
Här blir man snabbt och korrekt bemött.

Medborgarservice löser många ärenden med kort handläggningstid på en
gång eller hjälper medborgaren att få sitt ärende löst så fort som möjligt.

Medborgarservice ser till att den som söker kontakt med någon
funktion/person tas emot eller blir hänvisad till rätt ställe.

Medborgarservice hjälper verksamhetema att frigöra tid till mer
komplicerade ärenden.

Medborgarservice ger oss kunskap om varftir medborgaren vill kontakta oss,
vilket ger oss möjlighet att ftirbättra oss, det blir enklare ftjr medborgaren att
ha med kommunen att göra.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för medborgarservice beräknas fran 2018 till 5 300 tkr. Detta
finansieras genom omftirdelning av budget/ram på totalt 2 700 tkr till
kommunstyrelsens kommunledningsfürvaltning från övriga nämnder. 2 600
tkr finansieras inom kommunstyrelsens kommunledningsft)rvaltning.

För 2017 omfürdelas 5ll2 av årsbeloppet ftir 2018, eftersom omfüringen
gäller perioden augusti till december. I omfüringen for 2017 ingår ej
kostnaden ftir projektledaren eftersom befattningen redan är finansierad ftir
innevarande år. Om start av verksamheten inte fullt ut sker I augusti kan
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KS Tekniska ftirvaltningen
KS Räddnings- och beredskapsftirv.
KS Arbetsmarknadsfü rvaltningen
Fastighetsnämnden
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Socialnämnden
Utbildningsnämnden
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beloppen justeras i samband med behandlingen av delårsrapporten per
augusti.

Kostnaden ftir att bygga om nåimndsalen och anpassa denna till
medborgarservicens verksamhet tu 2 000 tkr. Driftskostnaden beråiknas till
100 tk/år, vilket kommer att finansieras inom befintlig ram av hyresgästerna
i stadshuset.

Beredningens ftirslag:

Kommunfullmäktige beslutar att

f . inrätta en medborgarservice under hösten 2017 som ska placeras inom
kommunledningsftirvaltningen under kommunledningskontoret.

2. medborgarservice bemannas med 9,0 arsarbetare varav 1,0 årsarbetare
projektledare/chef medborgarservice redan är tillsatt.

3. från och med 2018 omfürdela budget/ram från nämnder och styrelser
med 2 700 tkr till kommunstyrelsens kommunledningsftirvaltning enligt
nedanstående ftirdelning:

KS Tekniska fürvaltningen -590 tkr
KS Räddnings- och beredskapsfürv. -60 tkr
KS Arbetsmarknadsftirvaltningen -120tkr
Fastighetsnåimnden -440 tkr
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden -300 tkr
Socialnämnden -595 tkr
Utbildningsnämnden -595 tkr

for 2017 omftirdela budget/ram från nämnder och styrelser med
9 47 tkr till Kommunstyrel sens kommunledningsftirvaltning enli gt
nedanstående ftirdelning:

5. utöka fastighetsnÈimndens investeringsram20lT med2 000 tkr ftir
anpassning av lokaler enligt ärendebeskrivning.

För beslut
Kommunfullmäktige
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S 33 Planering av publika ytor i stadshusets bottenplan
KS 20171

Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan yttrande

Beskrivning av ärendet
Vid inrättandet av medborgarservice görs en översyn av våra publika ytor i
stadshuset. Primärt ftir att möjliggöra en effektiv godshantering, öka
tillgängligheten och skapa en tydlig huvudentré. I samband med detta
anpassas socialftirvaltningens kundmottagning och Cafe 2:an. Det finns
också ett behov av aft anpassa den yta som tidigare disponerats av växeln.

Ekonomiska konsekvenser

Anpassning och ombyggnation av lokalerna i Stadshuset beräknas till 11 000
tkr och kommer ske enligt ftiljande:

Etapp 1 - Ombyggnad av kommunikationsytor, Cafe2:an, tidigare
växelns lokaler, ny entré samt varumottagning till en kostnad av 9
000 tkr.

Sida
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o Etapp 2 - Anpassning av socialfürvaltningens reception till en
kostnad av 2 000 tkr.

Driftskostnaden beräknas ftir etapp 1 till458 tkrlåtr samt für etapp 2 till 100

tl<rlår, det vill säga totalt 558 tkr. Finansiering sker inom befintliga ramar för
hyresgästerna i stadshuset.

Beredningens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att i samband med inrättandet av
medborgarservice bygga om och tillgänglighetsanpassa våra publika ytor i
stadshuset enligt nedan:

1 Ombyggnad och anpassning av gemensamma ytor på markplanet, det vill
säga tidigare växelns utrymmen, café2:an, ny entré, varumottagning.

2. Ombyggnad av socialfürvaltningens reception.

3. Utöka fastighetsnämndens investeringsram2}lT med 1l 000 tkr for
anpassning av lokaler enligt ärendebeskrivning.

4. Ger kommunledningsftirvaltningen i uppdrag att utreda tryckeriets
placering.

För beslut
Kommunfullmfütige
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Aterrapportering av uppdrag. Uppföljning av arbetet
med den europeiska deklarationen för jämställdhet
(cEMR)
KS20t3l29

Arbets uts kottets fö rs la g

1 . Kommunfu llmäktige beslutar att lägga rapporten till handlin gar::ra.

2. Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdragatt arbeta aktir,t med de
ftirbättringsområden som identifierats.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27 $ 63 att underteckna europeiska
deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR). En strategi
ftir likvärdig och jämställd medborgarservice fastställdes 2014-06-16 $ 73 av
kommunfullmäktige.

Personalkontoret skriver 20 17 -02-21 att antagandet av deklarationen riktar
fokus på det externa jämställdhetsarbetet som handlar om verksamhet och
medborgarperspektiv. Medborgarperspektivet innebär att säkerställa
likvärdig verksamhet, service och bemötande, myndighetsutövning,
resursfürdelning och infl¡ande für kvinnor, män, flickor och pojkar.

Jämställdhetsintegrering, som är den metod som används, handlar om
systematiskt ftirbättringsarbete. Det är en del i att utveckla och kvalitetssäkra
verksamheten.

En uppftiljning ska göras 2016 och 2020 av hur fürvaltningarna arbetar med
att integrera det externa j ämställdhetsperspektivet i verksamheterna.
Uppftiljningen2}lí fokuserar på de områden som alla ftirvaltningar
gemensamt ska arbeta med, artikel 6-10 i deklarationen.

Jämställdhetsarbetet ska mätas genom att använda kvalitetssäkringsverktyget
makEQuality. Resultatet blir ett betyg på en skala 1-10. Kommunens resultat
for 2016 är 2,2.

Slutsatser

Det finns många ftrbättringsområden i arbetet med jämställdhetsintegrering.
Alla ftirvaltningar har inte börjat arbetet. De som har börjat har kommit olika
långt i arbetet. Medvetenheten har ökat, men det saknas konkreta mål,
aktiviteter i verksamhetsplaner och det sker ingen uppftiljning i
årsredovisningen.

Förbättringsområden

Förvaltningarna måste fortsätta att arbeta aktivt och mer strukturerat med
rutiner, uppftiljningar, intern och extem kommunikation i text och bild,
könsuppdelad statistik samt jämställdhetsanalyser inftir beslut.
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De ftirvaltningar som inte påbörjat arbetet med jämställdhetsintegrering
måste komma igang. Utbildningsinsatser måste ske kontinuerligt.

Personalchefen füreslår i tjänsteskrivelsen att rapporten läggs till
handlingarna och att nåimnderna får i uppdrag aft arbeta aktivt med de
ftirbättringsområden som identifi erats.

För beslut
Kommunfullmäktige
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S 35 Tillväxtprogram 2017-2020 Bodens kommun
KS 2015/

Arbets uts kottets fö rs la g

Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan lttrande

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen skriver 2017 -02-22 att kommunens
tillväxtprogram ska ge vägledning och stöd till alla politiker och tjänstemän
inom koncernen Bodens kommun. Tillvåixtprogrammet utgör ett styrande
dokument für kommunens tillväxtarbete och ligger bland annat till grund ftir
beslut kring f,rnansiering av EU-projekt samt beslut avseende
tillväxtfrämjande aktiviteter. Tillväxtprogrammet är även viktig del av det så

kallade "programkomplexet", det vill säga den matris av planer och program
som finns inom Bodens kommun (strategisk plan, översiktsplan med mera).
Vidare ger programmet styrning och vägledning till den verksamhetsplan
som tas fram für området näringslivsutveckling. Ansvarig für genomfiirande
och uppfüljning är kommunchefen och kommunledningskontoret. Det är
dock viktigt att påpeka att tillväxtprogrammet berör alla och ska genomftiras
i bred samverkan mellan många ftirvaltningar, kommunala bolag och inte
minst det lokala näringslivet.

Bodens kommuns tillväxtprogram matchar till vissa delar Norrbottens
regionala utvecklingsstrategi (RUS) och Norrbottens regionala
tillväxtprogram och kan därigenom även sägas vara en del i genomftirandet
av regionala program och strategier.

Beredningens förslag
1 . Kommunfullmäktige fastställer Tillväxtpro gram 20 17 -2020.

2. Kommunfullmfütige beslutar att ge budgetberedningen i uppdrag att
arbeta in Tillväxtprogrammets målsättningar i Strategisk plan 2018-2020.

För beslut
Kommunfullmäktige

S¡da

30(51)

rUtdragsbestyrkande / Expedierat Signatur



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-03-06

Sida

31(51)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Boden Cleantech Center
KS 2015/348

Arbets uts kottets fö rs la g

Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan yttrande.

Beskrivning av ärendet
Gällande ärendet Brrinnkläppens avfallsanläggning och deponi beslutade
Kommuntullmäktige 2016-04-18 $ 39 att ge tre uppdrag till
kommunstyrelsen:

c Laggaett organisationsftirslag där avfalls,-deponiverksamheten
organiseras inom Bodens kommunkoncern. Förslaget ska innehålla
organi sations struktur, verksamhetsområden och I ångsikti g affrirs- o ch
finansplan.

. Bygga upp ett innovationscentrum vid Brännkläppen, motsvarande ett
MTC i enlighet med uppdraget från kommunstyrelsen 2015-06-15 S 127
Detta ska inarbetas i arbetet med att organisera avfalls,-
deponiverksamheten inom Bodens kommunkoncern.

o I arbetet med Strategisk plan2017-2019 bedöma den totala
investeringsvolymen ftir att bygga upp en fysisk testplats och
verksamhetsytor vid Brännkläppen. Möj ligheten till extern
projektfinansiering ska undersökas och redovisas. Tidplan ftir
genomfürandet och den årliga kostnaden ska redovisas.

Kommunledningsförvaltningen har 2017 -02-24 lamnat in en tj änsteskrivelse
inklusive en rapport med utgångspunkt från fyra delprojekt som hanterats i
projektet:

o Ta fram en affürsplan ftir verksamheten och därmed beskriva hur
affrirsmodellen kan se ut für attklara en långsiktigt finansierad
verksamhet kopplad till aktuella tillstånd.

. Utifrån fastslagen affÌirsplan ta fram en gestaltningsplan där markfrågan
visualiseras.

. Utifrån fastslagen afftirsplan ta fram ftirslag på en driftorganisation ftir
basverksamheten med tillhörande kalkyl.

. Utifrån fastslagen affürsplan tafram ft)rslag på organisation ftir
forsknings- och utvecklingsverksamheten für att främja arbetet att skapa
en gemensam plattform för innovation.

AffÌirsidén är att bolaget ska bedriva avfallshantering och skapa
ftjrutsättningar ft)r andra ftiretag inom miljöteknik och återvinning att
utvecklas och etableras inom området.
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Visionen är att Boden ska bli regionens innovationsarena inom
avfallshantering med avseende på resurseffektivitet, återvinning och hållbara
behandlingsmetoder.

Målen är att verksamheten ska starta Q3 2017, antalet fristående aktörer ska
öka fran dagens fyra och att satta lönsamhetskrav ska uppnås.

Rekommendationen är att Bolaget ska drivas som ett kommunalt bolag med
avkastningskrav.

Beredningens förslag
Kommunfullmdktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att:

l. Bygga upp en organisation i form av ett helägt kommunalt bolag ftir
avfalls- och deponiverksamheten i kommunen. Afftirsplan, investerings-
och finansieringsplan ska tas fram für det nya bolaget. Bolaget ska vara i
drift senast 201 8-01-01.

2. Bygga upp en organisation für innovation och utveckling inom avfalls-
och milj öteknikområdet.

3. Utveckla formerna ftir etablering på det kommande verksamhetsområdet
på Brännkläppen.

4. Utforma nuvarande Brännkläppen plus det område som anges i
beslutsunderlaget till ett verksamhetsområde med tillhörande ytor ftir
forskning, utveckling och innovation.

5. Vidta erforderliga administrativa åtgärder ftir att starta ett nytt
kommunalt bolag. Utgångspunkt är det som anges i punkten 1 ovan.

För beslut
Kommunfullmliktige
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Prövning av upphandling av äldreboende
KS2OITI

Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan 14trande.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har genomftirt dialogfasen i upphandlingen konkurrenspräglad
dialog i syfte att ta fram ett underlag gällande privata äldreboenden. I
skrivelse 201 6-03-06 uppger ekonomikontoret/upphandlingsenheten
sammanfattningsvis att det f,rnns en god konkurrens inom området. Hur
äldreboendet kommer att utformas och driftas beror på hur kommunen väljer
att kravställa i en eventuell upphandling. Gällande pris och bemanning finns
det inga större skillnader mellan de interna och de externa altemativen.
Bemanningen varierar dock stort emellan de olika externa anbuden, kvalitet
och inriktning samt innehåll och omfattning i vård och omsorgen är också
varierande. Det finns en tydlig koppling mellan bemanningsgrad och pris.

Kommunen har fått se exempel på såväl högkvalitativa och mycket
professionella boenden som de som har mer begränsat med resurser och
innehåll. Dialogen visar att det är fullt möjligt att upphandla ett äldreboende
i privat regi och upprätthålla en hög kvalitet till ett rimligt pris.

Beredningens förslag
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att slutftlra
upphandlingen av nytt äldreboende på så sätt att den konkurrenspräglade
dialogen fortsätter med skarp anbudsintagning med inriktning om att anta ett
privat alternativ ftir drift av det nya äldreboendet gällande såväl fastighet
som vård och omsorg.

För beslut
Kommunfullmäktige
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S 38 Utredning av förskolan
KS20t7l

Arbets uts kottets fö rs la g

Arbetsutskottet beslutar att låimna ärendet utan yttrande

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnåimnden beslutade 2015-09-24 $ 82 om en utredning av
ftirskolan med fürslag till beslut. Nämnden har 2017-02-23 ç 7 beslutat att
lämna ftirslag till beslut till kommunfullmåiktige.

Bodens kommun expanderar där vision 2025 innebär att kommunen har 30
000 invanare. En positiv utveckling ftir kommunen med ftirväntningar hos
både nuvarande och tillkommande medborgare ställer krav på en utvecklad
infrastruktur.

Skola och ftirskola är centrala begrepp für en framtidsorienterad kommun
dåir kvalitet och resultat ftir det växande släktet möjliggör ftir samhällets
fortsatta utveckling och stabilitet. Specifika och offensiva satsningar inom
detta område genererar framgang.

Denna utredning utgår från politiska direktiv givna av utbildningsnåimnden
2015 och tilläggsdirektiv från 2016.

Underlag ftir utredning är samhällsbyggnadskontorets befolkningsprognos
frän2016 som inkluderar framtida befolkningsökning till 30 000 invånare år
2025.

Utredningens syfte är att klarlägga ftirändringsbehov av antal ftirskolor och
avdelningar i Bodens kommun under planperiod en 201 6-2025. Inriktningen
enligt direktiv ska vara förskolor med minst fyra avdelningar i kommunen
ftirutom vid namngivna byar. Förbättrad närhet till ftirskola ftir medborgarna
eftersträvas.

Utredningen är genomftird enligt politiska direktiv med ett alternativ 1 och
ett alternativ 2. Alternativen skiljer sig åt på en punkt, alternativ 1 inneb¿ir 17

platser/avdelning på årsbasis och alternativ 2 innebär l5 platser/avdelning på
årsbasis. I övrigt har i utredningen, underlag, beräkningssätt och
utgångspunkter varit desamma.

Utredningen berör och ftireslår ftirbäuringar inom i huvudsak ftiljande
områden:

. Uppfylla kommunens ambitioner och prognoser som innebär att det blir
c,a250 barn fler i ftirskoleålder de närmsta 10 åren

Förbättra barnens lËirmiljöer med moderna, pedagogiska och långsiktigt
hållbara lokaler
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o Ge medborgaren närhet till ftirskola i centrum och centrumnära
bostadsområden, ambitionen är tillgång till ftirskola ftir de allra flesta
inom 2 km radie

r Skolverkets nya riktm¿irken om barngruppers storlek och Bodens
politiska ambition med minskat antal platser i fiirskola

o Skolverkets råd om barngruppers sammansättning som ger god kvalitet
och goda utvecklingsmöjligheter ftjr bamen

o Utmaningar i personalfürsörjning de närmsta 10 åren

Ekonomiska beräkningar och konsekvenser vad gäller investeringar och drift
ftir perioden finns angivna i utredningen.

Beredningens förslag
Kommunfullmeiktige beslutar att

1. Altemativ nr 2 antas då detta alternativ är det enda som nåirmar sig
statens styrning, Skolverkets riktvärden och samtidigt uppfyller
kommunens ambitioner att minska bamgruppernas storlek och öka
invånarantalet till 30 000

2. Planområden beslutas enligt utredningen

3. Närhet till ftirskola definieras med en radie av ca2þ,rn i centrum och
centrumnära bostadsområden

4. Projektorganisation utformas vid utbildningsftirvaltningen für
genomftirande

5. Besluten ftiljs årligen upp och vid behov revideras i paritet med
samhällsbyggnadskontorets årliga prognoser

6. Två avdelningar vid Tallbackens ftirskola öppnas from2017-08-01

7. En avdelning vid Torpgärdans fürskola öppnas ftom2017-08-01

För beslut
Kommunfullmäktige
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Medborgarförslag. Höj dagpenningen för arbete med
daglig ersättning
KS 2016/581

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen bifaller medborgarfürslaget om att höja
habiliteringsersättning ftir deltagande i daglig verksamhet deltid respektive
heltid till 40 respektive 60 kronor per dag.

Beskrivning av ärendet
Alf Mörtsell, ordfürande i ftireningen3.7 har 2016-T0-14 lämnat in ett
medborgarftirslag om höjd habiliteringsersättning. Förslagsställaren anser att
det inte är acceptabelt att ersättningen inte har höjts på många år. Personer
som deltar i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) och
sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) i Bodens kommun erhåller idag
en habiliteringsersättning med 30 kronor per dag.

Rätten till daglig verksamhet är reglerad i Lagen om stöd till vissa
funktionshindrade (LSS). Daglig verksamhet riktar sig till personer som
saknar fürvärvsarbete och inte är i utbildning.

Bodens kommuns socialnämnd beslutade 2013-03-19 att även personer med
beslut om sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) har rätt till
habiliteringsersättning.

I Boden är det cirka250 personer som är beviljade daglig verksamhet enligt
LSS och sysselsättning enligt SoL. Det övergripande målet med daglig
verksamhet och sysselsättning är att den enskilde på sikt ska kunna få
möjlighet till lönearbete.

De flesta deltagarna i daglig verksamhet/sysselsättning är beviljade
aktivitets- eller sjukersättning via Försäkringskassan, vilket är deras
huvudsakliga inkomst.

Rätten till habiliteringsersättning är inte reglerad i lag. Det är upp till varje
kommun att besluta om man ska ersätta deltagare i daglig verksamhet.
Ersättningen är undantagen från skatteplikt och räknas inte som inkomst.
Ersättningen fungerar som stimulans och motivation ft)r att delta i den
dagliga verksamheten/sysselsättningen och med det eventuellt kunna närma
sig den regulj ära arbetsmarknaden.

Bodens kommun ersätter deltagare i daglig verksamhet/sysselsÊittning med
30 kronor per dag, oavsett om arbetstiden är hel- eller deltid.
Habiliteringsersättningen i Bodens kommun har varit oftirtindrad under lång
tid. Det är kostnadsfritt att delta i daglig verksamhet/sysselsättning. Resor till
och från arbetsplatsen erbjuds med tekniska ftirvaltningens fordon eller med
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lokaltrafik für den som så önskar. Personer som har möjlighet att anvåinda
eget transportmedel som moped eller bil bekostar sin resa själv.

Samtliga kommuner i Norrbotten erbjuder habiliteringsersättning vid
deltagande i daglig verksamhet. Vissa kommuner som Luleå ersätter med 8

kronor per timme. Övriga ersätter med mellan 30 och 45 kronor per heldag.

En fürändring kan Ë den enskilde att känna att den egna insatsen och
sysselsättningen har ett högre värde. Betydelsen av aft människor har ett
arbete eller en arìnan meningsfull sysselsättning kan aldrig överskattas. Det
är viktigt inte minst für att överbrygga klyftor i levnadsvillkor och bidrar
också till en ökad delaktighet i samhället für personer som av någon
anledning står utanftir det ordinarie arbetslivet. Bedömningen är därfür att
det finns skäl att överväga beslut om två ersättningsnivåer-
habiliteringsersättning ftir deltagande på hel- eller deltid. Näringslivs- och
arbetsmarknadsutskottet ftireslår därfor 2017-02-01 $ 4 att deltid, deltagande
upp till fem timmar dag, ñr oft)rändrad ersättning om 40 kronor per dag och
heltid, deltagande mer än fem timmar per dag, ersätts med 60 kronor per dag.

Arbetsmarknadsftirvaltningens kostnad ftir habiliteringsersättning per år
uppgår till drygt 600 000 kronor. Även vid ftirändrad ersättningsnivå ar
bedömningen att majoriteten av deltagarna i daglig verksamhet kommer att
delta på deltid. Cirka 30 personer bedöms bli aktuella ftr heltid, vilket skulle
motsvara en ökad kostnad om cirka 180 000 kronor. Öt<a¿ kostnad für
habiliteringsersättning finansieras inom ramen ftir budget för arbete och
sysselsättning.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S 40 Ändring av kommunstyrelsens delegationsordn¡ng
KS 2015i

Arbets uts kottets fö rs I a g

Kommunstyrelsen beslutar om ftiljande ändringar i sin delegationsordning

1. l: I och 1:2 Anställningar av medarbetare ändras så att

o ftirvaltningschef beslutar om anställningar av personal som är
direkt underställd ftirvaltningschef.

o övriga anställningar betraktas som verkställighet.

2. 1:5, 1:6 och 1:7 Uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäI,
avskedande och överenskommelse om avgångsvederlag motsvarande lön
mellan 6 månader och2 år kompletteras så att

o personalchef blir ersättare till kommunchef ftlr
kommunledningsftirvaltningen samt

o kommunchef blir ersättare till ftirvaltningschef ftr övriga
förvaltningar under kommunstyrelsen.

3. 2:4 Delegationen om igångsättningstillstånd vid investeringar
överstigande 5 miljoner kronor utgår till ftljd av att kravet på
igångsättningstillstånd utgår i kommunens nya regler ftir
ekonomistyrning.

4. 2:6 Utse beslutsattestanter utgår eftersom detta anses som verkställighet
till följd av att kommunstyrelsen har anfagit riktlinjer på området

5. 2:19 Andras till lydelsen Insättning i och uttag från JAK-banken.
Obligatorisk samverkan med näringslivschefen utgår.

6. 9: I Finansiering av projektverksamhet upp till och med 100 000 kronor
ändras från tillväxtchef/arbetsmarknadschef till ftirvaltningschef, vilket
betyder att kommunchef och arbetsmarknadschef blir beslutande i
ärenden från sina respektive ftirvaltningar.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen ftireslår i skrivelse 20 17 -02-22 ett antal
justeringar i kommunstyrelsens delegationsordning. Förslagen kommenteras
nedan:

De flesta anställningsbeslut behandlas som verkställighet

I Bodens kommuns nämnders delegationsordningar står anställning av
medarbetare som ett delegationsbeslut. Sådana beslut ska anmälas till
nämnden vilket sker i ganska liten utsträckning. I många andrakommuner
och landsting betraktar man anställningar som verkställighet. Som exempel
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kan nämnas att Region Norrbotten betraktar anställningar som verkställighet,
fürutom när det gäller vissa högre chefsposter.

Frågan om hur det fungerar i Boden har väckts både bland
förvaltningscheferna och nämndsekreterarna.

Kommunledningsftirvaltningens ledningsgrupp har gj ort bedömningen att
delegationsordningama för nämnderna i Bodens kommun kan ändras så att
anställningar betraktas som verkställighet, fürutom vissa chefsanställningar.
Skälet till den bedömningen är att ftirvaltningarna har ett ansvar att se till att
den personal och som krävs ftir att fullgöra sina uppdrag, inom ramen ftir de
givna budgetramarna. Ställningstaganden om anställningar fär därmed göras
av cheferna vid ftirvaltningama, utan att anställningarna ska ses som beslut i
kommunallagens mening.

Meningen åir att motsvarande ftirändring kan genomfüras även ftir övriga
nämnder. Ett undantag är skolan där det finns uttalat att anställning av lärare
i ett år ska vara beslut, vilket delvis beror på att det finns lagregler om lärares
behörighet.

Delegationerna om uppsägning, avskedande och vissa uppsägningar
kompletteras med ersättare för det fall att förvaltningschefen inte kan fatta
beslut

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning är ftirvaltningschefen delegat
vid uppsägningar, avskedande och beslut om vissa avgångsvederlag.
Delegationen får inte vidaredelegeras. Samråd med personalchefen är
obligatoriskt.

Upplägget att vissa beslut i personalärenden endast får beslutas av
ft)rvaltningschef och inte vidaredelegeras är gemensamt ftir kommunens
nämnder. Det har ansetts viktigt att dessa beslut inte fattas av närmast
överordnade chef. En uppsägning eller ett avskedande är också ett mycket
ingripande beslut ftir den enskilde och kräver stora överväganden i varje
enskilt fall.

Det kan ibland uppstå situationer när fürvaltningschefen inte kan fatta beslut,
till exempel på grund av längre tids frånvaro eller jäv. För att kunna hantera
dessa situationer utan onödig ftirdröjning bör såväl kommunstyrelsen som
övriga nämnders delegationsordningar kompletteras med ersättare. Därftir
ftireslås att personalchef blir ersättare till kommunchef ftir
kommunledningsfrirvaltningen samt att kommunchef blir ersättare till
ftirvaltningschef ftjr övriga ftirvaltningar under kommunstyrelsen.

Regeln om igångsättningstillstånd utgår i kommunens nya regler
ekonomistyrning

Ekonomikontoret har berett ett ftirslag om nya regler ftir ekonomistyrning.
De nya reglerna är avsedda att beslutas av kommunfullmËiktige i april 2017.
Enligt fürslaget fürsvinner den nuvarande bestämmelsen om att det krävs ett
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särskilt beslut om igångsättningstillstånd ftir att göra investeringar
överstigande 5 miljoner kronor.

Besluten om igångsättningstillstånd har fattats på delegation av
kommunstyrelsens arbetsutskott. Eftersom kravet på igangsättningstillstånd
är avsett att tas bort ftireslås att även delegationen om igångsättningstillstånd
slopas.

Utseende av beslutsattestant utgår och anses som verkställighet

Kommunstyrelsen antog 2016-12-12, $ 197, reviderade riktlinjer for attest. I
riktlinjerna framgår vem som ffir besluta om attest och hur det ska gå till.
Med hänsyn till att det finns tydlig styrning på området kan utseende av
beslutsattestanter utgå från delegationsordningen och i stället betraktas som
verkställighet.

Andrad lydelse av delegation om JAK-banken

Enligt 2:19 ska ekonomichef besluta om insättning i den så kallade JAK-
banken i samråd med näringslivschef. Delegationen fürelås ändras så att den
även omfattar uttag från JAK-banken. Vidare bör det obligatoriska samrådet
med näringslivschef strykas, eftersom den befattningen inte längre finns kvar
i kommunen.

Delegationen av finansiering av projektverksamhet upp till och med 100 000
kronor flyttas till förvaltningschef

Punkt 9:1 handlar om finansiering av projektverksamhet upp till och med
1 00 0 0 0 kronor. Nuvarande dele gater är tillväxtchef/arbetsmarknadschef.
För högre belopp beslutar näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet.

Delegationen föreslås ändras till ftirvaltningschef, som en ftiljd av den
omorganisation som innebär att tillväxtkontoret inte längre finns.
Förändringen innebär att arbetsmarknadschefen beslutar ftir projekt som
bereds av arbetsmarknadsmarknadsförvaltningen och att kommunchefen
beslutar om projekt om bereds av näringslivsstrategerna eller
kommunstrategerna vid kommunledningskontoret.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Revidering av riktlinjer för bank- och betalkort
KS 2011/70

Arbets uts kottets förs I a g

Kommunstyrelsen fastställer reviderade Riktlinjer ftr nyttjande av kredit-
och betalkort.

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret har tagit fram ett fiirslag till reviderade Riktlinjer ftir
nyttjande av kredit- och betalkort. De reviderades senast av
kommunstyrelsen 2016-ll-14 ç 172.

I de gällande riktlinjerna framgår att det Èir ftjrvaltningschefen som beslutar
om kortinnehav av personliga bank- och kreditkort. För att underlätta
beslutsadministrationen ftir kommunchefen, som även åir ftirvaltningschef ftir
kommunledningsftirvaltningen, ftireslår ekonomikontoret i skrivelse 2017 -
02-13 att ftir kommunledningsftirvaltningen är det istället ekonomichefen
som får besluta om dessa kortinnehav. Samtidigt füreslås att ekonomichefen
får besluta om innehav av dessa kort fiir ftirvaltningschefer. Tidigare hade
ekonomichefen delegation på alla beslut om kortinnehav. Denna
delegationspunkt upphävdes i det senaste beslutet.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S 42 Ungdomsmot¡on. Uppmuntra utbyggnad av näringslivet
KS20t7l94

Arbetsutskottets förs lag
Kommunfullmäktige avslår motionen, då en differentierad kommunalskatt
inte är möjlig. Kommunfullmäktige beslutar om en skattesats. En
differentierad kommunalskatt går även emot likställighetsprincipen som
innebär att kommuner ska behandla sina medborgare lika.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har 2017-02-03 tagit emot en ungdomsmotion
fran Bjöm Johansson d¿ir han skriver att Bodens kommun åir en
utflyttningsort och ftir att vända trenden behöver det lokala ntiringslivet
stärkas. Förslaget i ungdomsmotionen innebär att temporärt sänka den
kommunala skatten ftir nyetablerade ftiretag.

Kommunledningskontoret skriver 2017-02-10 att Bodens kommun åir en av
kommunerna i Nonbotten som har en ökande befolkning med ett positir,t
infl¡tningsnetto. Detta visar att Boden är intressant für människor att bo och
verka i. Bodens kommun har ett gott ftiretagsklimat och et starkt näringsliv.
Bodens kommun arbetar aktivt ft)r att skapa goda fürutsättningar ftir
etableringar, det befintliga näringslivet och nya ftiretag. Kommunen erbjuder
bland annat rådgivning och starta eget-utbildningar ftir de personer som är
intresserade av att starta füretag. Antal nystartade füretag har också ökat från
2015 till20t6.

Den kommunala skattesatsens storlek beslutas av kommunen och betalas av
medborgarna (så även füretagare och ftiretagens anställda). Företag däremot
betalar statlig skatt. Den kommunala skatten är en viktig del i
ftiretagsklimatet och kan sägas ha störst påverkan på
kompetensftirsörj ningen och den lokala köpkraften.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Projektdirektiv Fördjupad översiktsplan med
tillhörande trafik- och parker¡ngsstrateg¡
K520161292

Arbets uts kottets fö rs la g

Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan yttrande.

Beskrivning av ärendet
Arbetet med framtagande av ny översiktplan samt tematiska tillägg ftir
vindbruk och landsbygdsutveckling i strandnära lägen fortskrider.
S amhäl I sby g gnad sko ntoret skrive r 20 I 7 -03 -02 att antagande av p I anerna
planeras att ske i juni 2017 .

I Strategisk plan2017-2019 ges kommunledningsftirvaltningen i uppdrag att
påbörja arbetet med en ftirdjupad översiktplan samt en trafik- och
parkeringsstrategi. Det är av stor vikt att processerna für den ftirdjupade
översiktplanen och trafik- och parkeringsstrategin synkroniseras med
varandra, eftersom de har en nära relation och påverkar varandra. Trafik- och
parkeringsstrategin ftireslås dåirñr utgöra en del i den ftirdjupade
översiktplanen med tillhörande trafik- och parkeringsstrategi. Detta
innefattar bland annat inriktning, tidplan och organisation.

Beredningens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka fü reslaget proj ektdirektiv ftlr
framtagande av ftirdjupad översiktsplan med tillhörande trafik- och
parkeringsstrategi.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S 44 Markaffär Svartbyn
KS20t7l

Arbetsutskottets förslag
1. Kommunstyrelsen godkänner villkorat bytesavtal upprättat mellan

Bodens kommun och Jan Ola Moberg.

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

Beskrivning av ärendet
Det av kommunfullmäktige antagna bo stadsft)rsörj ningspro grammet som
antogs 2015 är vägledande für arbetet med den strategiska översiktsplanen
och påverkar bebyggelseutvecklingen inom kommunen. I
bostadsfürsörjningsprogrammet och ftirslag till översiktsplan konstateras att
kommunen ska föra en aktiv marþolitik. Detta bland annat genom att sälja
och köpa mark utifrån behov och efterfrågan. Kommunen ska genomfüra
markinköp i strategiska lägen.

Jan Ola Moberg äger Svartbyn 7:18 ochT:43. Samhällsbyggnadskontoret har
upprättat ett bytesavtal med Moberg som innebär att kommunen genom
fastighetsreglering erhåller två skiften av Svartbyn 7:18 samt fem skiften av
Svartbyn 7:43. Genom fastighetsregleringen erhåller Jan Ola Moberg å sin
sida sammanlagt fem områden från kommunala fastigheter.

Ingen ersättning ska erläggas mellan parterna.

För beslut
Kommunstyrelsen
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HR-strategi. Revidering och namnbyte
K520121280

Arbets uts kottets fö rs I a g

1. Kommunstyrelsen beslutar att HR-visionen byter namn till HR-strategi.

2. Kommunstyrelsen fastställer HR-strategin.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-Il $ 78 att fastställa en HR-vision für
Bodens kommun. HR-visionen har nu reviderats och ftireslås b¡a namn till
HR-strategi. Revideringama är mest av redaktionell karaktär.

HR-strategin beskriver personalpolitiken inom fem områden som
tillsammans bildar en helhet i arbetet med att utveckla Bodens kommun som
en attraktiv arbetsgivare ftir nuvarande och framtida medarbetare.
Fokusområdena är:

o Medarbetarskap och Ledarskap

o Jämställdhet och mangfald

¡ Hälsa och arbetsmiljö

o Kompetens

o Lön och villkor

Inom varje område beskrivs vad Bodens kommun som arbetsgivare står für
och erbjuder medarbetarna och vilka fürväntningar det hnns på
medarbetarna.

Personalkontoret ftireslår i skrivelse 2017-02-23 att HR-visionen b¡er namn
till HR-strategi och att den HR-strategin fastställs.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S 46 Riktlinje för pensioner
KS20t7l

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunstyrelsen fastställer Riktlinj e ftir pensioner.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommuns riktlinje ftir pensioner ger en samlad överblick över
pensionsfürmåner knutna till anställning och ftirtroendeuppdrag i Bodens
kommun. Kommunen vill också ge en ökad möjlighet att anpassa arbetstids-
och pensionslösningar efter individuella behov och ft)rutsättningar.

Personalkontoret ftirslår i skrivelse 2017-02-21att Riktlinje ftir pensioner
fastställs.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Riktlinje för strategisk personal- och
kompetensförsörjning
KS2OITI

Arbets uts kottets fö rs la g

1. Kommunstyrelsen fastställer Riktlinje ft)r strategisk personal- och
kompetensfrrsörjning.

2. Kommunstyrelsen ger nämndema i uppdrag att arbeta med personal- och
kompetensftirsörjning inom sina ansvarsområden och göra egna
handlingsplaner.

3. Beslutet delges kommunfullmziktige.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsforvaltningen har i Strategisk plan for 2016-2018,
Kommunfullmäktige 2015-06-15 $ 100, ffitt i uppdragatt i samverkan med
övriga ftirvaltningar tafram en plan ft)r personal- och kompetensftirsörjning.
I planen ska bland awlmrt belysas angreppssätt ft)r att kunna rekrytera
personal inom nyckelkategorier, bristyrken eller strategiskt viktiga grupper.
Planen ska särskilt belysa möjligheten att erbjuda jobb eller praktik ftir
ungdomar, für personer med funktionsnedsättning samt für nya svenskar.

Idag arbetar över en miljon personer i Sverige i välfÌirden. VälfÌirdssektorn
behöver anställa en halv miljon nya medarbetare under de närmaste 10 åren.
Det är en samlad bedömning ftir hela sektorn, men behoven kan skilja sig åt
mellan olika delar av landet. Bedömningen av rekryteringsbehoven är främst
kopplade till den demografiska utvecklingen. Men rekr¡eringsbehoven
påverkas också av en rad andra faktorer som konjunkturfürändringar,
globalisering, ökad rörlighet på arbetsmarknaden, innovationer och politiska
beslut/reformer.

Andra faktorer som påverkar är till exempel ftjrändrat personal- och
kompetensbehov, eventuella effektiviseringar, pensionsav gängar,
personalrörlighet, åldersstrukturer och ökad efterfrågan på kommunens
tjänster.

Fler och fler befattningar är konkurrensutsatta. Det är en stor utmaning att
klara personalft)rsörjningen i konkurrens med andra arbetsgivare. Det blir
allt viktigare att konkurrera med andra medel anbara lön, exempelvis bra
utvecklingsmöjligheter, trygg anställning, flexibilitet, kreativ arbetsmiljö och
förmåner.

Alla ftirvaltningar har identifierat utmaningar som kan påverka
verksamheterna framöver. De har bland annat analyserat sitt framtida
personal- och kompetensbehov det vill säga hur många medarbetare som
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behöver rekryteras och vilken kompetens som de ska ha.
Arbetsmarknadsförvaltningen har ett samlat ansvar ftir integration,
vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor som berör kommunens invånare.

Prioriterade målgrupper är nyanlända, ungdomar samt personer med
funktionsnedsättning eller annan problematik som innebär svårigheter att
etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden.

Bodens kommun har ett beräknat personalbehov på cirka 170 medarbetare
per år på grund av pensionsavgångar och annan rörlighet. De yrkesgrupper
som har de flesta pensionsavgängama är personal inom vård och omsorg
samt pedagogisk verksamhet. Rekryteringsbehov finns även inom andra
verksamheter, men till antalet är de mindre. Ett ökat behov av
välfÌirdstjänster kan medföra ytterligare behov av personal.

Lika viktigt som att rekryteranyamedarbetare är det att kunna behålla och
utveckla redan anställda medarbetare. De är våra bästa marknadsfürare och
ambassadörer.

Den samlade bilden över kommande personal- och kompetensbehov visar på
ett antal framgångsfaktorer och angreppssätt som ger bättre ftirutsättningar
ftir att hantera de kommande utmaningarrra.

Bodens kommun som arbetsgivare måste arbeta utåtriktat med
marknadsfüring, med att bredda rekr¡eringsbasen och med vad Bodens
kommun som arbetsgivare kan erbjuda nuvarande och framtida medarbetare
vad gäller kompetensutveckling, lön och villkor samt arbetsmiljö och hälsa.
Jämställdhetsaspekten ska alltid finnas med.

Kommunledningsförvaltningens personalkontor håller ihop kommunens
gemensamma arbete med att möta rekryteringsutmaningen med exempelvis
kommunövergripande marknadsftiring samt genom att leda ett nätverk med
representanter från fürvaltningarna.

Framgångsfaktorerna visar på viktiga områden für varje ftirvaltning att
arbeta med i sin planering. Varje ftirvaltning har i uppdragatt arbeta aktivt
med personal- och kompetensftirsörjning inom sina egna verksamheter och
att göra egna handlingsplaner.

Personalkontoret ftirslår i skrivelse 2017-02-21att Riktlinje für strategisk
personal- och kompetensfürsörjning fastställs och att nämnderna får i
uppdrag aft arbefa med personal- och kompetensftirsörjning inom sina
ansvarsområden och göra egna handlingsplaner.

Uppdraget atttafram en plan kommer från kommunfullmäktige. Eftersom
planen fastställs av kommunstyrelsen delges den till kommunfullmäktige.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Svar till skolinspekt¡onen. Granskning av Särvux
KS 2015/651

Arbets uts kottets fö rs la g

Med anledning av identifierade utvecklingsområden inom särskild utbildning
ftir vuxna beslutar kommunstyrelsen att till rektor uppdra att vidta ftiljande
ftirbättringsåtgärder :

1. Analysera orsak till varftir det inte finns sökande till grundläggande
särskild utbildning ftir vuxna och om det vid analys visar sig finnas
presumtiv målgrupp redovisa hur arbete med målgruppen planeras ske
ffir att informera om möjligheter att studera på särskild grundläggande
vuxenutbildning.

2. Inventera fürutsättningar och möjlighet ftir yrkesutbildning ftir
målgruppen elever inom särskild utbildning ftir vuxna.

3. Beslutade åtgåirder ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2017-
04-01.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har20l6-10-03 $ 153 beslutat om Ledningssystem für
systematiskt kvalitetsarbete fnir hela Arbetsmarknadsftirvaltningen.
Ledningssystemet ska användas ftir att planera, leda, ftilja upp, utvåirdera och
ftirbättra verksamheten.

Uppftiljning av såirskild utbildning ftir vuxna är en del i Lärcentrums
kvalitetsrapport vilken Èir en del i den sammanhållna kvalitetsrapporten ftir
Arbetsmarknadsftirvaltningen.

Det systematiska kvalitetsarbetet leds och sammanställs på skolnivå av
rektor. All personal deltar på arbetslagsnivå i arbetet med att sammanställa
och analysera resultatet. Rektor sammanställer och analyserar hela
Lärcentrums resultat. Elevernas delaktighet säkerställs genom deltagande i
kursråd och elevenkäter. En större skolövergripande utvärdering görs årsvis i
december.

Arbetsmarknadsfürvaltningens sammanhålla kvalitetsrapport som omfattar
ftirvaltningens alla delverksamheter redovisas till näringslivs- och
arbetsmarknadsutskottet en gång per år (i april).

H uvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Huvudmannen har hösten 2016 beslutat om ledningssystem für
kvalitetsarbete ftjr arbetsmarknadsffirvaltningen inom vilken kommunens
vuxenutbildning är organiserad. Av ledningssystemet framgår årshj ul,
struktur ftir kvalitetsarbetet samt hur återrapportering ska ske till
huvudmannen.
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Analys av elevernas betyg visar på goda resultat. Av kvalitetsrapporten
framgår att ett antal lorbättringsåtgärder vidtagits, exempelvis ftir att
utveckla arbete med studieplaner och rekrytering av studievägledare med
god kännedom och erfarenhet om elever med särskilda behov.

Utvecklingsområden

Huvudmannen intention är att elever i behov av särskild vuxenutbildning i
likhet med övriga studerande ska erbjudas såväl grundläggande som
gymnasial utbildning. De utvecklingsområden som identifierats vid årlig
kvalitetsuppftilj ning är att:

o Lärcentrum inte har sökande till grundläggande särskild utbildning ftir
vuxna. Kunskap saknas om orsak.

o Möjlighet frir anpassade yrkesutbildning ftir elever i särskild
vuxenutbildning saknas.

Skolinspektionen vill ha svar där det framgår att huvudmannen tagit sitt
ansvar avseende resultatuppftiljning für särvux. Det svaret ska vara inne 20
april. Detta är anledningen till att arbetsmarknadsförvaltningen i skrivelse
2017-03-02 bara redovisar Särskild utbildning ftir vuxna och inte övriga
delar av ftirvaltningens verksamhet. Övriga resultat ftir
arbetsmarknadsfü rvaltningen låimnas till kommunstyrelsen senare i vår.

För beslut
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande / Expedierat S¡gnatur
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S 49 Projektdirektiv Dagvattenstrategi
KS20t7l

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ftireslaget projektdirektiv ftir
framtagande av dagvattenstrategi.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret skriver 2017 -03 -02 att forändrad lagstiftning och
nya erfarenheter har aktualiserat behovet v en dagvattenstrategi. Vidare
pekas framtagande av dagvattenstrategi ut som en strategisk åtgärd i antagen
VA-plan. Inftir arbetet med ftirdjupning av översiktsplan med tillhörande
Trafik- och parkeringsstrategi med flera processer, behöver arbetet med att ta
fram en dagvattenstrategi påbörjas.

Dagvattenstrategin ftireslås tas fram i en fürvaltningsöverskridande
arbetsgrupp och mottagare für strategin åir kommunens tjänstepersoner samt
externa aktörer. Projektdirektivet avser framarbetandet av en
dagvattenstrategi für Bodens kommun med fokus på Bodens centralort.
Direktivet innefattar bland annat inriktning, tidplan och organisation.

För beslut
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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