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S 88 Upphandling. Aldreomsorg inklusive nybyggnat¡on ¡

Bodens kommun
KS 20t61478

Beslut
1. Norlandia Care AB, organisationsnummer:556576-2266, antas som

utft)rare gällande rubricerad upphandling i enlighet med
ftirfrågningsunderlaget och inkommet anbud.

2. Socialchefen ges i uppdrag att teckna nödvändiga avfal omgående efter
tilldelningstidens slut, förutsattatt ingen överprövning skett i berörd
instans.

3. Paragrafenjusteras omedelbart.

Särskilt yttrande
Bosse Strömbäck (V) lämnar ñljande särskilda yttrande. "(V)i motsätter oss

kraftfullt privatiseringen av äldreboendet som ligger für beslut. (V)i vill
självklart att detta ska bedrivas i vår kommunala verksamhet."

Beskrivning av ärendet
Upphandlingen avser nybyggnation och drift av ett särskild boende på av
kommunen anvisad tomt. Utvärdering har skett i enlighet med gällande
lagstiftning samt beskrivningarna i ñrfrågningsunderlaget. Det anbud som
har det bästa ftirhållandet mellan pris och kvalitet är det anbud som innehar
lägst jämftirelsetal sett till pris och ett antal kvalitativa kriterier.

Tio ansökningar inkom om att få delta i dialogen, sex gick vidare och
inbjöds att delta i dialogen. Fyra av dessa bjöds in att låimna anbud och tre av
dessa inkomna anbud som gick vidare till utvärdering. Efter genomftird
utvärdering erhöll Norlandia ett jämförelsetal om 67 091kr, Vardaga erhöll
ett jämftirelsetal om 82 722,80 kr och Attendo erhöll ett jämftirelsetal om 99
427,4o kr. Vinnande anbud är därmed anbudet från Norlandia.

Ekonomikontorets upphandlingsenhet ftlreslår i dänsteskrivelse 2017 -09-18
att Norlandia Care AB, organisationsnummer: 556576-2266, antas som
utftirare gällande rubricerad upphandling och att socialchefen ges i uppdrag
att teckna nödvändiga avtal omgående efter tilldelningstidens slut, ftirutsatt
att ingen överprövning skett i berörd instans.

Upphandlingschef Theresa Hägglund informerar om ärendet.

För kännedom Kommunstyrelsen/upphandlingsenheten

/ Exped¡erat
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Upphandling. Om- och t¡llbyggnad av Björkdungens
förskola
KS 2OT7I4I9

Beslut
1. Upphandlingen avbr¡s på grund av bristande konkurrens.

2. Paragrafenjusteras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen har i samråd med fastighetsftirvaltningen
infordrat anbud på rubricerat uppdrag.

Upphandlingen avser en Om- och tillbyggnad av Björkdungens fürskola für
att öka antalet avdelningar från fyra till sex stycken. Omfattar även
utvändiga åtgärder på skolgården samt angöringsytor och parkeringar.

Upphandlingen annonserades ut som ett ftirenklat ftirfarande enligt LOU.

Ett flertal anbud inkom.

I kod AFB.52 i de Administrativa füreskrifterna framgår det att kommunen
ställer ett antal obligatoriska krav, så kallade "ska-krav. För att anbudet ska
gå vidare till utv?irdering ska dessa "ska-krav" vara uppfyllda redan vid
anbudsinlämning.

Endast ett av de inkomna anbuden uppfyllde samtliga ställda "ska-krav".
Övriga anbud uppfyllde inte ett av "ska-kraven" som avser referensobjekt.

Eftersom endast ett anbud uppfyller samtliga ställda ska-krav och övriga
anbud ej gar vidare ftir utvärdering råder bristande konkurrens.

Ekonomikontorets upphandlingsenhet ftireslår i tjänsteskrivelse 2017-09-18
att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avbrfia upphandlingen på
grund av bristande konkurrens.

Upphandlingschef Theresa Hägglund informerar om ärendet.

För beslut
Kommunstyrel sen/upphandl ingsenheten
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Aterrapportering av uppdrag. Kvalitetsrapport Hälso-
och sjukvård
K520171526

Arbetsutskottets förslag
Kommunfu I lmaikti ge godkåinner socialnåimndens återrapportering av
Kvalitetsrapport Hälso- och sj ukvard.

Beskrivning av ärendet
I Bodens kommuns strategiska plan20l7-2019 finns en uppftiljningsplan
upprättad ftir att stärka uppftiljningar till kommunfullmåiktige. Syftet är att
bidra till att verksamheterna arbetar med kvalitetsftirbättringar.
Uppftiljningarrra ska utgå från de mål och inriktningar fullmäktige har
fastställt men även från det som är reglerat i lagar och füreskrifter.

I Uppftiljningsplan 2017 anges att socialnämndens rapport ska bland annat
effektivitet, brukarnöjdhet samt kostnader belysas. Där det går ska även
jämftirelse med andra kommuner redovisas. Uppföljningen ska avgränsas så

att den fångar väsentligheter utan att ftir den skull bli allt ftir omfattande och
resurskrävande.

I kvalitetsrapporten redovisas bland annat socialnåimndens kvalitetsmål ftir
verksamheten, awikelser, verksamhetsutveckling samt resultat av
internkontroll och tillsyn och granskningar utftirda av såväl Inspektionen ftir
vård och omsorg som av kommunrevisionen.

Socialnämnden beslutade 2017-08-29 $ I 13 att med godkännande lämna
kvalitetsrapporten till kommunfullmfütige.

För beslut
Kommunfullmäktige

se0
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Aterrapportering av uppdrag. Utredning av möjligheten
till villabebyggelse mellan Torpgärdsskolan och
Svartbyträsket
KS 201sll6s

Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige godkänner åtenapporteringen av uppdraget att utreda
möjligheten till villabebyggelse mellan Torpgärdan och Svartbyträsket.

Beskrivning av ärendet
Hans B Nilsson (M) ftireslog i en motion 2015-04-01 att kommunen utreder
möjligheten till en strandpromenad, elbelysning och villabebyggelse mellan
Torpgärdan och Svartbyträsket.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 $ 144 att frågan om
strandpromenad var besvarad i och med att den ingår i arbetet med
översiktplanen für centralorten samt vid utarbetande av
Grönstrukturprogrammet. Kommunfullmäktige gav samtidigt
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till villabebyggelse
mellan Torpgärdan och Svartbyträsket.

Samhällsbyggnadskontoret konstaterar att det redan finns genomfürd
geoteknik ñr det aktuella området och har med hjälp av konsultfirman BPL
gjort en sammanställning av redan framtaget materiel. BPL har lämna
rekommendationer für ev. villa- och radhusbebyggelse.

BPL anger i sina rekommendationer att aktuellt område är olämpligt ñr
uppftirande av villor. Detta på grund av att komplexa schakter och vatten i
kombination med aktuella jordar skulle ge kostsamma och dåliga resultat.

,Ä.F konsultfirman fick sedan i uppdrag att utfüra bedömning av kostnader för
bebyggelse och aktualitet av utftird geotekniska undersökningar inom
området vid Svartbyträskets sydvästra strand. Enligt rapport daterad 2017-
08-10 framgår det att de utftirda undersökningarna och utvärderingarna är
väl avpassade och ger ett gott underlag für bedömning av områdets
lämplighet ftir bebyggelse med villor och bostadshus upp till 2 våningar.

ÅF anger i rapporten att en exploatering av området inte är att
rekommendera. De rådande ftirutsättningama gör att det skulle bli kostsamt
och oavsett valda metoder kring grundläggning skulle olägenheter ståindigt
ftrdunkla tillvaron och ge höga underhållskostnader ftir de boende och
kommunen. Att ge en realistisk kostnadsbedömning av åtgåirder, utöver
normalläggning på fast grund åir inte möjligt. Faktor 2-3 gånger normal
totalkostnad for villa och bostadsexploatering kan säkerligen påräknas enligt
År.

sel

Utdragsbestyrkande
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Med anledning av utredningen som visar att markförhållandena inte är
gynnsamma für en bebyggelse mellan Torpgärdan och Svartbyträsket samt
då ett sådant projekt inte vore ekonomiskt fürsvarbart ftireslår
samhällsbyggnadskontoret i tjåinsteskrivelse 2017-09-07 att man inte går
vidare med projektet och att återrapporteringen godkåinns.

För beslut
Kommunfullmäktige

utu
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Motion från Göran Ahlman (M) Namnbyte på
Björknässkolan i Boden
KS 2016/108

Arbets uts kottets fö rs la g

Arbetsutskottet beslutar att lämna åirendet utan yttrande

Beskrivning av ärendet
Göran Ahlman har 2016-02-I2lämnat in en motion där han ft)reslår 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
ungdomsnämnden.

Utbildningsnämnden ftireslår 2016-ll-24 ç 84 at| kommunfullmäktige avslår
motionen med motiveringen att Björknäsgymnasiet åir ett väl inarbetet namn
med stor betydelse i skolans samverkan samt att skolan är lokaliseradpåt
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 für. Samverkan med andra skolor styrs av
behov och ett namnb¡e kan forsvåra vilken skola som samverkan avser. Ett
namnbyte skulle dessutom medft)ra 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 uppmärksamma att kommunen har en nobelpristagare i litteratur och
det uppdraget fi)rvaltningen fick från fullmäktige att årligen amangera en
fürfattar- och litteraturmässa, där Eyvind Johnson kommer attvaraett
återkommande tema. Kommunen har även uppkallat en park och ändrat
namnet från Kungsbroparken till Eyvind Johnsonparken efter
nobelpristagaren.

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

För beslut
Kommunfullmäktige
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S 93 Motion från Bernt Drugge (SD) lnrätta en "bolagsdag" i

samband med ett kommunfullmäktigesammanträde
KS 2016/s01

Arbets uts kottets fö rs la g

1. Kommunfullmäktige beslutar att inftira en bolagsdag. Bolagsdagen ska
dock ske en gång under varje mandatperiod och omfatta Bodenbo,
Bodens Energi AB samt Bodens utveckling AB. Vid behov kan även fler
bolag delta.

2. Kommunfullmfütige anser därmed motionen behandlad.

Beskrivning av ärendet
Bernt Drugge (SD) har 2016-09-05lämnat in en motion om att en arlig
bolagsdag ska inftiras i samband med ett lämpligt
kommunfu llmfütigesammanträde. Förslaget innebär att ftjreträdare från
varje bolag/stiftelse ska ha en kort genomgång av respektive verksamhet och
framtidsplaner på cirka 20 minuter inklusive frågestund.

Enligt motionen åir syftet med bolagsdagen att ge kommunmedborgarna
möjlighet att bli mer insatta i verksamheten samt ge dem kunskap om vilka
bolag som kommunen har ägarintresse i.

Motionen skickades 2016-10-17 på remiss till ekonomikontoret som i
tjänsteskrivelse 2017-08-22 päpekar att det är viktigt att de ftirtroendevalda
känner till verksamheten i kommunens bolag/stiftelse och ftireslår att
kommunfullmäktige bifaller motionen vad gäller inftirande av en bolagsdag,
men den ska ske en gång per mandatperiod och omfatta Stiftelsen Bodenbo,
Bodens Energi AB samt Bodens utveckling AB. Vid behov kan även fler
bolag delta. Ekonomikontoret och kommunledningskontoret ftireslås fa i
uppgift att planera bolagsdagen.

Ovanstående ftirslag innebtir ingen ändring av den rapportering från
bolag/stiftelse som finns sedan tidigare utan ska endast ses som ett
komplement.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Motion från Susanne Ström (SD) Angående fyrverkerier
i Bodens kommun
K520t71220

Arbets uts kottets fö rs I a g

l. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunledningsftirvaltningen att
tillsammans med kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen på ftirsök
låta genomfüra ett nyårsfirande med ljus- och laserinslag och därefter
utvärdera detta inftjr fastställande av sammanställda riktlinjer.

2. Kommunfullmäktige anser därmed motionen behandlad.

Beskrivning av ärendet
Susanne Ström (SD) har 2017-03-21lämnat in en motion där hon ftireslår att
kommunens fyrverkeri på nyårsafton tas bort och ersätts med något
lämpligare. Förslaget syftar till att skona djuren som mår dåligt av

furverkerierna samtidigt som pengar sparas och traditionen bevaras.

Motionen skickades 2017-04-13 på remiss till kommunledningskontoret som
i tj åinsteskrivelse 20 | 7 -07 -20 fü re slår att kommunfullmåiktige be svarar
motionen genom att uppdrar till kommunledningsft)rvaltningen attpä ftirsök
låta genomfüra ett nyårsfirande med ljus- och laserinslag och därefter
utvåirderar detta.

Motionen ligger i linje med ett medborgarftirslag om att ftirbjuda smällare
och fyrverkerier i hela Boden. Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-23 $

167 att avslå medborgarfürslaget, men att uppdra till
kommunledningsftirvaltningen att återkomma med ftirslag till riktlinjer ftir
kommunala furverkerier.

De lokala ordningsft)reskrifterna anger ftiljande vad gäller fyrverkerier:

21 a $ I 3 kap 7 $ ordningslagen finns regler om att det i vissa fall krävs
tillstånd från polismyndigheten för att använda pyrotekniska varor. Utöver
den tillstandsplikt som ftiljer av 3 kap 7 $ ordningslagen gäller att tillstånd
alltid krävs från polismyndigheten inom delar av centrala Boden, utom
påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå ftiljande dag fram
till klockan 03.00.

Förvaltningen har i beredningen av denna motion granskat altemativ till
fyrverkerier, tillexempel genomftirande av ljus- eller lasershower. Dessa
bedöms vara miljömässigt ftirdelaktiga och mindre skrämmande ft)r husdjur.

Företagama bedömer att frägan inte har någon större påvekran på
näringslivet i Boden, men kan återkomma i ärendet beroende av framtida
utveckling.
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Komm u nstyre lsens arbetsutskott

Fastighetsftirvaltningen och tekniska fÌirvaltningen rekommenderar att
nyårsfyrverkeriet behålls då det av många är en uppskattad tradition. Kultur-,
fritids- och ungdomsfürvaltningen instämmer i att ffrverkeriet kan ersättas
med till exempel en laser-/ljusshow.

Kommunledningslorvaltningen anser att miljö- och stömingsskal talar für att
söka alternativ till ffrverkerierna. Samtidigt åir nyårsfyrverkerierna
uppskattade av många invånare och bör inte ersättas av något som upplevs
som en halvdan lösning. Då erfarenheterna av ljus och laser är begränsade
fürordas ett ftirsök innan ytterligare ställningstagande sker.

För beslut
Kommunfullmåiktige
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Motion från Bosse Strömbäck (V), lnger Westman-
Arvesen (V), Bosse Englund (V) och Rasmus Joneland
(V) lnför en tillgänglighetssamordnare
KS20t6l7t3

Arbets uts kottets förs I ag
Kommunfullmåiktige avslår motionen med motiveringen att en
folkhälsostrateg har anställts på kommunledningsftirvaltningen. I uppdraget
ingår att arbeta med tillgänglighet.

Beskrivning av ärendet
Bosse Strömbäck (V), Inger Westman-Arvesen (V), Bosse Englund (V) och
Rasmus Joneland (V) har 2016-12-08låimnat in en motion om att Bodens
kommun utifran gällande nationella mål ftir tillgringlighet ska tillsätta en

tillgåinglighetssamordnare. Tillgåinglighetssamordnaren ska ftjrenkla ftir
personer med funktionsnedsättning att vara delaktiva i samhället.

Motionen skickades 20I 6-12-21 på remiss till kommunledningskontoret som
i tjänsteskrivelse 2017-08-25 füreslår att kommunfullmäktige anser
motionen som besvarad i och med att en folkhälsostrateg anställts på
kommunledningsftirvaltningen. I uppdraget ingår att arbeta med
tillgänglighet på ett övergripande plan ftir Bodens kommun. I annonsen für
tjänsten låg fokus på kompetens inom tillgeinglighetsfrågor. 1jåinsten
utannonserades och var öppen ftir allmän sökning.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Motion från Hendrik Andersson (L) Gällande badplats i

Sävast
KS20r2lt67

Arbets uts kottets fö rs Iag

1. Kommunfullmåiktige beslutar att motionen ska beaktas under arbetet med
den ftirdjupade översiktsplanen.

2. Kommunfullmäktige anser dåirmed motionen behandlad.

Beskrivning av ärendet
Hendrik Andersson (L) har 2012-03-28Iämnat in en motion om att
möjligheterna./kostnadema ftir att ordna en allmän badplats på Båtvägen i
Sävast ska utredas och att kommunen ska anordna en allmän badplats där om
ftirutsättningama visar sig vara gynnsamma.

Andersson skriver att en naturlig badplats bildats nere vid älven, vid
Båtvägen. Här badar både bamfamiljer och ungdomar. Fritidsverksamheten
på Måråingskolan gar också dit varma dagar och har uttryckt önskemål om att
frågan om en badplats väcks politiskt. Det åir av största vikt att satsa på
barnfamiljema für att locka nya medborgare till Sävast.

Motionen skickades på remiss till samhällsbyggnadskontoret som under
beredningen av åirendet20l7-09-I1 meddelat att motionen kommer att
beaktas under arbetet med den fordjupade översiktsplanen.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Motion från Rigmor Aström (M) Förbättra
särskoleelevers förutsättningar att skapa sig en framtid
inom arbetslivet
KS 2013/91

Arbets uts kottets fö rs la g

1. Kommunfullmfütige uppdrar till arbetsmarknadsftjrvaltningen att i
samarbete med gymnasiesärskolan se över möjligheten att hjälpa till med
praktikplatser eller annan typ av sysselsättning ftir berörda elever.

2. Kommunfullmfütige anser dtirmed motionen behandlad.

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

Beskrivning av ärendet
Rigmor Åström har 2013-02-18 låimnat in en motion om att ftirbäura
särskoleelevers ftirutsättningar att skapa sig en framtid inom arbetslivet.
Åström skriver att ftirvaltningarna i många andra kommuner tecknar olika
typer av avtal som syftar till att underlätta für elever från gymnasiesärskolan
att ñ praktikplatser eller annan typ av sysselsättning medan Bodens kommun
erbjuder mycket begränsade möjligheter ftjr eleverna att skapa sig en framtid
inom någon kommunal förvaltning. Hon ftireslår därftir att personalkontoret
stärker samverkan med såirskolan genom att teckna avtal som möjliggör ftlr
fler elever från gymnasiesåirskolan att knyta an till arbetslivet.

Motionen skickades på remiss till personalkontoret som i tjänsteskrivelse
2017-09-13 füreslår kommunfullmäktige att uppdra till
arbetsmarknadsftirvaltningen att i samarbete med gymnasiesärskolan se över
möjligheten att hjälpa till med praktikplatser eller annan typ av
sysselsättning ftir berörda elever.

Sedan motionen skrevs har inriktningen på gymnasiesärskolan fürändrats
och arbetsmarknadsfürvaltningen har uppstått. Dialog har skett med rektorn
vid gymnasiesärskolan och ftirvaltningschefen fÌir
arbetsmarknadsftirvaltningen.

Yrkande och beslutsgång
Olle Lindström (M) yrkar bifall till motionen. Ordftlranden ställer Olle
Lindströms (M) yrkande och beredningens fürslag mot varandra och finner
att arbetsutskottet beslutar enligt beredningens ftirslag.

För beslut Kommunfu llmäktige
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Motion från ungdomsfullmäktige. lnförande av
webbsända komm u nfu I lmäktige
KS20t7lgs

Arbets uts kottets fö rs la g

1 . Kommunfullmäktige bifaller motionen fran ungdomsfullmäktige.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunledningsftirvaltningen att
genomfü ra sändningar av kommunfu llmåiktiges sammanträden på
kommunens hemsida.

Beskrivning av ärendet
Björn Johansson har 2017-02-03 lamnat in en ungdomsmotion om att
kommunfullmäktiges sammanträden ska sÈindas på webben. Motivet är att
främja folkets insyn i kommunens politiska styre.

Ungdomsmotionen skickades 2017 -02-21 på remiss till
kommunledningskontoret som i tj rinsteskrivel se 20 I7 -07 - 12 ftireslår att
kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar till
kommunledningsftirvaltningen att pröva lösningar ft)r att i samverkan med
utbi ldningsñrvaltningen sända kommunfullmåikti ge s sammanträden på
webben.

Som ett led i beredningen har en ftirsökssändning genomftirts med hjälp av
elever fran Björknäsgymnasiet. Fråga om möjligheten att samverka löpande
har ställts till gymnasiets ledning. Från Björknäsgymnasiets ledning är
inställningen till fortsatt samverkan positiv. Det är möjligt att åtminstone
delvis bedriva webbsändningar inom ramen für UF-verksamhet. Dessa
såindningar kan då även distribueras via sociala medier och via BDTV:s
kabel-TV. En samverkan kan medfüra att intresset für Björknäsgymnasiet
ökar. Verksamheten kan även användas till att bygga vidare på genom till
exempel videobloggar, presentationer eller instruktionsfilmer. Det kan dock
under vissa tider på året finnas problem att genomftira sändningar,
exempelvis budgetsammanträdet i j uni.

Det firurs inga lagkrav på att streama möten, fürutom i fall då fullmäktige
beslutar att ledamot ska delta på distans (Kommunallagen 38 a $).

I Strategisk plan 20 1 8-2020 under Ks-kommunledningsftirvaltningens
styrkort får kommunledningsftirvaltningen i uppdrag att genomftira
sändningar av kommunfullmäkti ge s sammanträden på kommunens hemsida.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Fastställande av avg¡ft för förlorade och skadade
färdbevis
KS 20171379

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmåiktige fastställer avgiften ftir ftirlorade och skadade fÌirdbevis
till 150 kronor ftir elever i ftirskoleklass och i grund- och gymnasieskola.

Beskrivning av ärendet
Utbi ldningsnämnden beslutade 20 I 7 -0 5 -24 $ 3 9 föreslå kommunfullmäkti ge

att fastställa avgiften ftir fürlorade och skadade ftirdbevis till 150 kronor fiir
elever i grund- och gymnasieskolan.

Kommunfullmäktige fastställde 2009-11-16 $ 139 avgifter ftir ftirlorade och
skadade fürdbevis.

o För elev i fürskoleklass till och med år 5 är avgiften 0 kronor für ftirsta
tillftillet och därefter 50 kronor per fÌirdbevis.

o För elev i grundskolan år 6 till och med 9 är avgiften 50 kronor.

o För elev i gymnasieskola är avgiften 150 kronor.

Länstrafiken tar ut en avgift på 150 kronor ftir varje fürlorat eller skadat
frirdbevis oavsett om eleven går i grund- eller gymnasieskola. Av den
anledningen füreslår utbildningsftirvaltningen att samma avgift på 150
kronor fastställs für elever i grund- och gymnasieskola.

För beslut
Kommunfullmäktige
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s 100 Flytt av skolskjutsfrågor t¡ll kommunstyrelsen, tekniska
förvaltningen samt ändring av kommunstyrelsens
reglemente
KS20t7l95

Arbets uts kottets fö rs la g

1. Kommunfullmäktige beslutar att flytta handläggningen av
skolskj utsfrågor till kommunstyrelsen, tekniska förvaltningen från och
med2017-11-01.

2. Kommunfullmäktige gör ftiljande tillägg till 7 $ i kommunstyrelsens
reglemente : "Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt
skollagen (20 1 0:800) om skolskjuts."

3. Beslutspunkt om finansiering kommer füre kommunstyrelsens
sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmdktige gav i Strategisk plan 2016-2018 kommunstyrelsen,
tekniska ftirvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till samordning av
kommunala transporter med ftirvaltningsövergripande samverkan. I
utredningen ska även möjligheten till utökad samordning med
kollektivtrafikmyndigheten analyseras och redovisas.

Bakgrund tillflytt av skolskjuts och elevresor
I dag ligger planeringen av de kommunala transporterna på flera olika
ftirvaltningar. Den utredning som tekniska ftirvaltningen/tekniska utskottet
genomfürt hösten 2016 pä uppdrag av kommunfullmäktige pekar på en del
områden som bedöms som viktiga att ytterligare samordna mellan
utbildningsftirvaltningen och tekniska ft)rvaltningen.

o Att samordna allmän kollektivtraf,rk och skolskjuts är samordningar
som är tåimligen enkla att genomftira. Utmaniîgarna ligger i
fürdtjänst och särskoleelevers resor samt de transporter som sker med
kommunens egna handikappfordon då dessa resenärer ofta har
speciella behov och gör resor som är mer spridda i tid och rum.

o Det bedöms finnas fortsatt potential att Ë effektivare trafik genom att
fortsätta arbetet med att upprätta uppsamlingshållplatser ftir
skolskjuts med taxi ftir att effektivisera trafiken och likställa
taxiresorna med bussresoma.

Avtalen ftir de olika samhällsbetalda transporterna kan anpassas så

att samordningsmöjligheter kan bevakas i kommande upphandlingar
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Samordningsvinster
Utöver ovanstående finns det olika arbetsmässiga samordningsvinster i att
fl¡ta över tjänsten som samordnare ftir skolskjutsar inom
utbildningsftirvaltningen till tekniska ftirvaltningerVtekniska utskottet.

o Samordningen av resor kan ske snabbt och kostnadseffektivt när ett
akut resebehov uppstår. All aktuell information och kompetens finns
samlad under samma ft)rvaltning.

Möjligheter till att utveckla transportema blir enklare med en samlad
kompetens.

Större variation i arbetet, möjlighet att utveckla arbetsområdena inom
den egna ftirvaltningen, inte lika kânslig organisation vid frånvaro-
man kan täcka upp ftir varandra, medarbetarna ges större möjlighet
att diskutera olika lösningar inom transportområdet, utveckla
användarsystem, ökad kompetens, bättre service till medborgarnai
och med att man sitter samlad inom en ftirvaltning med mera.

Effektiva transportlösningar innebär också minskade kostnader för
kommunen på kort och på lång sikt.

Utbildningsnämnden ftlreslår 2017-06-15 $ 58 att kommunfullmdktige
flyttat skolskjutsfrågorna till kommunstyrelsen, tekniska ftirvaltningen från
och med 2017-ll-01.

Tillägg i kommunstyrelsens reglemente

Med anledning av flytten ftireslår kommunledningskontoret i skrivelse20lT-
09-l l att kommunfullmäktige lägger till ansvaret ftir skolskjutsfrågor i
kommunstyrelsens reglemente.

Det kommer att göras en justering av utbildningsnämndens reglemente. Den
justeringen kommer att göras i samband med den pågående översynen av
samtliga nåimnders reglementen.

För beslut
Kommunfullmåiktige
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Komm u nstyre lsens arbets utskott

Begäran om medel för uppstart av Fritidsbank
(Sportotek)
KS 2015/349

Arbets uts kottets förs la g

l. Kommunfullmäktige beviljar kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
500 000 kronor ftir år 2017 for att starta upp Fritidsbanken (Sportoteket).
Medel tas från Ks-oftirutsedda.

2. Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens driftram utökas 2018 med 1

miljon kronor avseende drift av Fritidsbanken (Sportoteket). Fortsatt
finansiering behandlas i arbetet med Strategisk plan 2019-202I.

Beskrivning av ärendet
Leif Nordström och Krister Berglund har 2015-06-08 respektive 2015-07-15
lämnat in medborgarförslag om att kommunen ska utreda ftjrutsättningama
att ordna gratis utlåning av sport- och fritidsutrustning. Syftet med detta är
att kostnaderna kopplade till idrotten ska minska och d¿irmed göra idrotten
mer tillgänglig ftir alla oavsett ekonomi.

Bortskänkt och eventuellt kompletterande inköpt utrustning ska användas
tills dess att den är utnött, vilket arbra ftir både människa och miljö. I båda
medborgarftirslagen hänvisas till att möjligheten att låna utrusning hnns i
andra kommuner.

Kommunfullmfütige beslutade att överlåta beslutanderätten gällande båda
medborgarftirslagen till kultur-, fritids- och ungdomsnämnden. Kultur-,
fritids- och ungdomsnämnden ftirslår 2017-06-14 $ 75 att
kommunfullmäktige ska bevilja 500 000 kronor für sista halvåret 2017 for
att kunna starta upp en Fritidsbank (Sportotek). Nämnden ftjreslår även att
kommunfullmäktige beviljar dem totalt två miljoner kronor under 2018-2020
ftir fortsatt drift av Fritidsbanken (Sportoteket).

Det finns möjlighet für kultur-, fritids- och ungdomsnämnden att bedriva
Fritidsbank (Sportotek) i lokaler som nämnden redan hyr.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Tillägg till miljö- och byggnämndens reglemente
gällande ansvar¡g nämnd för lagen om elektroniska
cigaretter
KS 2017ls16

Arbets uts kottets fö rs I a g

Kommunfullmdktige gör ftiljande tillägg till miljö- och byggnåimndens
reglemente: "Miljö- och byggnämnden svarar ftir myndighetsutövning och
tillsyn enligt lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyl lningsbehållare. "

Beskrivning av ärendet
Sverige har den I juli2017 ñtt en lagstiftning om elektroniska cigaretter.
Lagstiftningen innebär bland annat att ftirsäljaren måste anmäla till
kommunen att de säljer elektroniska cigaretter. Det inffirs en 18-års
åldersgräns für att få köpa produkterna och varje förpackning måste se ut på
ett specifikt sätt. Kommunen och polisen kommer att ansvara ftir tillsynen på
ftirsäljningsställena och länsstyrelsen får det regionala tillsynsansvaret att se

till att kommunerna tar sitt ansvar och ft)ljer lagstiftningen.

Kommunfullmäktige har att ta ställning till vilken av kommunens nåimnder
som ska fullgöra kommunens uppgifter enligt den nya lagen. Med anledning
av detta ftjreslår kommunledningskontoret, efter attha samrått med
samhällsbyggnadskontoret, i tjåinsteskrivelse 2017-08-22 att uppgifterna ska
fullgöras av miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggnämnden har
motsvarande ansvar enligt till exempel tobakslagen, alkohollagen och lagen
om handel med nikotinläkemedel.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Kommu nstyrelsens arbetsutskott

s r03 Köp av Haparanda kommuns aktier i Filmpool Nord AB
K520171485

Arbets uts kottets fö rs la g

1. Kommunfullmäktige beslutar att Bodens kommun köper 2270 aktier i
Filmpool Nord AB av Haparanda kommun till köpeskillingen 136 200
kronor.

2. Ks-Kommunledningsförvaltningens driftram utökas fran 2018 med
168 000 kronor für att finansiera det utökade ägartillskottet i samband
med övertagandet av aktiema från Haparanda kommun.

3. Kommunchefen far i uppdrag att teckna aktieöverlåtelseavtal samt
avräkningsnota mellan Haparandakommun och Bodens kommun
avseende aktierna i Filmpool Nord AB.

Beskrivning av ärendet
Filmpool Nord AB ägs gemensamt av Region Norrbotten samt tolv av länets
kommuner. Bodens kommun äger i nuläget 2 270 aktier i bolaget vilket
motsvarar en ägarandel pä 4,54 Yo.

I samband med att Haparanda kommun aviserat att de vill sälja sift
aktieinnehav i Filmpool Nord AB har Bodens kommun erbjudits att köpa
dessa aktier. Aktieöverlåtelsen avser 2 270 aktier till köpeskillingen 136 200
kronor.

Bodens kommuns ägartillskott till Filmpool Nord tir ftir närvarande 477 000
kronor per år. Ett övertagande av aktierna innebär att kommunen fran 2018
även tar över Haparandas del av ägartillskottet.

Ekonomikontoret füreslår i tj änsteskrivelse 2017 -09 -13 att fullmäktige
beslutar att köpa Haparanda kommuns innehav ftir 136 200 kronor, utökar
kommunledningsfürvaltningens driftram från2018 med 168 000 kronor och
ger kommunchefen i uppdrag att teckna aktieöverlåtelseavtal samt
avräkningsnota.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kapitaltäckningsgarant¡ för Boden Event AB
KS 20171558

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunfullmäktige godkänner att Bodens Kommunftiretag AB ställer ut en
kapitaltackningsgaranti ftir Boden Event AB.

Beskrivning av ärendet
Boden Event AB är ett eventbolag som ska verka ftir att utveckla Boden till
en attraktiv kommun samt att arrangera mässor och event. Bolaget
finansierar sin verksamhet i stort genom bidrag och i viss mån av intäkter
från mässor. Resultatmässigt har bolaget svårt att uppnå ett positivt resultat
och ftir att undvika att bolaget ska hamna i en kontrollbalansräkning kan
Bodens Kommunfüretag AB utftirda en kapitaltäckningsgaranti. En
kapitaltackningsgaranti innebåir ett löfte om att vid varje tidpunkt svara für
täckning av underskott i bolaget. Detta fürfarande behöver godkännas av
kommunfullmäktige.

Ekonomikontoret fü reslår i tj änsteskrivelse 2017 -09 -07 att
kommunfullmäktige godkänner att Bodens Kommunftiretag AB ställer ut en
kapitaltackningsgaranti ftir Boden Event AB.

För beslut
Kommunfullmfütige
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kapitaltäckningsgarant¡ för Boden Arena fastighets AB
KS 20171559

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunfullmäktige godkänner att Bodens Kommunfüretag AB ställer ut en
kapitaltackningsgaranti ftir Boden Arena fastighets AB.

Beskrivning av ärendet
Boden Arena fastighets AB äger och ftirvaltar idrottsanläggningen Boden
Arena. För att säkerställa bolagets intäkter samt skötsel och ftirvaltning av
fastigheten har modem, Bodens Kommunfüretag AB, sedan 2014 årligen
lämnat ett koncernbidrag till bolaget som fastställs ftirst i bokslutet.

För att undvika att bolaget ska hamna i en kontrollbalansräkning kan Bodens
Kommunfüretag AB utftirda en kapitaltäckningsgaranti som innebär ett löfte
om att vid varje tidpunkt svara für täckning av underskott i bolaget. Detta
fürfarande behöver godkännas av kommunfullmäktige.

Ekonomikontoret ft)reslår att kommunfullmfütige godkänner att Bodens
Kommunftiretag AB ställer ut en kapitaltackningsgaranti ftir Boden Arena
fastighets AB.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Medfinansiering av anläggn¡ngssamordn¡ng, Olympia-
Trångfors lP
K520171402

Arbets uts kottets fö rs la g

1. Kommunfullmäktige beslutar att medfinansiera projektet med maximalt
30 procent av projektets totala kostnader, dock maximalt 4 miljoner
kronor. Boden kommuns beslut, ftjrutsätter att övriga parter
medfinansierar proj ektet i enlighet med fastställd hnansieringsplan.

2. Beslutspunkt om finansiering kommer ftire kommunstyrelsens
sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Hedens IF och Trångfors IF är två idrottsftireningar belägna i Boden
kommun söder om Luleå älv. Föreningarna driver och underhåller sina
respektive anläggningar som består av ett antal naturgräsplaner i vardera
ftireningen samt idrottsgårdar.

I samma område ligger Heden skola (årskurs F -6) som också använder
anläggningarna dagtid.

Föreningarna stödjer också integration ñr nytillkomna och ett division 5 lag
bestående av Boden United som drivs i Hedens IF regi. Ett antal nyanlända
ungdomar har även börjat delta i ft)reningarnas verksamhet.

Föreningarna har gemensamt beslutat att fürsöka samutnyttja en anläggning
(Olympia i Heden) ftir att möjliggöra fortsatt utveckling och reducera
driftskostnader.

Projektets omfattning

Syftet är att Hedens IF och Trångfors IF ska utnyttja idrottsanläggningen
som huvudarena ftir sina respektive A-lag. Till detta tillkommer att
ungdomslagen (cirka 20lag från båda füreningarna) använder anläggningen
samt Heden skola som kan använda den under skoltid (.Å.rskurs F-6).

Projektet omfattar en ny konstgräsplan med tillhörande funktioner samt
utbyggnad av befintlig idrottsgard så att båda füreningarna kan använda den
för sin respektive administrativa verksamhet samt omklädningsrum.

Ekonomi

Projektet är kostnadsberäknat till cirka 12,6 miljoner kronor.
Projektfinansiering är sökt hos; Länsstyrelsen, Boverket, Allmänna
arvsfonden, Jordbruksverket och Riksidrottsftirbundet och Bodens kommun.
Utgångspunkten är att Bodens kommun bidrar med maximalt 30 procent av
projektet, dock maximalt 4 miljoner kronor.
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Övriga konsekvenser av projektet

Utöver det som beskrivs ovan, innebär en gemensam idrottsanläggning
mellan Hedens IF och Trångfors IF att den mark dåir Trangfors IP ligger
möj liggör markexploatering ftir bostadsåindamåI.

Kommunledningsftirvaltningen ftireslår att kommunfu llmäktige beslutar att
medfinansiera projektet enligt ovan ftirutsatt att övriga parter medfinansierar
projektet i enlighet med fastställd finansieringsplan.

För beslut
Kommunfullmåiktige

w
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Nyttjande av Gentralskolan
KS 20171560

Arbets uts kottets fö rs la g

Arbetsutskottet beslutar att låimna åirendet utan yttrande

Beskrivning av ärendet
Efter att två motioner och två medborgarftirslag lämnats in angående
nyttjande av füre detta Centralskolan beslutade kommunfullmäktige 2010-
05-17 $ 57 punkt 2 att" I samband med reparationen byggs lokalerna om
invändigt für att kunna nyttjas till ftjreningsverksamhet och till viss del
kommunal verksamhet, bland annat Ungdomens hus."

Efter genomftirda behovsanalyser med verksamheten har
fastighetsftirvaltningen konstaterat att byggnaden inte är lämpad ftir det
lokalprogram som verksamheten önskar. Ombyggnation bedöms bli
omfattande och dyrt.

Fastighetsnåimndens beslut 2017 -09-13 $ I 8: Fastighetsnämnden ftjreslår
Kommunfullmäktige att upphäva beslutspunkt 2 i Kommunfullmfütige
2010-05-17 $ 57 vad avser placering av Ungdomens hus.

För beslut
Kommunfullmäktige
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S108 Fastställandeavkommunikationsstrategi
KS20r5l29

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att lämna åirendet utan yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kommunikationskontoret har arbetat fram ett ftirslag till en övergripande
kommunikationsstrategi lor Bodens kommun. I strategin ingår beskrivning
av ett strategiskt kommunikativt angreppssätt, rollflordelning och ansvar. Håir

redogörs även ftir användning av kommunens olika varumärken.

Avsikten är att strategin fastställs av kommunfullmåiktige och att
kommunikationskontoret åläggs ansvar ftir att ftilja upp tillåimpningen och
vid behov ftireslå revideringar av texten. Kommunikationskontoret kan även

utfÌirda kompletterande anvisningar och rutinbeskrivningar.

Kommunikationskontoret ftirslag till beslut i tj änsteskrivelse 20 17 -09 - 1 5 :

Kommunfullmåiktige beslutar fastställa ftirslaget till kommunikationsstrategi
für Bodens kommun. Samtidigt upphävs tidigare beslut om riktlinjer ftir
information och kommunikation.

För beslut
Kommunfullmáktige
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S f 09 Medborgarförslag. Bygg en hundrastgård
KS 2017i189

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunstyrel sen avslår medborgarftirslaget om hundrastgård med

hänvisning till tidigare beslut och erfarenheter av sanitära problem med
råttor och risk ftir smittspridning på sådan plats.

Beskrivning av ärendet
Mats Vinberg har 2017-03-13lämnat in ett medborgarftirslag om att
kommunen ska anlägga en hundrastgård. Han skriver att hundar behöver
rastas ordentligt och få leka med andra hundar. En hundrastgard skulle bli en

mötesplats ftir både hundar och hundägare. Förslagsställaren nämner en yta
bakom Centralskolan som lämplig plats, men påpekar att det säkert även
finns andra lämpliga ytor. Han fiireslar att hundrastgården omgärdas av ett
högt ståingsel som är ftirankrat så att hundarna inte kan gräva sig ut och att
dåir ska finnas olika roliga hundsaker som till exempel hinder.

Medborgarftirslaget skickades på remiss till samhällsbyggnadskontoret
2017-04-24 som i tjänsteskrivelse 2017-06-22 füreslår att kommunstyrelsen
avslår medborgarftirslaget med hänvisning till tidigare beslut och
erfarenheter av sanitära problem.

Frågan om hundrastgård har behandlats av kommunen vid ett flertal
tillftillen. Alla beslut har inneburit avslag med hänvisning till sanit¿ira

problem och smittspridning. Kommunen har tidigare erfarenhet från en

hundrastgård på Sveaftiltet som visade sig kräva mycket skötsel och
underhåll. Där uppstod sanitåira problem.

Chefen für parkenheten på tekniska ftirvaltningen samt miljöhandläggare och
planarkitekt på samhällsbyggnadskontoret har samrått i detta ärende.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S f f 0 Byte av ersättare i Pensionärsrådet
KS20t7/504

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunstyrelsen entledigar Margareta Hansson, PRO, fran uppdraget som
ersättare i Pensionåirsrådet och ftirordar i stället Leif Blomkvist, Aldersnäs 3,
961 9l Boden.

Beskrivning av ärendet
Pensionåirernas riksorganisations samorganisation i Boden har anmält ett
b¡e av en ersättare i Pensionåirsrådet, på så sätt att Leif Blomkvist ersätter
Margareta Hansson.

Kanslikontoret ftireslår i tjrinsteskrivelse 2017-08-21att kommunstyrelsen
beslutar enligt samorganisationens anmälan.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S f 1f Ändring av föreskrifter om rengöring (sotning)
K520171528

Arbets uts kottets fö rs la g

1. Kommunstyrelsen ändrar 5 $ i Bodens kommuns föreskrifter om
rengöring (sotning) enligt vad som framgår av punkten 2.

2. Fristen fnir sotning av lokaleldstäder tindras från fyra till tre år i

o eldstäder som inte utgör den primära källan ftr uppvärmning av det
utrymme där eldstaden är uppställd eller ftir matlagning, samt

o eldstäder som är belägna i fritidshus.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har i brandftirebyggande syfte ansvar ftlr rengöring (sotning) av

o värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

o köksspisar, ugnar och andra jåimftirbara eldstäder für matlagning,

o lokaleldstäder, och

o imkanaler.

Det är kommunen som ska meddela ftireskrifter om hur ofta sotning ska ske.
Bodens kommuns nu gällande ftjreskrifter om sotning beslutades av
kommunstyrelsen 2004-08-30 $ 158. Kommunen har även ansvar ftir att det
som ska sotas samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar
kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Fristerna für
brandskyddskontroll bestäms inte av kommunen, utan de är fastställda av
Myndigheten für samhällsskydd och beredskap (MSB).

Räddnings- och beredskapsftirvaltningen har gjort en översyn av Bodens
kommuns füreskrifter om rengöring (sotning) med anledning av MSB:s
ftireskrifter. Enligt 9 $ i MSB:s ftjreskrifter ska brandskyddskontroll av
lokaleldstäder göras med intervaller av tre eller i vissa fall sex år.
Räddnings- och beredskapsfürvaltningen och kommunledningskontoret
ftireslår i tjänsteskrivelse 2017-08-17 att de två tidsfrister für sotning av
lokaleldstäder som i dagsläget är fyra år ändras till tre år. Ett skäl till
åindringen är att sotningen av lokaleldstäderna då kan samordnas bättre med
brandskyddskontrollen som enligt MSB:s regler ska göras vart tredje eller
vart sjätte ar.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S 1f 2 Ändring av bolagsordn¡ng för tT Norrbotten AB
KS 2017i480

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunstyrelsen antar förslaget till åindring av Bolagsordning IT
Norrbotten AB.

Beskrivning av ärendet
Det finns i låinet ett ökat behov av att stödja både mindre och medelstora
kommuners stadsnät, dåir resurserna är små. Näten har inte heller kunnat
uppfrlla de nya kraven på ett säkert sätt.

Efter diskussioner på ägarsamrâdet2017 beslutades att IT Norrbotten AB
ska kunna erbjuda länets kommuner tjänsten att fiirvalta och utveckla deras
stadsnät. För att det ska vara möjligt behöver bolagsordningen revideras
under punkten Verksamhetens inriktning med tillägget att bolaget ska
erbjuda länets kommuner tjänsten att ftirvalta och utveckla deras stadsnät
genom rollen som stadsnätsoperatör.

Norrbottens kommuners styrelse beslutade 2017-06-15 $ 25 att
rekommendera medlemskommunerna att anta fiirslaget till åindring av
Bolagsordning IT Norrbotten AB.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S 1f 3 Förvärv av fastigheten Heden 6:99
KS 20171530

Arbets uts kottets fö rs I a g

1. Kommunstyrelsen beslutar att ftirvärva fastigheten Boden Heden 6:99 av
Skanska Asfalt och Betong AB, organisationsnummer;556793-1638, ftir
en överenskommen köpeskilling om I 100 000 kronor.

2. Kommunstyrelsen godkänner i övrigt villkoren i köpekontraktet.

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordftirande samt
samhällsbyggnadschefen att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Skanska Asfalt och Betong AB säljer sin fastighet i Trångfors. Inom delar av
fastigheten har det bedrivits produktion av betong sedan 1960-talet. I
samband med verksamheten har även petroleumbränslen, oljor, formolja och
betongtillsatsmedel hanterats.

Skanska Asfalt och Betong AB har undersökt marken i de lägen ftirorening
har kunnat misstänkas. En fürorening har hittats vilken har schaktats bort. Ett
grundvattenprov från områdets mitt har analyserats och visar inte på några
füroreningar. Efter utfürda undersökningar samt utftird sanering finns inga
hinder ftir mindre känslig markanvåindning.

Bodens kommun behöver mark für att kunna tillgodose behovet av ftirskola i
området. Marken är således av intresse att ftirvärva ftir fortsatt arbete für
detta ändamåI. I kommande planeringsprocess kommer marken undersökas
ftir att bedöma eventuellt behov av sanering ner till känslig markanvändning.

De flesta byggnader åir rivna ftirutom ett garage. Inga hyresgäster finns.
Framtida användning av denna byggnad får prövas i det kommande
detaljplanearbetet.

Mot redovisad bakgrund ftireslår samhällsbyggnadskontoret att
kommunstyrelsen godkänner upprättat köpeavtal med Skanska Asfalt och
Betong AB.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S 1f 4 Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av del
av 2017 års löneöversyn
K520161402

Arbets uts kottets fö rs la g
1. Kommunstyrelsen beslutar att med anledning av 2017 ars löneöversyn ge

nämnder/styrelser tilläggsanslag i 2017 års budget samt utöka ramarna
från och med 2018 enligt kommunledningsftirvaltningens ftirslag nedan.

2. Medel anvisas från finansftirvaltningens budget ftir löneökningar 2017.

Beskrivning av ärendet
I strategisk plan20l7-2019 har nämnder/styrelser inte några anslag für
löneökningar i sina ramar. Del av årets löneftirhandlingar åir nu slutftirda.

Kommunledningsförvaltningens förslag:

Tilläggsanslaget med ramjusteringar avser OFRs ftirbundsområde Allmän
kommunal verksamhet. De nya lönerna gäller från och med 1 april2}I7.
Budgetkompensationen för löneökningen per nämnd/styrelse framgår nedan

2017 2018

Kommunledningsftirvaltning 856,5 I142,1

Ks-teknisk ftirvaltning 165,6 220,8

Ks-räddnings- och beredskapsftirvaltning 79,7 106,2

Utbildningsnämnd 332,4 443,2

Socialnämnd 2087,8 2783,8

Arbetsmarknadsfürvaltningen 256,5 342,0

Kultur fritid ungd ftirvaltningen 229,1 305,4

Överftirmyndarnämnd 64,7 86,3
Summa 4072,3 5429,7

Beräkningen av kostnaderna utgår från utfall i lönerevisionen utifrån faktisk
sysselsättningsrad. Nämnder/styrelser Ër tilläggsanslag i 2017 års budget
med 4 072,3 tkr samt utökade ramar från och med 2018 med 5 429,7 tl<r.

Medel anvisas från finansftirvaltningens budget fiir löneökningar.
Kompensationen ryms inom avsatta medel. Kommunfullmäktige har 2017-
05-22 $ 56 gett kommunstyrelsen i uppdrag att anvisa medel till
nämnder/styrelser ur budgeten ftir löneökningar.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Stiftelsen Bodenbo med begäran om att avhända sig
fastighet
KS 20171537

Arbets uts kottets förs la g

Kommunstyrelsen medger att Stiftelsen Bodenbo avhändar sig del av
fastigheten Tuppen 6.

Daniel Rönnbäck (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.

Beskrivning av ärendet
Stiftelsen Bodenbo har 2017-09-05 låimnat en begäran om kommunstyrelsens
medgivande till att stiftelsen avhändar sig del av fastigheten Tuppen 6.

Stiftelsens stadgar ftireskriver att: $16. Stiftelsen dger endast efter
medgivande av kommunstyrelsen i Boden rritt att avhtinda sigfastighet eller
tomtrritt.

Stiftelsen Bodenbo har fiir avsikt att avhända sig del av fastigheten Tuppen 6

till Region Norrbotten. På denna del av fastigheten finns två byggnader
varav den ena inrymmer Sandens Hälsocentral samt intill liggande byggnad
som tidigare inrymt ftirskola.

Anledningen till att stiftelsen vill avhända sig del av fastigheten Tuppen 6 är
att den delen endast innehåller lokaler, viket inte tir i linje med stadgarns $2.
Stiftelsen har till rindamål att frdmjq bostadsforsörjningen inom Bodens
Kommun. Genom att avh?inda sig del av Tuppen 6 frigörs både ekonomiska
och personella resurser till stiftelsens ändamåI.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S f 16 Revidering av teckningsrätten inom ekonomikontoret
KS 2015/61

Arbets uts kottets fö rs I ag
Kommunstyrelsen fastställer füreslagen teckningsrätt och rätt att
underteckna avûal, andra handlingar och skrivelser inom ekonomikontoret.

Beskrivning av ärendet
För att kunna teckna kommunens deklarationer, plus- och bankgiron,
bankkonton, avtal, och övriga handlingar inom ekonomikontoret krävs ett
beslut från kommunstyrelsen om vem som åir behörig att underteckna
handlingar. Ekonomikontorets teckningsrätter är senast beslutade av Ks
2016-11-14 $ 171.

En revidering av teckningsrätten füreslås på grund av personalomsättning
inom utbildningsft)rvaltningen och ändrad arbetsfürdelning på
ekonomikontoret, samt en ny punkt som ftirtydligar undertecknande av
leasing av IT.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Rädd ni ngs- och beredskapsförvaltn i ngens
verksamhetsberättelse i delårsrapport augusti 2017
K520171322

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunstyrelsen fastställer räddnings- och beredskapsftirvaltningens
delårsrapport.

Beskrivning av ärendet
Räddnings- och beredskapsftirvaltningen har upprättat ftirslag till
delårsrapport till och med augusti2017.

Delårsrapporten innehåller en redogörelse ftir perioden januari till och med
augusti, en ekonomisk analys samt en framtidsbedömning.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Kom m u n led n i n gsfö rva ltn i n g e ns ve rksa m hets be rätte lse
i delårsrapport augusti 2017
K520171322

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten für ks kommun-
ledningsftirvaltning och uppdrar till ekonomikontoret att sammanfatta dessa i
kommunens delårsrapport.

Beskrivning av ärendet
Prognosen visar på ett överskottpä 1,2 miljoner kronor àr 2017.Inom den
politiska verksamheten och inom infrastruktur och skydd så ligger det dock
en mindre negativ awikelse.

För verksamheten kultur och fritid visar prognosen på ett överskott med 1,4
miljoner kronor. Överskottet beror på att hyra och bidrag till kommunala
bolag inte kommer uppnå budgeterad nivå.

På de kommungemensamma verksamheterna så visar prognosen också på ett
underskott vilket främst beror på en ofinansierad tjänst på
kommunikationskontoret samt två projekt som bedrivs inom ftirvaltningen.

Vidare så prognostiseras det ett överskott på kommunledningsftirvaltningens
affürsverksamhet och det beror fråimst på ökade intfüter inom
samhällsbyggnadskontorets exploateringsverksamhet samt ftirsäljning av
tomträtter som ökat på senare år.

Vad gäller investeringarna inom kommunledningsfi)rvaltningen så beror
avvikelsen och underskottet i prognosen främst på antalet markköp som
prognostiseras göra ett underskott mot budget pâ23,5 miljoner kronor. I
övrigt så går investeringen "övriga exploateringsområden" mot ett överskott
samt även proj ektet bredbandsutbyggnad. Förvaltningens övriga
investeringar ftirväntas i stort klara sin budget utan awikelse.

Ekonomikontoret ftireslår i tjänsteskrivelse 2017-09-14 att kommunstyrelsen
godkänner kommunledningsftirvaltningens delårsrapport och uppdrar till
ekonomikontoret att sammanfatta delårsrapporterna i kommunens
delårsrapport.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Overenskommelse om lön och anställningsvillkor för
personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 16
KS 2OI7I4T4

Beslut
l. Kommunstyrelsens arbetsutskott antar bestämmelserna enligt

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor für personlig assistent
och anhörigvårdare PAN 16 - Prolongerad.

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott tecknar Lokalt kollektivavtal - LOK 16

efter framställan från arbetstagarorganisationen i enlighet med det
centrala ftirhandlingsprotokollet.

Beskrivning av ärendet
Sveriges kommuner och Landsting har kommit överens om prolongering av
lön och anställningsvillkor ftir personlig assistent och anhörigvårdare PAN
16. Prolongeringen innebär altavtalet ftirlängs ett år och därmed ftiljder de

avtal som tecknats mellan parterna inom industrin och nivåerna ftiljer det så

kallade märket. Avtalsperioden är 2016-05-01 - 2020-04-30.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse rekommenderar kommunen,
som inte tecknat LOK 16, att antabestämmelsema enligt Överenskommelse
om lön och anställningsvillkor ft)r personlig assistent och anhörigvårdare
PAN 16 - Prolongerad och att efter framställan från
arbetsgivarorganisationen teckna lokalt kollektivar,tal - LOK 16 - i enlighet
med det centrala ftirhandlingsprotokollet.

Personalkontoret ftireslår i dåinsteskrivelse 2017-05-15 att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar enligt Sveriges Kommuner och Landstings
rekommendationer.

För genomfärande
Kommunstyrel sen/personalkontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Sammanträdes protokoll

Bodens kommun Sammanträdesdetum

2017-09-18

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

S 120 Huvudöverenskommelse om Iön och allmänna
anställningsvillkor mm - HOK l7
KS 20171413

Sida

40(44)

Beslut
1 . Kommunstyrelsens arbetsutskott antar beståimmelserna enligt

Huvudöverenskommelse HÖK I 7.

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott tecknar Lokalt kollektivavtal - LOK 17

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

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting träffade den 20 april2017 en
Huvudöverenskommelse, HÖK 17 med OFRs fürbundsområde Allmän
Kommunal verksamhet (AKV) vision, Akademikerftirbundet SSR, Ledarna
och Teaterftirbundet. Avtalsperioden är 2017 -04-0 | - 2020 -03 -3 I .

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse rekommenderar kommunen att
anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK l7 och att efter
framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal -
LOK 17 - i enlighet med centrala ftirhandlingsprotokollet.

Personalkontoret ffireslår i tjänsteskrivelse 2017-04-28 att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar enligt Sveriges Kommuner och Landstings
rekommendationer.

För genomfärande
Kommunstyrel sen/personalkontoret

rt
/ Expedierat
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Bodens kommun
Sam manträdes protokol I

Sammanträdesdatum

2017-09-18

Sidâ
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

S 12f Andringar ¡ omställningsavtalet - KOM-KL
KS 2011/19

Beslut
l. Kommunstyrelsens arbetsutskott antar Lokalt kollektivavtal KOM-KL

som lokalt kollektivavtal. Avtalet gäller från 1 januari 2017.

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

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting träffade denT december 2016
överenskommelse om ändringar och tillägg i Omställningsavtalet KOM-KL.
De nya avtalsregleringarna gäller från den I januari 2017.

Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar kommunen besluta att
anta Lokalt kollektivavtal KOM-KL som lokalt kollektivavtal och att lämna
protokollsutdrag över beslutet till berörd arbetstagarorganisation.

Personalkontoret ftireslår i tjänsteskrivelse 2017-04-07 att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar enligt Sveriges Kommuner och Landstings
rekommendationer.

För genomfärande
Kommunstyrelsens/personalkontoret
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Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2017-09-18

Kommu nstyrelsens arbets utskott

överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA
T, Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och
introduktionsanställning, BUI T, bestämmelser för
arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL
T och Bestämmelser för traineejobb
K520121452

Beslut
1 . Kommunstyrelsens arbetsutskott antar beståimmelserna fü r respektive

arbetsmarknadspolitiskt avtal.

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott tecknar Lokalt kollektivavtal i enlighet
med det centrala ftirhandlingsprotokollet efter framställan från
riksorganisationen.

3. Protokollsutdrag över beslutet avseende bestämmelser für traineejobb T
lämnas till berörd arbetstagarorganisation som begär det.

Beskrivning av ärendet
Överenskommelse har träffats med Svenska Kommunalarbetareftirbundet
om att göra ändringar i avtalen avseende arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Märket har fastställts i avtalen utifrån ftirhandlingarna inom industrin och
motsvarande åindringar och tillägg som har gjorts i Allmänna bestämmelser
(AB) har gjorts där det har varit påkallat. Ändringarna gäller från och med
den 1 maj 2017.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse rekommenderar kommun, som
inte tidigare tecknat eller antagit LOK enligt respektive avtal atl anta
beståimmelser ftir respektive arbetsmarknadspolitiskt avtal samt att efter
framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal i enlighet
med det centrala ftirhandlingsprotokollet eller avseende BestÈimmelser für
traineejobb T att lämna protokollsutdrag över beslutet till berörd
arbetstagarorganisation som begåir det.

Personalkontoret ftireslår i tjänsteskrivelse 2017-05-29 att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar enligt Sveriges Kommuner och Landstings
rekommendationer.

För genomftirande
Kommunstyrelsen/personalkontoret

Sida
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Sa m ma nträd es p roto ko I I

Bodens kommun Sammanträdesdetum

2017-09-18

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor mm - HöK 16
KS 2016/30s

Beslut
1 . Kommunstyrelsens arbetsutsko tt antar best¿immelserna enligt

Huvudöverenskommelse HÖrc t 0.

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott tecknar lokalt kollektivavtal - LOK 16

- i enlighet med det centrala ftirhandlingsprotokollet efter framställan
från riksorgani sationen.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska
Kommunalarbetareftirbundet har kommit överens om prolongering av
Huvudöverenskommelsen HÖrc 16.

Prolongeringen innebåir att avtalet ftirlängs ett ar och därmed ftiljer de avtal
som tecknats mellan parterna inom industrin och nivåema ftiljer det så
kallade märket. HÖK l6 - Prolongerad gäller fran och med den I maj 2016
till och med den 30 april 2020.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse rekommenderar kommunen
som inte tecknat LOK 16 att arÍabestämmelserna enligt HÖK 16 och att
efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK
l6 - i enlighet med det centrala ñrhandlingsprotokollet.

Personalkontoret füreslår i tjåinsteskrivelse 2017-04-27 att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar enligt Sveriges Kommuner och Landstings
rekommendationer.

För genomfärande
Kommunstyrelsen/personalkontoret
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Bodens kommun

Tekniska utskottet
Vatten och renhållning

VA ledning rep

Socialnämnden

Avgifter omsorg

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Boklån

Barn- och utbildningsnämnden
Avgifter barnomsorg

Div deb

Totalt
Lå ngtidsbevakning

Konkurser och brist i dödsbo

Sammanträdes protokoll
Sammanträdesdatum

2017-09-18

312L5,00
50,00

37 827,OO

3800,00

2052,OO

L30,00

94 501,00
70279,00
24222,00

Sida

44(44)

Komm u nstyrelsens arbets utskott

S f 24 Avskrivning av utestående fordringar
KS20I6l2t3

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ekonomikontorets fü rslag att
utestående fordringar pä94 501,00 kronor avskrivs.

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret ft)reslar i tj änsteskrivelse 2 0 I 7 - 09 -04 att utestående
fordringar enligt nedanstående sammanställning avskrivs.

Fordran överftirts till långtidsbevakning 70 279,00
p g a konkurs mm 24 222,00
avskrivningar summa 94 501,00

Kostnaden für avskrivna fordringar efter avdrag med belopp som redan
reglerats i2016 års bokslut bokft)rs på respektive nämnd och belastar den
verksamhet som fordringen tidigare intfütsbokftirts på. Avskrivningen
belastar styrelser och nämnder enligt ftlljande:

Kommunstyrelsen

KLF div deb 7 L63,OO

KLF Tomträtter 72L6,OO

KLF samhällsbyggnad 5 048,00

För genomfÌirande Kommunstyrelsen/ekonomikontoret
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