
Sam manträdesprotokoll
Side

1(41)

Bodens kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Beslutande

Övriga närvarande

Justerare

plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

nträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

(v)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag.

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

2018-05-02

2018-05-04 Datum då anslaget tas ned

Kommu nledningskontoret

Sammanträdesdatum

2018-05-02

Kommunstyrelsesalen, 14.00 - 15.47 (paus 15.30 - 15.40, efter $ 41)

Ledamöter

lnge Andersson (S), Olle Lindström (M), Anna-Karin Nylund (S), Catarina Ask (MP),
Maria von Schantz (M), Michael Engström (S), Bosse Strömbäck (V)

Ersättare

Hendrik Andersson (L), Anders Pettersson (KD), Bernt Drugge (SD)

Tjänstepersoner
Kommunchef Mats Berg, Kommunsekreterare lngelina Edström, ekonomichef Lena
Lundberg

Bosse Strömbäck (V)

Kommunledn ingskontoret 201 8-05-04

fur; Paragraf 41-60

Underskrift
lngelina EdstrÖm

2018-05-28



Bodens kommun
Samma nträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2018-05-02

Sida

2(41)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

s43

lnformationer .............

Aterremiss. Motion från Göran Ahlman (M) Namnbyte på
Björknäsgymnasiet i Boden

Aterremiss. Motion från Rigmor Aström (M) lnförande av verksamma
riktlinjer och rutiner för att bekämpa barnäktenskap...........

Motion från Mara von Schantz (M) lnför kvalitetsgaranti på
kommunens service...

Motion från Robert Lund (SD) Tillåt blodgivning på betald arbetstid.....
Motion från Bosse Strömbäck (V) Arbeta för jämlika löner i Boden!.....
Aweckling av den interna tryckeriverksamheten i Bodens kommun....
Aterrapportering av uppdrag. Jämställdhet inom kultur-, fritids- och
ungdomsverksamheten ...............
Aterrapportering av uppdrag. Måltidskvalitet enligt Måltidsmodellen ....

Rekommendation att stärka utveckling och kvalitet på särskilda
boenden för äldre nattetid.....

Aterrapportering av uppdrag. Oversyn av den politiska organisationen

Aterrapportering av uppdrag. Budget avseende ändrat ansvar för
skolskjutsfrågor
Detaljplan för del av fastigheten SVARTBJÖRSBYN 1:3 med flera,
Holmen

Arbetsmarknadsförvaltningen - Kvalitetsrapport 2017 .........

lnförande av verksamhetsbaserad informationsredovisning ................
Utnämnande av dataskyddsombud för kommunstyrelsen

SM-veckan 2020.........

Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av 2018 års
löneöversyn ...............

Avskrivning av utestående fordringar..............
Remiss. Uppdrag att utreda införandet av rätten till heltid för a||a........

s44

s45
s46
s47
s48

s4e
s50

s51
s52

s53

s54
s55
s56
s57
s58

s5e
s60

s41
s42

3

4

b

.8
10

11

12

16

17

19

21

25

27

29

31

33

34

36

38

40

ø



Bodens kommun
Samma nträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2018-05-02

Sida

3(41)

Kom mu nstyrelsens arbetsutskott

S 41 lnformationer

Följande information lålmnas:

1. Rapport om ftirsta maj (säkerhetssamordnare Tommy Lindvall).

2. Personalchefens rapport (personalchef Maria Lundgren).

o $ 45 Motion fran Robert Lund (SD) Tillåt blodgivning på betald
arbetstid

o $ 46 Motion från Bosse Strömbäck (V) Arbeta ftir jämliga löner i
Boden!

o $ 58 Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av 2018 års
löneöversyn

3. $ 60 Remiss. Uppdrag att utreda inftirandet av rätten till heltid ftir alla
(Konsult STIMO Thomas Sundqvist).
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Aterremiss. Motion från Göran Ahlman (M) Namnbyte
på Björknäsgymnasiet i Boden
KS 2016/108, au $ 9212017,ks $ l29l20l7,kf ç 9Il20l7

Arbets uts kottets fö rs I a g

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande.

Beskrivning av ärendet
Göran Ahlman har 2016-02-l2lamnat in en motion där han ftireslår att
gymnasieskolan i Boden ska b¡a namn från Björknäsgymnasiet till Eyvind
Johnson gymnasiet. Det nya namnet skulle hedra nobelpristagaren, höja
statusen på skolan och öka möjligheterna till samverkan med andra orter och
skolor.

Motionen skickades 2016-02-23 på remiss till utbildningsnämnden och efter
politisk beredning 2017-02-27 även till kultur-, fritids- och
ungdomsnÈimnden.

Utbildningsnämnden fü reslår 20 I 6 - I I -24 ç 8 4 att kommunfullmäkti ge avslår
motionen med motiveringen att Björknäsgymnasiet är ett väl inarbetet namn
med stor betydelse i skolans samverkan samt att skolan är lokaliserad på
Björknäsområdet. Nämnden ser inte att ett namnbyte skulle hedra
nobelpristagaren nämnvärt och påpekar att skolans status inte bara beror på
namnet utan även på faktorer som utbildningens kvalitet, elevernas resultat
och den trivsel som skolan står ft)r. Samverkan med andra skolor styrs av
behov och ett namnb¡e kan fürsvåra vilken skola som samverkan avser. Ett
namnbyte skulle dessutom medftira extra kostnader.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ftireslår 2017-06-14 $ 54 att motionen
ska anses besvarad enligt ftiljande yttrande: "Kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden anser att namnändringen passar väl in i den ambition som
finns att uppmtirksamma att kommunen har en nobelpristagare i litteratur och
det uppdraget ft)rvaltningen fick från fullmäktige att årligen arrangera en
ftirfattar- och litteraturmässa, drir Eyvind Johnson kommer attvara ett
återkommande tema. Kommunen har även uppkallat en park och ändrat
namnet från Kungsbroparken till Eyvind Johnsonparken efter
nobelpristagaren.

Tillsammans kan dessa åtgärder ytterligare lyfta vår nobelpristagare, Bodens
kulturprofil och kommunens attraktivitet. Namnbytet skulle öka kunskapen
om ftirfattarens lokala ankn¡ning till Boden."

Kommunstyrelsens ftirslag 2017-10-02 $ 129:

s42

Sida

4(41)

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat

ffi



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammantrådesdatum

2018-05-02

S¡da

5(41)

Kommu nstyre lsens arbets utskott

Kommunfullmfütige avslår motionen med motiveringen att
Björknäsgymnasiet är ett väl inarbetat namn med stor betydelse i skolans
samverkan samt att skolan är lokaliseradpä Björknäsområdet.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-16 $ 91:

Kommunfullmåiktige återremitterar ärendet med motiveringen att en
arbetsgrupp ska tillsättas som ska diskutera hur vi ska arbeta med
varumärket Eyvind Johnson. Det ska även vara professionell medverkan av
varumåirkesexperter.

Kommunikationskontoret skriver i tj änsteskrivelse 20 I 8 -0 4 - 12 att eft
namnbyte kan bli bra och gär atf lösa internt under lening av
kommunikationskontoret.

Ett namnbyte är ftirknippat med en del kostnader, men det även skapar även
möjligheter. Ett nytt platsvarumärke kan betyda att Björknäsgymnasiet ffir en
mer professionell och tydligare kommunikativ plattform och profil. Något
som har efterfrågats då skolan agerar på en konkurrensutsatt marknad. En
process som denna kan engagera många internt och fungera som en positiv
process mot något nytt. Det skapar också en anledning att kommunicera med
allt fran lansering, invigning och daglig kommunikation.

I samband med stadens kommande 100-års jubileum skulle ett namnbyte
kunna skapa ytterligare uppmärksamhet. Rätt gjort ger detta enligt
kommunikationskontoret en medial effekt som också bygger en delvis ny
bild av Boden.

Namnet är bra och unikt. Om programutbudet kan erbjuda något som kan
relateras till skrivandet så är det en bonuseffekt, men en dragning mot
humaniorahållet får inte distansera de mer yrkes-/praktiskt inriktade
programmen.

Beredningens fürslag:

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.

2. Finansiering sker inom ramen für firandet av Bodens 100-års jubileum.

För beslut
Kommunfullmdktige

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Aterremiss. Motion från Rigmor Aström (M) lnförande
av verksamma riktlinjer och rutiner för att bekämpa
barnäktenskap
KS20l7ll95, au $ 14312017, ks $ 189/2017,kf ç 13212017

Arbets uts kottets förs I a g

Kommunfullmdktige anser motionen som besvarad då gällande lagstiftning
ger tillräckligt skydd ftir barn som riskerar attfara illa i olika skeenden.

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

Beskrivning av ärendet
Rigmor Äström (M) har 2017-03-13lämnat in en motion där hon ftireslår att
socialnämnden tillsammans med andra berörda nämnder ska ges i uppdrag
att skyndsamt skapa verksamma riktlinjer och rutiner für att bekämpa
barnäktenskap.

Motionen skickades 2017-04-13 på remiss till socialnämnden som 2017-I0-
3l ç 142 beslutar att ftireslå kommunfullmäktige att anse motionen som
besvarad då gällande lagstiftning ger tillräckligt skydd ftir barn som riskerar
attfara 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
juli 2014 genom inftirandet av nya 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 Ëin beviskraven für att
fastställa aft etl brott har begåtts. Genom LVU kan socialnämnden ingripa i
situationer där barn eller unga riskerar att bli bortgifta mot sin vilja.

Socialnämnden och utbildningsnämnden anser att de nödvändiga
ftirutsättningamafür att uppmåirksamma och vidta nödvändiga åtgärder
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 ¡trandefrihet.

Arbetsutskottets ftirslag till beslut 2017-lI-27 $ 143:

Kommunfullmäktige anser motionen som bevarad då gällande lagstiftning
ger tillräckligt skydd ftir barn som riskerar att fara illa i olika skeenden.

Kommunstyrelsens ftirslag 2017-12-11 $ 189:
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1. Kommunfullmäktige anser motionen som besvarad då gällande
lagstiftning ger tillräckligt skydd ftir barn som riskerar attfara illa i olika
skeenden.

2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att på nästa
fullmäktigesammanträde redovisa vilka rutiner som ftiljs ftir att bekämpa
och hantera problematiken med barnäktenskap.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-18 $ 132:

Ärendet återremitteras med motiveringen att fullmäktige ska invänta en
redovisning på nästa fu llmäktigesammanträde av både utbildningsnämnden
och socialnämnden angående vilka rutiner som ftljs ftir att bekämpa och
hantera problematiken med barnäktenskap.

Socialnämnden bedömer 2018-02-20 S 2l återigen att skyddslagstiftningen
genom Lagen om vård av unga, LVU ger ftirutsättningar att ingripa mot
barnäktenskap. Nämnden skriver även att socialstyrelsen håller pä att ta fram
en vägledning ftir att ftirtydliga regelverket kring barn som är gifta och
tydliggöra hur handläggningen kan göras mer noggrant och omsorgsfullt
utifrån de risker som är förknippade med ett barnäktenskap. Denna
vägledning kommer att innebära en kompetensökning ftir verksamheten i
denna specifika fràga. Om det i Socialstyrelsens vägledning uttrycks behov
av ytterligare kompletterande rutiner kommer socialfürvaltningen att ätgärda
detta.

Utbildningsnämnden vidhåller också att gällande lagstiftning ger tillräckligt
skydd ftir bam som riskerar attfara illa i olika avseenden och ftireslar 2018-
04-12 $ 38 att kommunfullmäktige avslår motionen. Personalen i skolan är
enligt socialtjänstlagen skyldiga att genast göra en orosanmälan till
socialnämnden om de får kännedom eller misstänker att ett barn far illa.
Även uppgifter om ftirhållanden som är svårbedömda eller obestyrkta ska
anmälas om de tyder på att ett barn kan varui behov av stöd eller hjälp från
socialnÈimndens sida.

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

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

För beslut
Kommunfullmäktige
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Motion från Mara von Schantz (M) Inför kvalitetsgarant¡
på kommunens service
KS20t7l28t

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i den strategiska planens
serviceftirklaringar och den nya styrmodellens kvalitetsgarantier.

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

Beskrivning av ärendet
Maria von Schantz (M) har 2017-04-241ämnatin en motion om att infüra
service- och tjänstegaranti på kommunens service under 2017.En
servicegaranti är ett löfte om innehåll och kvalitet på den service som ftiretag
och enskilda medborgare kan ftirvänta sig. Exempel på tjänstegarantier kan
till exempel vara bekräftelse pä att en ansökan har kommit in och
meddelande om hur lång handläggningstiden är. Flera kommuner använder
sig av motsvarande kvalitetsgarantier. En årlig utvärdering av
tjänstegarantierna ska göras med avseende på deras nivå av ft)retagsvänlighet
och service mot fi)retagare och kommuninvånare. Genom utvärdering kan
tj änstegarantierna utvecklas och kommunens service fü rbättras.

Motionen skickades 2017-05-30 på remiss till enhetschefen für
medborgarservice som i samarbete med kommunledningskontoret 20 I 8-03 -
19 svarar att de anser motionen besvarad i och med de servicefrirklaringar
som finns i strategiska planen.

Bodens kommun har servicefiirklaringar i syfte att visa den service
medborgarna kan ftirvänta sig av kommunen och på sikt stimulera till
engagemang fran medborgare och kunder i utvecklingen av kommunens
service.

Kvalitetsgarantierna tas om hand i den nya styrmodellen. Nämnderna och
kommunstyrelsen beslutar om sina kvalitetsgarantier i samband med beslut
om verksamhetsplanema. Respektive verksamhetsområde ansvarar ftir att
kommunicera sina garantier vid kontakt med medborgarna. Garantierna ska
även finnas tillgtingliga på kommunens hemsida. De utvärderas sedan av
verksamheterna och resultatet av utvärderingen ska vara en del av analysen i
verksamhetsberättelsen. För att åstadkomma ftirbättringar kan större
awikelser som framkommer vid utvärderingen sedan implementeras i
strategiska planen som en målformulering. Mål som uppnås i den strategiska
planen kan i sin tur bli en kvalitetsgaranti som verksamheten ska ftilja.

s44
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Yrkande och beslutsgång
Olle Lindström (M) yrkar bifall till motionen.

Ordftiranden ställer beredningens fìirslag och Olle Lindströms (M) yrkande
mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt beredningens
ffirslag.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Motion från Robert Lund (SD) T¡llåt blodgivning på
betald arbetstid
KS 2017l130

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

Beskrivning av ärendet
Robert Lund har 2017-02-16lämnat in en motion om att anställda i Bodens
kommun ska ges möjlighet att skänka blod på betald arbetstid och att
kommunen som arbetsgivare upplyser alla anställda om att denna möjlighet
finns samt att kommunen uttalar sig positivt till att anställda blir blodgivare.

Sjukhusen är i stort behov av blod och blod kan bara ftirvaras i sex veckor.
Utan blodgivare fungerar inte sjukvarden och kostnaderna ftir blod är stora
ftir sjukhusen. Att ge blod är enkelt och går snabbt. Det går att lämna blod
tre till fyra gånger om året och själva blodgivningen tar endast en kvart. I
flera kommuner har kommunanställda rätt att lämna blod under arbetstid. Att
ge blod kan innebära att en människas liv räddas.

Motionen skickades 2017-02-28 på remiss till personalkontoret som i
tjänsteskrivelse 2018-02-27 ftireslår att motionen avslås med motiveringen
att verksamheten som bedrivs måsta ha ftireträde framfür att lämna blod.

Att lämna blod ftir att säkerställa sjukvårdens behov är viktigt och att Bodens
kommun, som arbetsgivare, uttalar sig positivt om att låimna blod är
självklart. Men att läta alla medarbetare lämna blod på betald arbetstid är
inte möjligt. Verksamheten som bedrivs måste ha ftjreträde ftire att lämna
blod. D¿iremot finns det heller inget som hindrar chefer att möjliggöra detta
om det är lämpligt utifrån verksamhetens behov.

Beredningens fürslag:

Kommunfullmdkti ge beslutar att avslå motionen.

Personalchef Maria Lundgren informerar om ärendet under $ 41

Informationer.

För beslut
Kommunfullmäktige

s45
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Motion från Bosse Strömbäck (V) Arbeta för jämlika
löner i Boden!
KS 20171397

Arbets uts kottets fö rs la g

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande.

Beskrivning av ärendet
Bosse Strömbäck har 2017-06-14lamnat in en motion om att ingen
tjÈinsteperson, chef eller konsult i Bodens kommun eller i dess bolag ska
kunna tjäna mer än vad kommunstyrelsens ordfürande ffir i månadsarvode
samt att detta ska ingå i Bodens kommuns framtida arbete med lönefrågor.

Vänsterpartiet ser hur klyftorna ökar mellan å ena sidan chefer, konsulter och
tjänstepersoner och å andra sidan undersköterskor, vårdpersonal och andra
som på olika sätt arbetar på golvet i kommunen. Genom att minska de
ekonomiska klyftorna och i stället utbilda och sprida kunskap i de
kommunala verksamheterna vill de bygga en kommun som är mycket
mindre sårbar ft)r ett fåtal personers kunskapsmässiga oumbärlighet.

Motionen skickades 2017-06-20 på remiss till personalkontoret som i
tjänsteskrivelse 2018-03-06 ftireslår att motionen avslås med motiveringen
att det inte finns stöd i de centrala avtalen ftir en sådan lönestrategi.

Kommunen har att ftirhålla sig till fem centrala kollektivavtal som
arbetsgivaren, Sveriges kommuner och landsting å ena sidan och de fackliga
organisationerna ã artdra sidan har tecknat.

Samtliga avtal innehåller varken minimilöner eller högstlöner, ftirutom inom
Kommunals altalsområde där parterna tecknat överenskommelse om
minimilöner. Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren
når målen für verksamheten. Lönen ska stimulera till ftirbättringar av
verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Därftir ska lönen vara
individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat.

Det finns inte stöd i de centrala avtalen atthahögstlöner och ett inftirande av
detta skulle därftir innebära avtalsbrott.

Beredningens fiirslag :

Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att det inte finns
stöd i de centrala avtalen för en sådan lönestrategi.

Personalchef Maria Lundgren informerar om ärendet under $ 4l
Informationer.
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Avveckling av den interna tryckeriverksamheten i

Bodens kommun
KS 2018/135, au $ 12, ks $ 9, kf $ 8

Arbets uts kottets fö rs la g

1 . Kommunfullmäktige beslutar att flytta tryckeriverksamheten till
arbetsmarknadsftirvaltningen och verksamheten "Arbete och
sysselsättning".

2. Verksamheten gäller endast ftir interna kunder inom kommunen och
finansieras genom ett köp-/säljftirhållande enligt självkostnadsprincipen.

Beskrivning av ärendet
I samband med ombyggnationen av Plan 2 i stadshuset inleddes en utredning
av tryckeriverksamheten som bedrivs av Bodens kommun. Detta med
anledning av den ökade digitaliseringen och behovet av lokal ftir tryckeriet.
Tryckeriets uppdrag har kartlagts genom kontroll av inkomna beställningar.
90 procent av volymen kan hänftjras till utbildningsftirvaltningen. Tre
alternativ har utretts:

1. Tryckeriet flyttar till utbildningsftirvaltningen och får ny lokal inom
skolan.

2. Tryckeriet kvarstår inom kommunledningsftirvaltningen, men i annan
lokal.

3. Tryckeriet awecklas och upphandlas av annan leverantör.

Kommunledningsftirvaltningen har utvärderat dessa och fürespråkar
alternativ 3. Detta eftersom de ser en ökad digitalisering samt en
nedtrappning av behovet.

Konsekvensbeskrivning

De stora volymerna på kommunens interna tryckeri beställs av
utbildningsftirvaltningen som kommer attlaggaom sitt arbetssätt samt skapa
ftlrutsättningar für att alla skolor och fürskolor ska kunna kopiera material
själva. Utvecklingen kommer att ftiljas upp.

Upphandling ska inledas. En del av upphandling kommer attvaraen
villkorad verksamhetsövergång som omfattar personal och utrustning.

Tidplan ftir avveckling och kommunikation tas fram av
kommunledningsftirvaltningen.

Kommunledningsffirvaltningen füreslår i tj änsteskrivelse 20 I 8-0 1 -3 0 att:

l. Kommunfullmäktige avvecklar tryckeriverksamheten inom Bodens
kommun.
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2. Kommunfullmäktige ger upphandlingsenheten i uppdragatt inleda en
villkorad upphandling som innehåller personal samt behntlig egen
utrustning, så kallad verksamhetsövergång.

Arbetsutskottet beslutade 2018-01-05 $ 12 att lämna ärendet utan yttrande.

Kommunstyrelsens ftirslag 2018-02-19 $ 9:

1. Kommunfullmäktige awecklar tryckeriverksamheten inom Bodens
kommun.

2. Kommunfullmäktige ger upphandlingsenheten i uppdragatt inleda en
villkorad upphandling som innehåller personal samt befintlig egen
utrustning, så kallad verksamhetsövergång.

Kommunfullmåiktiges beslut 2018-02-26 $ 8:

Kommunfullmåiktige beslutar att återremittera ärendet für ftirtydligande av
verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser samt fü r komplettering
med ¡trande fran utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden beslutar 2018-04-12 $ 39 att i sitt yttrande ftireslå att
ansvaret ftir tryckeriverksamheten flyttas till arbetsmarknadsftirvaltningen
med en utfasning av verksamheten på tre år, samt att finansieringsformen
ändras från anslagsfinansierad verksamhet till avgiftsfinansierad verksamhet.

Digitaliseringen har kommit relativt långt inom utbildningsfürvaltningen, i
grundskolan är 7-9 och gymnasieskolan har alla elever och all personal en
egen dator. Inom ftirskolan har sedan atttagtillbaka fiirstärkning av digitala
verktyg genomftirts och pågår ännu. Den verksamhet som åinnu inte är
fìlrstärkt och fullt utvecklad är grundskolans tidigare år. Tillgång till skrivare
på förskolor och skolor ser olika ut, det finns skrivare på samtliga enheter
men antalet och nåirhet till skrivare varierar.

Digitaliseringen inom skolan innebär att behovet av utskrifter och trycksaker
minskar betydligt. Det f,rnns även ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv i
frãgan, att minska på utskrift på papper är ett led i Bodens hållbarhetsarbete.

Utbildningsnåimndens målsättning ar attl<raftigt minska på antalet utskrifter
och trycksaker i och med den ökade graden av användande av digitala
verktyg. Bedömningen åir att inom en treårsperiod har verksamheten ställt
om och kommit långt i den digitala utvecklingen. Därav bedömer nämnden
att ftirskolorna och skolorna har behov av kommunens gemensamma
tryckeriverksamhet i en övergångsfas.

Kommunledningskontoret konstaterar i kompletterande tj änsteskrivelse
2018-04-23 att det efter återremissen utkristalliserats två alternativ avseende
tryckeriets framtid.

1. Aweckling av tryckeriverksamheten inom Bodens kommun och påbörja
en villkorad upphandling av tryckeriverksamhet.
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2. Flytta tryckeriverksamheten till arbetsmarknadsftirvaltningen och
verksamheten "Arbete och sysselsättning".

Alternativ 1

I processen med ombyggnation av Plan 2 i stadshuset blev det uppenbart att
lokalen där nuvarande tryckeri finns, behöver omvandlas i syfte att stärka
socialtj änstens kundmottagning.

I samband med det inleddes en utredning av den interna
tryckeriverksamheten. Utgångspunkten i utredningen har legat på att
undersöka förvaltningarnas efterfrågan. Där framgick att
Utbildningsftirvaltningen står ftjr cirka 90 procent av volymen.
Förvaltningen arbetar med att fortsätta arbetet med att digitalisera
verksamheten och som ett led i det ftirändringsarbetet kommer behovet av
tryckta/utskrivna produkter att gradvis fasas ut. Ett led i denna process har
varit att inftirskaffa lokala skrivare ftir att klara de grundläggande behoven
av tryckt material, men so nämndes ovan kommer detta att fasas ut över tid.

Konsekvenserna av detta alternativ kan sammanfattas enligt nedan:

Upphandling inleds, en del av upphandlingen kommer attvaraen villkorad
verksamhetsövergång som omfattar personal och utrustning.

Tidplan for ar,r¡eckling tas fram av kommunledningsft)rvaltningen.

De verksamhetsmässiga konsekvenserna över tid bedöms som ringa.
Utbildningsfürvaltningen som största kund kommer att kunna beställa sina
trycksaker externt och den årsarbetare som jobbar i tryckeriet erduds att
ftilja med uppdraget till annan arbetsgivare. Under en övergångsperiod
kommer ftirändrade arbetssätt, där tillgången till ett kommunalt drivet
tryckeri inte längre finns, att upplevas som ökad belastning av personalen i
de aktuella verksamheterna.

Nettokostnaden für befintligt tryckeri är cirka 1,5 mkr, Det är i dagsläget
svårt att bedöma hur stora kostnader som uppstår i verksamheten genom att
beställa tjänster mot en kommande extern leverantör och ftir att skriva ut
produkter på lokala skrivare. I den digitaliseringsprocess som pågår inom
Utbildningsftirvaltningens verksamheter kommer det under en
övergångsperiod att flyttas kostnader från ett centralt tryckeri till ftirskolor
och skolor. Hur stor den kostnaden blir och hur lång övergångsperioden blir
¿ir helt avhängigt av hur Utbildningsfürvaltningens styrning inom området
lyckas. Kommunledningskontoret gör bedömningen att ett centralt tryckeri
kommer att fürlänga tiden ftir Utbildningsfürvaltningens ftiråindringsprocess,
vilket också kommer att innebära risk ftir ökade kostnader under en längre
period i och med att samma funktioner finns både lokalt och centralt.

Alternativ 2

Som alternativ till nedläggning och med de motiv som anges ovan, finns ett
ft)rslag att flytta tryckeriverksamheten till Arbetsmarknadsfü rvaltningen
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(AMF) och blir en del av verksamheten "Arbete och sysselsättning.
Verksamheten fi nansieras genom ett köp/sälj ftirhållande, dåir interna
beställare betalar enligt sj älvkostnadsprincipen.

Konsekvenserna med detta alternativ åir att kommunen kan erbjuda
sysselsättningsbefrämjande åtgärder som en del av den dagverksamhet AMF
erbjuder idag.

Verksamheten fl yttas från Kommunledningsftirvaltningen till fürvaltningen
ftir Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Berörd personal ingar i den flytten.

Riskerna med detta alternativ åir, i analogi med resonemanget i alternativ 1,

att ftirändringsprocessen inom framftirallt Utbildningsftirvaltningen riskerar
att ftirlängas i vissa avseenden ntir ett internt tryckeri hnns kvar. Det innebär
att risk ftjr ökade kostnader finns till ftiljd av att det finns ett centralt
tryckeri, samtidigt som Utbildningsftirvaltningen investerar i lokala skrivare.
I syfte att minimera att kostnadema drivs uppåt, füreslås att verksamheten
finansieras enligt köp/säljmodellen.

För beslut
Kommunfullmåiktige
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Aterrapportering av uppdrag. Jämställdhet inom kultur-
, fritids- och ungdomsverksamheten
KS 2018i443

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av uppftiljningsplan 20 1 8,
j ämställdhet inom kultur-, fritids- och ungdomsnämndens verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Kultur-, fritids- och utbildningsnämnden har i Strategisk plan 2018-2020 fätt
i uppdrag att till fullmäktige i april 2018 redovisa hur ftireningsstödet samt
nyttjandegraden av anläggningar fürdelar sig med fokus påjämställdhet.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutade 2018-04-25 $ 44 att ftireslå
kommunfullmäktige att godkänna redovisningen. Nåimnden beslutade även
att ge kultur-, fritids- och ungdomsfürvaltningen i uppdrag att ta fram en
handlingsplan till nämndens sammanträde i juni 2018.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden har gjort en kvalitetsuppftiljning av
jämställdheten inom kultur-, fritids- och ungdomsverksamheten i form av en
rapport som ska ligga till grund fiir den handlingsplan nämnden har ålagts att
presentera till fullmäktige. Uppftiljningen omfattar de füreningsstöd och
stipendier som kultur-, fritids- och ungdomsnämnden delar ut och de
idrottsanläggningar som kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen ftirvaltar
och upplåter.

Rapporten visar att kultur-, fritids- och ungdomsnämnden har ftirdelat 35
procent av resurserna till pojkar/män,27 procent till flickor/kvinnor och 38
procent av resursema i det undersökta materialet går inte att härleda till ett
specifikt kön. Rapporten visar att fotboll är den mest populåira idrotten,
enligt de inrapporterade aktivitetstillftillena, i Boden. Vidare visar resultatet
av rapporten att flickor/kvinnor är mer aktiva inom kulturen, dock behövs
bättre statistik ftir att kunna göra fortsatta analyser av jämställdheten inom
kulturen i Boden.

För att ftjrbättra statistikunderlaget krävs standardiserade återrapporteringar
av füreningsstöden främst bland kulturstöden.

För beslut
Kommunfullmäktige
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S 49 Aterrapportering av uppdrag. Måltidskvalitet enligt
Måltidsmodellen
KS 2016/62, Auç7412017, Ks $ 106/2017, kf 57212017

Arbets uts kottets förs I ag
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmåiktige beslutade 2017-02-15 $ 8 att anta Kostpolicy ftir
Bodens kommun. Policyn uppfuller Livsmedelsverkets arbetsmodell ftir
måltidskvalitet i offentlig verksamhet "Måltidsmodellen" och berör
ftirskolans, skolans, fritidsverksamhetens, äldreomsorgens och hemtjänstens
måltider. Policyn ska klargöra rättigheter och ansvar kring måltids- och
kostfrågor i kommunen. Den tydliggör vilka krav och ftirväntningar som är
realistiska att ställa på måltider och måltidssituationen och ska säkerställa en
jåimn kvalitets- och servicenivå inom kommunen.

Uppdrag till utbildningsnämnden som kvarstår i Strategisk plan2017-2019
är att ftilja upp hur policyn har omhåindertagits och efterlevs. Uppdraget ska
redovisas senast apú12017.

Utbildningsnämndens ordfürande skriver 2017-02-28 att arbete pågår für att
ta fram ett systematiskt arbetssätt som samtliga verksamheter ska arbeta
enligt. Ett årshjul ska utarbetas där det tydligt framgår när och hur
uppftiljning, analys, planering och åtgärder ska göras.

Kostavdelningen har haft en hög arbetsbelastning på grund av en
upphandlingsprocess av nytt kostavtal och har därftir inte i full omfattning
hunnit med att implementera ett systematiskt arbetssätt utifran kostpolicyn.
Arbetet kommer att intensifieras under hösten 2017 sä att verksamheterna
under 2018 kommer att ha kvalitetsverktyg ftir arbetet med
"Måltidsmodellen". Arbetet med att ta fram åtgärder avseende pedagogiska
måltider hanteras i arbetet med den strategiska planen.

Kommunstyrelsens förslag 20T7-06-12 $ 106:

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med kommunfullmäktiges
beslut.

Kommunstyrelsens beslut 2017-06-19 $ 72:

1. Kommunfullmäktige godkänner delrapporten.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till utbildningsnämnden att återkomma
med slutgiltig rapportering i juni 2018.
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Utbildningsftirvaltningen har tagit fram en slutgiltig rapportering och
utbildningsnämnden beslutar 2018-04-12 $ 37 att ftireslå
kommunfullmäktige att godkänna rapporten.

I kostpolicyn framgår att varje chef ftir respektive verksamhet ansvarar für
att kostpolicyn ftiljs. Det återstar ftir utbildningsnämnden att ftlja upp hur
policyn har omhändertagits och efterlevs.

Utbildningsnämnden har i plan ftir huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete (SKA) kvalitetsrapporÍ2 som delområde att ftilja upp kosten
inom konstavdelningens verksamhetsområde. Inriktningen är att all
måltidsverksamhet inom utbildningsftirvaltningen ska bli en del av
kostavdelningen. Å,rshjulet kommer att byggas ut och även innefatta
uppftiljning av kostpolicyn. Ä,rshjulet kommer aft byggapå framtagen
handlingsplan ftir genomftirande och uppftiljning av kostpolicy inom
ftirskola, skola och fritidsverksamhet som är en sammanställning ftir 2018 år
arbete med kostpolicyn inom utbildningsfürvaltningen.

Socialnåimnden ftiljer upp kostfrågorna inom kvalitetsledningssystemet. Där
strategiska planen och verksamhetsplanen mynnar ut i ftjrvaltningens
aktivitetsplan. Aktivitetsplanen är väl ftirankrad med baspersonalen i
verksamheten. I aktivitetsplanen utgör kosten ett av kvalitetsmålen.

Brukarmedverkan inom socialftirvaltningen sker genom brukarråd och
kostråd.

Samrådsmöten mellan socialftirvaltningen och utbildningsftirvaltningen
inom kostområdet sker två gånger per år. Vid mötena deltar
ftirvaltningschefer och verksamhetschefer. Syftet med samrådsmötena är att
lyfta kostfrågorna till en strategisk nivå utifran socialfürvaltningen och
utbildningsftirvaltningens behov.

Gemensamma nämnder sker två ganger per år. Äterkoppling av
handlingsplaner och uppföljning av kostpolicyn kommer vara en del av den
gemensamma agendan. Samtidigt måste kvalitetsarbetet och uppftiljningen
vara en del av det ordinarie kvalitetsarbetet i ftirvaltningama ftir att nå
långsiktig effekt.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Rekommendation att stärka utveckling och kvalitet på
särskilda boenden för äldre nattetid
KS20t7t48

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfu llmäktige godkänner socialnåimndens återrapportering i form av
socialftirvaltningens handlingsplan ftjr digitalisering.

Beskrivning av ärendet
För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden ftir äldre
har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med bland annat
kommuner, Föreningen S veri ges socialchefer, och Vårdftireta gama tagit
fram en rekommendation att stärka utveckling och kvalitet på särskilda
boenden ftir äldre nattetid: PM Kvalitet i särskilt boende - Rekommendation

för arbete med Akod kvalitet nattetid i srirskilt boende för cildre
Meddelandefrån SKL styrelse nr 3/2017.

Bakgrunden är att regeringen beslutade 2016 om en ändring i socialtjänst-
ftirordningen. I fürordningen ftirtydligas att den enskildes behov ska vara
styrande, och om det behövs ska personal finnas tillg¿inglig dygnet runt.

I rekommendationen anges de områden som kräver ett sÈirskilt fokus i
ftirnyelse- och ftirbättringsarbetet. Rekommendationen antogs av SKLs
styrelse den 20januari 2017 .

SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt
fyra punkter:

Koll på läget: Ledningen behöver i större utsträckning ta reda på
hur arbetet bedrivs nattetid.

Individens behov: En planering behöver genomfüras med den äldre och
den äldres anhöriga vad gäller omsorgsinsatser och
tillsyn även nattetid.

Strategi ftir ny teknik: Kommunen bör ta fram en teknikstrategi som
omfattar såväl infrastruktur, finansiering, infor-
mationssäkerhet, tillämpning av lagstiftning.

Ledarskap: Ledarskapet inom särskilt boende ftir äldre behöver
stärkas ftir att ftirändringsarbetet med att identifiera
och inftira nya arbetssätt tillsammans med ökad
teknikanvändning ska kunna genomftiras.

Gällande ny teknik rekommenderar SKL att kommunerna bör utarbeta en
övergripande strategi som på ett tydligt sätt visar hur digitaliseringens
möjligheter ska tas tillvara. Strategin behöver exempelvis omfatta områden
som infrastruktur, informationssäkerhet, juridik, finansiering, standardisering
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och former ftir samverkan med andra kommuner. Strategin bör beslutas av
kommunstyrelsen och kan exempelvis innehålla:

o Politiskviljeinriktning

o V¿irdegrunder och ftirhållningssätt ftir arbetet

o Handlingsplan med konkreta åtgärder ftir att den politiska
viljeinriktningen ska nås

o Fastställda mål på olika nivåer och i olika verksamheter i organisationen

o Hur strategin ftirhåller sig till altemativa utftirare

o Hur samverkan med andra kommuner, alternativa utftirare, leverantörer
och invånare ska etableras

Socialnämnden beslutade 2017-03-15 $ 44 att ftireslå kommunfullmäktige
att anta SKL:s rekommendation gällande Strategi ftir ny teknik. Nämnden
beslutade även anta SKL:s rekommendation i syfte att stärka utveckling och
kvalitet på särskilda boenden ftir äldre nattetid.

Kommunfullmätiges beslut 2017-05-22 $ 52:
1. Kommunfullmäktige antar SKLs rekommendation gällande Strategi ftir

ny teknik.

2. Socialnåimnden ska redovisa resultatet av arbetet till kommunfullmäktige
ijuni 2018.

Socialnämnden beslutar 2018-04-17 $ 51 att lämna socialfürvaltningens
handlingsplan ftir digitalisering som socialnåimndens rapport till
kommunfullmäktige.

Socialftirvaltningen har upprättat en handlingsplan ftir digitalisering i
socialftirvaltningen. I den anges att utvecklingen av e-samhället erbjuder
stora möjligheter ftlr att möta människors fürväntan att snabbt, enkelt och
sfüert kunna sköta sina ärenden, få tillgang till information och ha möjlighet
till inflytande genom digitala kontaktvägar.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Aterrapportering av uppdrag. Översyn av den politiska
organisationen
KS 2018/458

Arbets uts kottets fö rs la g

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen har i Strategisk plan 2018-2020 filti
uppdrag att genomfüra utvärdering och översyn av den politiska
organisationen inftir mandatperioden 20 19 -2022. Uppdraget ska redovisas
senast i mars 2018.

Kommunchefen har i efterhand identifierat kommunstyrelsens utskott som
särskilt fokusområde. Ledningsgruppen har gett klanecken till att lämna in
återrapporteringen av uppdraget till fullmäktige i maj.

Kommunledningskontoret har gjort en översyn av den politiska
organisationen med utgångspunkt i de större ftirändringar som genomftirdes
2014-2015 och därefter. Övriga frågor som diskuteras och analyseras är
jämställdhet, antal fürtroendevalda, bildande av utskott, utskotten som
beredande organ, kommunstyrelsens roll, tidpunkt ftir nämndernas tillträden
vid ny mandatperiod och övriga frågor som dykt upp under samtal med
berörda politiker och tjänstepersoner.

Utredningen har inte visat på något akut behov av mera genomgripande
ftirändringar inom den politiska organisationen. Den generella uppfattningen
är att kommunen är på väg ätrâtt håll, men det krävs mer tid ftir att
organisationen ska utveckla optimala arbetssätt och metoder. I
tj änsteskrivel se 20 I 8 -04- 1 I lämnar kommunledningskontoret fü lj ande
ftirslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige beslutar att bolagsordningarna ftir bolag med
verksamhet Èindras så att styrelsen består av minst fem ledamöter med två
ersättare.

2. Kommunfullmåiktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen att göra en
översyn av råden och rådens administrativa stöd.

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska utses vid ftirsta
fullmäktigesammanträdet med nya fullmäktige efter allmåinna val.

4. Kommunfullmdktige beslutar att göra ftiljande ändringar i
kommunstyrelsens reglemente :

o Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet byter namn till
arbetsmarknadsutskottet.
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. Följande text om ansvarsområden für kommunstyrelsens utskott
läggs till som $ 26 i del B Gemensamma bestämmelser:

Utskotten under kommunstyrelsen är inom sina respektive
kompetensområden styrelsens beredningsorgan och ansvarar ftir
verkställighet samt fattar beslut i de åirenden som
kommunstyrelsen delegerat.

Arbetsutskottet bereder och ansvarar ft)r de ärenden som inte
ankommer på tekniska utskottet eller arbetsmarknadsutskottet.
Arbetsutskottet åir även kommunstyrelsens utskott ftir
räddningstjänst och personalpolitiska frågor.

Tekniska utskottet är kommunstyrelsens utskott för teknisk
ftirvaltning inklusive trafikfrågor.

Arbetsmarknadsutskottet är kommunstyrelsens utskott ftir frågor
om integration, vuxenutbildning och arbetsmarknad.

Motiven till de ftirslag som lämnas är i korthet:

Att ha få ledamöter gör beslutsfattandet sarbart. Demokratin gynnas av att
fler är med och fattar besluten. Idag är många av kommunens bolagsstyrelser
små. Bolag med verksamhet, exempelvis BUAB, skulle kunna bestå av
minst fem ledamöter med två ersättare.

De olika kommunala rådens funktions- och arbetssätt bör vara mer
likformiga. Alternativt bör begreppet råd ses över. Förhållandet mellan
ungdomsrådet och ungdomsfullmäktige har potential att utvecklas. Aven
frågan om var det administrativa stödet ftir råden placeras behöver klargöras.
Kommunfullmäktige bör ge i uppdrag till kommunstyrelsen att göra en
översyn av råden och hur dessa erhåller administrativt stcid.

Rapporten visar även att vissa ändringar bör göras i kommunstyrelsens
reglemente. Det framstår som naturligt att nåiringslivsfrågor och frågor om
marknadsftiring hör till arbetsutskottet. Dessa frågor leds fran
kommunledningskontoret och de flesta andra frågor som går genom
kommunchefen, kommunstrategerna eller bolagen bereds av arbetsutskottet.
Att flytta näringslivsfrågorna från näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet
till arbetsutskottet skulle samla likartade frågor till samma utskott och
därigenom medftira en bättre helhetsbild.

Det finns stora ftirdelar med att fullmäktige vid sitt ftjrsta sammanträde
väljer ny styrelse. Detta ger ett snabbt genomslag av valresultatet, vilket
håller igang arbetet och stärker demokratin.

Förutom de ftirändringar som kommunledningskontoret floreslår att
kommunfullmäktige ska besluta om har ett antal tankar som inte ryms inom
uppdraget framkommit under arbetets gång. Dessa har dokumenterats i
rapporten. Om även dessa ska tillvaratas kan det finnas ett värde i att:
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. Anordna en utbildningsdag ftir folkvalda om betydelsen av en mer
j ämställd tillsättning av uppdrag.

o Se över mallar ftir tjänsteskrivelser och rapporter så att underlagen till
ärendena blir mer likformiga.

o Se över processen für samhällsbyggnadsärenden som berör flera
kommunala instanser ftir att ftirtydliga ansvar och roller. Risken ftir jäv
beaktas särskilt.

o Begära fler och mer utftirliga dragningar infür utskotten samt infür
kommunstyrelsen.

o På ftirsök distribuera icke sekretessbelagda ärendebeskrivningar som rör
kommunstyrelsens utskott till hela kommunstyrelsen. Här betonas även
vikten av atf åirenden lämnas in i tid.

o Väcka ett ärende om att utreda en eventuell sammanslagning av utskotten
under kommunstyrelsen om ytterligare samordning av ärendeberedning
önskas.

o F<irdjupa utbildningen ft)r nyvalda respektive nyanställda, framfür allt
avseende vad det innebåir att arbeta inom en politiskt styrd organisation.

Avslutningsvis bör det påpekas att det är svårt att utvärdera den politiska
organisationen utan att samtidigt beakta tjänsteorganisationen, då
ftirändringar i det ena ledet gärna far återverkningar i det andra.

Beredningens ftirslag:

1. Kommunfullmeiktige beslutar att bolagsordningarna ftir bolag med
verksamhet åindras så att styrelsen bestar av minst fem ledamöter med två
ersättare.

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska utses vid ftjrsta
fullmäktigesammanträdet med nya fullmäktige efter allmänna val.

3. Kommunfullmäktige beslutar att göra ftiljande ändringar i
kommunstyrelsens reglemente :

o Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet byter namn till
arbetsmarknadsutskottet.

. Följande text om ansvarsområden ftir kommunstyrelsens utskott
läggs till som $ 26 i del B Gemensamma bestämmelser:

Utskotten under kommunstyrelsen är inom sina respektive
kompetensområden styrelsens beredningsorgan och ansvarar ftir
verkställighet samt fattar beslut i de ärenden som
kommunstyrelsen delegerat.

Arbetsutskottet bereder och ansvarar ftir de ärenden som inte
ankommer på tekniska utskottet eller arbetsmarknadsutskottet.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Arbetsutskottet är även kommunstyrelsens utskott ftir
räddningstj åinst och personalpoliti ska frågor.

Tekniska utskottet är kommunstyrelsens utskott für teknisk
ftirvaltning inklusive trafi kfrågor.

Arbetsmarknadsutskottet är kommunstyrelsens utskott ftir frågor
om integration, vuxenutbildning och arbetsmarknad.

Beredningen bedömer att övriga ftirslag i tjänsteskrivelsen ¿ir av
tjänstekaraktär och utgör ett led i att ftirbättra processerna i organisationen.

För beslut
Kommunfullmfütige
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Aterrapportering av uppdrag. Budget avseende ändrat
ansvar för s kols kj utsfrågor
KS 2017/379

Arbets uts kottets fö rs Ia g

Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2018 överftiralT 010 tkr från
utbildningsnämndens driftram till kommunstyrelsens tekniska fürvaltnings
driftram avseende tidigare beslut om åindrat ansvar ftir handläggning av
skolskjutsfrågor. För att ge full kostnadstäckning utökas samtidigt
kommunstyrelsens tekniska ftirvaltnings driftram med 1 790 tkr från och
med 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige gav 2017-10-16 $ 99 utbildningsnämnden och tekniska
utskottet i uppdrag att återkomma med ft)rslag på vilken budget som från och
med 2018 ska flyttas fran utbildningsnämnden till kommunstyrelsens
tekniska ftirvaltning avseende åindrat ansvar ftir skolskjutsfrågor.

Tekniska ftirvaltningen och utbildningsftirvaltningen har i samverkan
kommit överens om ftiljande: flytt av budget für skolskjutsar 2018,
asylersättning kopplat till skolskjuts, budget för skolskjutsplanerare 2018.
Differensen mellan kostnader och budget ftir skolskjuts är 1 800 tkr.

I bokslutet 2017 uppgick den totala kostnaden ftir skolskjutsverksamheten
till 18 200 tk mot budgeterat 16 668,2 tkr. Vid en uppräkning av 2017 ärs
kostnader, med de prisantaganden som finns i den strategiska planen,
bedöms kostnaden ftir att bedriva verksamheten bli cirka 18 800 tkr under
2018 mot en budget från utbildningsftirvaltningen pà 17 010,3 tkr.

Tekniska ftirvaltningen ser ingen möjlighet i att kunna tillskjuta 1 800 tkr fttr
atttäckakostnaderna ftr skolskjutsverksamheten 2018 och därmed ha en
budget i balans.

Tekniska utskottet ftireslår 2018-04-20 $ 13:

l. Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av uppdrag om
överfüring av budget ftir skolskjutsfrågor från utbildningsfiirvaltningen till
tekniska ftirvaltningen.

2. Kommunfullmziktige godkänner även att tekniska ftirvaltningen får en
ramökning på l8 800 tkr ftir skolskjutsverksamheten.

Utbildningsnämnden füreslår 2018-03-22 $ 30:

Kommunfullmeiktige godkänner återrapporteringen av uppdrag om
överftiring av budget ftr skolskjutsfrågor från utbildningsnämnden till
kommunstyrelsen teknisk ftirvaltning.
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Kommunfullmåiktige
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Detaljplan för del av fastigheten SVARTBJORSBYN 1:3
med flera, Holmen
KS 2018/28

Arbets uts kottets förs la g

Kommunfu llmáktige antar detaljplanen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat detaljplan som syftar till att pröva
möjligheterna ftir att komplettera befintlig bebyggelse inom området Holmen
med sex till åtta enbostadshus. Markanvändningen füreslås som
kvartersmark ftir bostäder och allmtin plats fiir naturmark och gata.

Kommunstyrelsens ordftirande har genom sin delegation 2017 -12-18
beslutat att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för
aktuellt planområde.

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

Under tiden ftir samråd 2016-03-16 till och med 2016-ll-14 inkom
synpunkter från:

o Länsstyrelsen

o Försvarsmakten

o Lantmäteriet

o Trafikverket

o Tekniskafürvaltningen

o Fastighetsftirvaltningen

. Övriga synpunkter

- Skanova

- Boende 1 på Holmens väg

- Boende 2 på Holmens väg

- Boende 3 på Holmens väg

- Boende på Karetvägen

- Nyttj anderättshavare inom fastigheten Svartbj örsbyn 1 : 3
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Samhällsbyggnadskontoret har efter samrådet justerat detaljplanen genom att
delvis bredda väglgatuområdet och ftireslå en vändplats. Kvartersmarken ftir
bostäder har justerats något. Tidigare füreslagen stängselskyldighet ftireslås
utgå. Vidare füreslås ett område ftr tillfÌillig snöfürvaring och en mindre
justering av kvartersmarken ftir bostäder.

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

o Länsstyrelsen

o Försvarsmakten

o Lantmäteriet

o Tekniskaftirvaltningen

. Övr. synpunkter - Nyttjanderättshavare inom fastigheten
Svartbjörsbyn l:3

Lantmäteriet framftirde ett antal synpunkter på ftirslaget. Länsstyrelsen hade
inga synpunkter på planförslaget. Synpunkterna har medftirt nàgramindre
ändringar framftirallt av redaktionell karaktåir.

Inftir antagandet har ftiljande synpunkter inte blivit tillgodosedda:

o Att ftireslå högst en fastighet mellan Svartbjörsbyn l:11 och 1:70
har inte tillgodosetts då planen inte reglerar antalet fastigheter
utan enbart minsta tomtstorlek.

o Att inte upphäva strandskyddet

o Planmässigt ft)reslås kvartersmark ftir post och hushållsavfall
vara kvar i ftireslaget läge.

o Att minska avståndet mellan kvartersmark och strandlinje.

S amhällsbyggnadskontoret fü reslår i tj änsteskrivel se 20 | 8 -0 4 - | 6 att
kommunfullmäktige antar detaljplanen.

För beslut
Kommunfullmäktige
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S 54 Arbetsmarknadsförvaltningen - Kvalitetsrapport20lT
KS2018/412

Arbets uts kottets fö rs I ag
Kommunstyrelsen beslutar att lägga arbetsmarknadsftirvaltningens
kvalitetsrapport 2017 till handlin gama.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2016-10-03 $ 153 beslutat om ledningssystem ftir
systematiskt kvalitetsarbete für arbetsmarknadsftirvaltningen. Rapportering
ska ske en gång per år till kommunstyrelsen och omfatta redovisning av
genomftirda, pågående och planerade ftirbättrings- och utvecklingsområden.

Ett ledningssystem ftir kvalitetsarbete har som huvudsakligt syfte att
klargöra arbetssätt och tydliggöra ansvarsftirdelningen mellan
kommunstyrelsen och ftirvaltningen. Ledningssystemet ska användas ftir att
planera, leda, kontrollera, ftilja upp och utvärdera samt ftirbättra
verksamheten.

I anslutning till redovisning av årsrapporten ansvarar kommunstyrelsen som
huvudman für verksamheten att besluta nödvändiga åtgärder om det vid
uppftiljning framkommer att det finns brister i verksamheten.

En fü rvaltningsgemensam kvalitetsrapport åir sammanställd utifrån
verksamhetsansvarigas redovisningar av ftirbattringsarbete i den egna
verksamheten20IT.

I kvalitetsrapporten framgår att samtliga verksamheter inom Arbete och
Sysselsättning arbetat systematiskt med att ftirbättra den sociala
dokumentationen samt processen gällande "kundens väg". Verksamhetens
utmaning inftir kommande år blir att utveckla verksamheten ytterligare från
en intern dagligverksamhet i egna lokaler till att bli en del av ordinarie
arbetsliv med fler personer på ftiretagspraktik och ftiretagsgrupper som är
integrerade på befintliga arbetsplatser. Detta ska göra det möjligt ftir
personer som idag står utanfür arbetsmarknaden att bli en del av kommunens
framtida personalresurs.

JobbCenter har gjort ett bra arbete under 2017, men det finns många
ftirbättringsområden att arbeta med under 2018. Det stora jobbet med att
kvalitetssåikra arbetet är attmäta rätt ftir attfärâtt statistik som gör att det går
att ftirändra arbetet für att få fler Bodensare att bli självftirsörjande.

Lärcentrum har en verksamhet som håller god kvalitet. Det finns en bredd av
utbildning och flexibiliteten är stor. Prioriterade utvecklingsområden ftir
2018 är att:

o Starta upp jobbspår mot fürskolan.
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o Fortsätta utveckla lärlingsutbildning både på gymnasial nivå och
på Lärvux, och kontakter med arbetsgivare, både privata och i
kommunen.

o Skapa former ftir validering inom vard och omsorg, som är kända
av berörd personal och av arbetsgivama.

o Förbättra mottagandet ftir vuxna i behov av Svenska ftir
invandrare (sfi) som har en funktionsnedsättning.

o Anpassa verksamheten mot den nya gruppen elever med
utbildningsplikt.

o Implementera digitaliseringen utifrån de nya styrdokumenten, på
hela Lärcentrum.

o Jåimställdhetsintegrerautbildningen.

Arbetsmarknadsftirvaltningen ftireslår i tj åinsteskrivelse 2 0 I 8 -04- I I att
kommunstyrelsen beslutar att lägga arbetsmarknadsfü rvaltningens
kvalitetsrapport 20 17 till handlin gama.

För beslut
Kommunstyrelsen
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I nförande av verksam hets baserad
i nformations redovis n i n g
KS 2018/103

Arbets uts kottets fö rs I a g

1. Kommunstyrelsen beslutar om övergång till verksamhetsbaserad
informationsredovisning för kommunens samtliga verksamhetsområden.

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsfr rvaltningen alt ta fram
riktlinjer für genomftirandet samt att initialt leda och planera arbetet med
att kartlägga de kommunövergripande och gemensamma processerna, det
vill säga de stödjande och styrande processerna. I arbetet ingår även att
se över arkivreglementet.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret füreslår att kommunen övergår till
verksamhetsbaserad informationsredovisning i likhet med statli ga sektorn
och ett flertal andrakommuner. Informationsredovisningen innebär ett nytt,
moderniserat och standardiserat sätt att hantera alla typer av handlingar
tillhörande kommunens samtliga verksamhetsområden.

I dagsläget ordnas och ftirtecknas handlingar enligt allmänna arkivschemat
från 1903, där fokus ligger på vilken handlingstyp som skapats. De redovisas
i fastställda dokumenthanteringsplaner. Det är ett otidsenligt sätt afî arbeta
och kräver i huvudsak manuell hantering och stora ftirvaringsytor ftir
pappershandlingarna.

På samma sätt som skett inom den statliga sektorn och delvis inom den
kommunala sektorn ftireslås att även Bodens kommun övergår till
verksamhetsbaserad informationsredovisning, d¿ir fokus li gger på var
handlingen skapats, d.v.s. i vilken verksamhet och i vilken arbetsprocess.
Kartläggningen genomftirs enligt det ramverk som Riksarkivet och SKL har
tagit fram - Klassificeringsstruktur ftir kommunala verksamheter.

Övergången till det nya sättet aft arbetakommer framftirallt underlätta det
administrativa arbetet med att söka, hantera och fürvalta handlingar. Det
kommer att ge medborgarna en större insikt i kommunens arbete och hur det
bedrivs. Övergången bör ske successivt och till en början omfatta de
gemensamma styrande och stödjande processema till kommunens
kåirnverksamheter. Eftersom det åir ett långsiktigt arbete tills även
kommunens alla kärnverksamheter har processkartlagt sin verksamhet bör
arbetet upptas i startegiska planen.

I beslutet ingar att kommunens nämnder och styrelser (även bolagsstyrelser)
i framtiden har upprättat var sin arkivftirteckning, arkivbeskrivning och
informationshanteringsplan enligt de nya principerna. Det omfattar
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processkartläggning av kommunens alla processer som klassificeras och
redovisas efter befintliga verksamhetsområden.

Övergången och resultatet utgör även fijrdelar ftir:

o ett helhetsgrepp für en ökad samsyn och likartat arbetssätt,

. en övergång till digital hantering, e-fürvaltning och på sikt
inftjrande av e-arkiv,

o informationssåikerhetsarbetet i kommunen,

o kontroll av handlingar som innehåller sekretess och
personuppgifter,

o awikelsebaserat ftirbättringsarbete i linje med Bodenraketen,

o att handlingar som enbart hanteras i dokumentcenter (Offrce 365)
ska kunna klassificeras och tillskrivas relevant metadata,

o ett beslutsunderlag vid omorganisationer, då processer kan spåras
till verksamhetsområden,

o ett faktaunderlag över lT-systemen och beslutsunderlag vid
upphandling av IT-system,

. som arbetsunderlag ft)r medborgarservice,

. nyanställda att ta del av för att ft)rstå sin arbetsprocess.

Övergången och processkartläggningen bör ske succesivt enligt fastställd
prioriteringsordning.

Kommunledningskontorets fürslag till beslut i tj änsteskrivelse 2018-04 -16
med tillägg av en tredje beslutspunkt:

3. Kommunstyrelsen ftireslår att kommunfullmdktige formulerar ett
uppdrag i strategiska planen om övergång till verksamhetsbaserad
informationsredovi sning.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Utnämnande av dataskyddsombud för
kommunstyrelsen
K520181442

Arbets uts kottets förs la g

Kommunstyrelsen utnåimner Daniel Bergh till dataskyddsombud fiir
kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Enligt den nya dataskyddsfürordningen som träder i kraft den25 maj 2018 är
alla myndigheter skyldigaatt utn?imna ett dataskyddsombud. Varje nämnd
inom kommunen åir ansvarig ftir sin behandling av personuppgifter och
måste utse ett dataskyddsombud.

Den övergripande och viktigaste uppgiften ftir dataskyddsombudet åir att
övervaka att organisationen ftilj er dataskyddsfü rordningen. Det innebär
bland annat att samla in information om hur organisationen behandlar
personuppgifter, kontrollera att organisationen ftilj er bestämmelser och
interna styrdokument samt informera och ge råd inom organisationen.

Dataskyddsombudet ska vara kontaktperson ftir

o de registrerade, som till exempel vill nå dataskyddsombudet ftir
att få veta vilka uppgifter som finns registrerade om dem

o personalen inom organisationen, som kan vilja veta om de gör
rätt när de behandlar personuppgifter

o Datainspektionen, som kan vilja inspektera verksamheten.

Kommunledningskontoret ftireslar i tj änsteskrivelse 20 1 8-04- I 8 att
kommunjuristen Daniel Bergh utses som dataskyddsombud für nåimnden.

För beslut
Kommunstyrelsen
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SM-veckan 2020
KS 2018/64

Arbets uts kottets fö rs la g

1. Kommunstyrelsen tackar ja till erbjudandet från Riksidrottsftjrbundet att
tillsammans med Luleå kommun fungera som våirdkommun ftir SM-
veckan vinter 2020.

2. Kostnad ftir planeringen beaktas i arbetet med den strategiska planen.

3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att starta upp en
organisation ftir ändamålet.

Beskrivning av ärendet
SM-veckan arrangeras av Riksidrottsftirbundet (RF) i samarbete med
Sveriges Television samt berörda specialidrottsftirbund (SF) och aktuell
värdkommun. Varje år genomfi)rs en vintervecka och en sommaryecka.
Avsikten är att samla större och mindre idrotter i ett gemensamt evenemang
och därmed öka intresset für mästerskapen. SM-veckans ambition är attvara
en idrottslig folkfest i värdstaden under en vecka.

De senaste SM-veckornahar arrangerats i Piteå (vecka 3120I6),Nonköping
(vecka 27-2812016). SM-veckan vinter 2017 anangeras i Söderhamn (vecka
5) och SM-veckan sommar 2017 i Borås (vecka 26-27) och 2018 arrangerar
Skellefteå SM-veckan vinter (vecka 12).

Nu söker Riksidrottsftirbundet värdkommuner ftir SM-veckan vinter 2020,
2021 och2022. För att bli aktuell krävs att platsen har möjlighet att ta emot
SM i längdskidåkning samt dåirutöver ett antal vinteridrotter, inklusive
motorsporter och inomhusidrotter. Värdstaden-/städema ska också ha kluster
av idrottsarenor som kan ta emot flera idrotter på en och samma plats ftir att
göra evenemanget tillgängligt och underlätta für en effektiv tv-produktion.

Den logikapacitet som erfordras beräknas till ungefür 4 000 gästnätter ftir
idrotternas deltagare. Kommunerna ska också ha väl fungerande och utbyggd
bredbandskapacitet som kan anvåindas ftir SVT:s produktion.

Ekonomiskt åtagande

Värdkommunerna svarar ftir alla kostnader som är kopplade till dess
åtaganden. Detta bedöms motsvara en budgetram på sju miljoner kronor,
exklusive arbetstid för personal/funktioner som ftirutom projektledaren ska
ingå i det lokala projektarbetet med SM-veckan. Kostnadsramen innefattar
främst att ställa arenor till ftirfogande, arenaanpassningar, stöd och service
till SVT, del av grafikkostnader ftir tv-produktion (RF betalar dock 50
procent av dessa kostnader), regional marknadsftiring av SM-veckan, lokal
city- och venuebranding samt kostnader für möten. Av angiven budget ska
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1,5 miljoner kronor avsättas ftir upphandling av tjänster från RF:s och SM-
veckans aktuella samarbetspartners gällande bland annat grafik- och
resultatrapportering, evenemangsutvåirdering samt branding av
tävlingsarenor (material och proj ektledning).

I den dialog som fürts mellan kommunerna ?ir den gemens¿rmma

bedömningen att ¿urangemanget skulle öka Boden/Luleåregionens
attraktionskraft och stärka bilden av Boden och Luleå som kompetenta
evenemangs- och idrottskommuner.

För beslut
Kommunstyrelsen

Sida
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Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av
2018 års löneöversyn
KS 2018/416

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

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

2018
I 567

323

99

291

695

4 247

302
59

7 583

2018

I 567

323

99

291

69s

4 247

S¡da
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K S -Kommunledningsforvaltningen
KS-Tekniska fürvaltningen
KS-Räddnings- och säkerhetsfürvaltningen
KS-Arbetsmarknadsfü rvaltningen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Överftirmyndarnämnden
Summa

KS-KommunledningsfÌirvaltningen
KS-Tekniska ftirvaltningen
KS-Räddnings- och säkerhetsforvaltningen

KS-Arbetsmarknadsfü rvaltningen
Utbildningsnämnden
Socialnämnden

2. Medel anvisas från finansftirvaltningens budget ftir löneökningar 2018

Beskrivning av ärendet
I strategisk plan 2018-2020har nämnder/styrelser inte några anslag fiir
löneökningar i sina ramar. Budget ftir löneökningar finns inom
finansftirvaltningen. Enligt riktlinjerna ftir ekonomistyrning är det
fullmäktige som har räft aft omfürdela medel mellan nåimnder/styrelser.
Kommunfullmäktige har 2017-05-22 ç 56 gett kommunstyrelsen i uppdrag
att anvisa medel till nåimnder/styrelser ur budgeten ftir löneökningar. Under
fürutsättning att kommunfullmtiktige beslutade enligt ovan vidaredelegerade
kommunstyrelsen 2017-05-15 $ 77 uppdraget till sitt arbetsutskott.

Del av årets löneftirhandlingar är nu slutfürda. Tilläggsanslaget med
ramj usteringar avser OFRs ftirbundsområde Allmän kommunal verksamhet
och Akademikeralliansen. De nya lönerna gäller fran och med I april 2018.

Budgetkompensationen för löneökningen per nämnd/styrelse framgår nedan:

2019
2 089

43t
t32
387

927

5 663

402
78

10 110

2019
2 089

431

132

387

927

5 663
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

ÖverfÌirmyndarnämnden
Summa

402

78

10 110

Beräkningen av kostnaderna utgår fran verkligt utfall i lönerevisionen utifrån
faktisk sysselsättningsgrad.

Personalkontoret fiireslår i tjänsteskrivelse 2018-04-16 att med anledning av
del av 2018 års löneöversyn får nämnder/styrelser tilläggsanslag i 2018 års
budget med totalt 7 583 tkr samt utökade ramar fran och med 2019 med
totalt 10 110 tkr enligt ovanstående fürdelning. Medel füreslås anvisas från
finansftirvaltningens budget ftir löneökningar. Kompensationen ryms inom
avsatta medel.

Personalchef Maria Lundgren informerar om ärendet under $ 41

Informationer.

För kännedom
Kommunstyrelsen/kommunledningsftirvaltningen, tekniska fü rvaltningen,
räddnings- och säkerhetsftirvaltningen, arbetsmarknadsftirvaltningen
Utbildningsnåimnden
Socialnämnden
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden
Överf ürmyndarnåimnden

För genomftirande
Kommunstyrel sen/ekonomikonotret

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Bodens kommun

Tekniska utskottet
Vatten och renhållning

Slamdebitering

VA ledning rep

Fastighetsnämnden

Motorvärmaravgifter

Hyror

Socialnämnden

Avgifter omsorg

Hyror

Barn- och utbildningsnämnden
Avgifter barnomsorg

Boklån

Sammanträdesprotokol I
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2018-05-02

40102,00

2 889,00

600,00

4 025,00

6l 353,00

t0 524,00

4 735,00

300,00
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S 59 Avskrivning av utestående fordringar
KS 2018/394

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ekonomikontorets ftirslag att
utestående fordringar pä207 986,74 kronor avskrivs.

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret ftireslår att utestående fordringar enligt nedanstående
sammanställning avskrivs.

Avskrivning p g a att fordran överftirts till långtids- 168 042,74
bevakning
Avskrivningpgakonkursmm 39944,00

Summa avskrivningar 207 986174

Kostnaden ftir avskrivna fordringar efter avdragmed belopp som redan
reglerats i2017 års bokslut bokftirs på respektive nämnd och belastar den
verksamhet som fordringen tidigare intäktsbokftirt på. Avskrivningen
belastar styrelser och nämnder enligt fiiljande:

Kommunstyrelsen
KLF div deb 55 768,74

Tomträttsavgäld 26 090,00

KLF samhällsbyggnad

W
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Boklån

Badavgifter

Totalt

Långtidsbevakning

Konkurser och brist i dödsbo

Sa m ma nt räd es p rotoko I I

Sammanträdesdatum

2018-05-02

1 000,00

600,00

207 986,74

168 042,74

39 944

Sida
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Ekonomikontoret ftireslår i tj änsteskrivelse 201 8-04-12 att
kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ekonomikontorets ftirslag att
utestående fordringar pä207 986,74 kronor avskrivs.

För genomfürande
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret

Signatur
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Remiss. Uppdrag att utreda införandet av rätten till
heltid för alla
KS 20181453

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka rapporten på remiss till
samtliga nämnder, tekniska utskottet och arbetsutskottet. Remissvaren ska
vara inkomna till personalchefen senast den 1 juni.

Beskrivning av ärendet
I Strategisk plan 2018-2020har kommunledningsförvaltningen fatt i uppdrag
att utreda inftirandet av rätten till heltid ftir alla

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

Uppdraget har genomftirts i projektform, under oktober 2017 - april 201 8 där
en styrgrupp som består av kommunchet personalchef, ekonomichef,
socialchef samt adjungerade representanter från Kommunal och Vision
ingått. En extern konsultfirma, STIMO, har fått uppdraget att genomftira
utredningen och har även ingått i styrgruppen. Dessutom har ett antal
nyckelpersoner bidragit till underlaget. Inom socialfürvaltningen har tre
arbetsgrupper, en per verksamhetsområdet, deltagit i arbetet.

Rapporten är omfattande och berör samtliga nåimnders och utskotts
verksamhet. Tyngdpunkten i rapporten ligger på socialftrvaltningen,
eftersom merparten av deltiderna finns där, 86 procent av totalen. Uppdraget
var även formulerat så att det skulle vara prioritering på vårdgrupperna.

I remissft)rfarandet bifogas en remissinstruktion till berörda nämnder och
utskott.

Personalkontoret ftlreslår i tj änsteskrivelse 2018-0 5 -02:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka rapporten på remiss till
samtliga nämnder, tekniska utskottet och arbetsutskottet. Remissvaren ska
vara inkomna till personalchefen senast den 1juni.
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Konsult STIMO Thomas Sundqvist informerar om åirendet under $ 41

Informationer.

För genomftirande
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsens tekniska utskott och nåiringslivs- och
arbetsmarknad sutskott

Sida
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