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S 84 lnformationer

Följ ande information låimnas :

1. $ 85 Upphandling. Norra Älvstråket, VA-utbyggnad (upphandlingschef
Theresa Hägglund).

2. $ 86 Upphandling. Etablering av ett fibernät, drift och underhåll samt
kommunikationsoperatör på Bodens kommuns landsbygd
(upphandlingschef Theresa Hägglund).

3. Personalchefens rapport (personalchef Maria Lundgren).

o $ 96 Antagande av tillämpningsanvisningar ftirtroendevalda (OPF-
KL).

o $ 99 Revidering av Riktlinje ftir rekrytering.
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S 85 Upphandling. Norra Alvstråket, VA-utbyggnad
KS 2018/461

Beslut
l. NCC Sverige AB (Org.nr: 556613-4929) antas gällande partneringartal

Norra Alvstråket, VA-utbyggnad

2. Teknisk chef Robert Näslund ges i uppdragatt teckna nödvändiga avtal
omgående efter avtalsspärrens upphörande, om ej någon överprövning
skett i berörd instans.

3. Paragrafenjusteras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med tekniska ft)rvaltningen
infordrat anbud på rubricerat objekt. Projektet är utformat såsom ett
partneringprojekt innebärandes att beställaren och entreprenören kommer att
bygga en gemensam projektorganisation och samverka i alla delar under
projekttiden. Partneringprojektet innehåller två faser (Fas ett och Fas två).
Fas ett är projektering och framtagande av kalkyl infür beslut i Fas två som
åir detaljprojektering och utfürande av entreprenaden. Fas två kan indelas i
flera separata etapper på grund av geografiska och tekniska ft)rutsättningar.

Partneringprojektet består av VA-utbyggnad inom området "Norra
Alvstråket" vilket omfattar Kusån och Kusön samt angränsande byar
Rasmyran och Degerbäcken.

Huvuddelen av projektet består i attbyggaut nytt spillvattenledningsnät till
samtliga fastigheter inom verksamhetsområdet. Samordnat med detta krävs
anpassning och ombyggnad av befintliga vattenledningsnät.

I projektet kommer även kapacitetsftirstärkning av befintlig avloppsrening i
Degerbäcken att genomföras, sannolikt genom ett nybyggt
avloppsreningsverk, ftirutsatt att nödvändiga beslut beviljas. Aktuellt område
inrymmer huvudvattentäkt ftir Bodens tätort vilket kommer kräva särskild
hänsyn och ev. åtgärder.

Vinnande anbud erhåller tilldelning ftir Fas 1 för hela projektet. Inft)r Fas två
fattas beslut från kommunen om huruvida även denna Fas ska beställas från
kontrakterad leverantör eller i de fall separat upphandling av Fas två kommer
att ske.

Prövning av anbudsgivare och anbud

Obligatoriska krav har ställts enligt nedan sammanfattning.

Kvalificeringskrav
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. Ekonomisk ställning, kreditvärdig minst "AA God kreditvärdighet"
enligt Bisnode.

o Kvalitets- ochmiljöledningssystem.

o Teknisk ftrmåga och kapacitet; Krav på erfarenhet ftir angivna
personer i organisationen vad avser Projekt-/arbetschef, Platschef
VA, Platschef Anläggning, Kalkylator samt Proj ekteringsledare.

Anbudsutvärdering

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

o Bästa ftirhållandet mellan pris och kvalitet.

Den anbudsgivare som erhåller högst antal poäng blir vinnande
anbudsgivare. Anbudsgivare kan erhålla mervärden inom respektive
kriterium. En anbudsgivare kan erhålla maximalt 100 poäng.

Följande kriterier med viktning har bedömts:

A Organisation, kompetens och erfarenhet 30 poring

B Genomfürandebeskrivning 20 poäng

C Anbudspresentation 30 poåing

D Entreprenörsarvode 20 poäng

lnkomna anbud

Tre anbud inkom:

o BDX Företagen AB, Org.nr:556207-3329

o GRK OY, Org.nr.0533768-I

o NCC Sverige AB, Org.nr. 556613-4929

GRK OY har inte visat i sitt anbud att de upp$rller kraven på ekonomisk
ställning på grund av avsaknad av någon form av ekonomisk redogörelse.
GRK OY uppfyller inte de obligatoriska erfarenhetskraven på
Projektchef/arbetschef och Platschef Anläggning. Därmed är inte deras
anbud kvalificerat och gick således ej vidare till utvärdering.

Anbuden från NCC Sverige AB och BDX Företagen AB uppfyllde de
obligatoriska kraven och gick vidare till utvärdering. Utvärdering har skett
på både de inkomna skriftliga anbuden samt genomftird presentation. Efter
genomftird utvärdering har BDX Företagen AB 79 poäng och NCC Sverige
AB har 90 poäng. Anbudsutvärdering har skett enligt bilaga 1.

Då NCC Sverige AB har bästa ftjrhållandet mellan pris och kvalitet (den
högsta poängen) ftireslås de tilldelas kontraktet.

Utdragsbesty¡kande / Exped¡erat

k
ÀrÉÑ



Sida

Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Semmanträdesdatum

2018-09-17

Komm u nstyrelsens arbets utskott

Upphandlingschef Theresa Hägglund informerar om åirendet under $ 84
Informationer.

För genomfärande
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret och tekniska ftirvaltningen
Anbudsgivarna
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Upphandling. Etablering av ett fibernät, drift och
underhåll samt kommunikationsoperatör på Bodens
kommuns landsbygd
K520t71792

Beslut
1. Telia Sverige AB Org.nr. 556430-0142 antas gällande avtal für,

Etablering av ett fibernät, drift och underhåll samt
kommunikationsoperatör på Bodens kommuns landsbygd.

2. Kommunchefen ges i uppdrag att teckna tillhörande avtal omgående efter
tilldelningstidens slut, om ej någon överprövning skett i berörd instans

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen har genomftirt en upphandling av en aktör
som etablerar ett allmänt tillgängligt telekommunikationsnät i Bodens
kommun. Upphandlingen har skett genom så kallad "Konkurrenspräglad
dialog"

Konkurrenspräglad dialog innebär att varje leverantör kan begära att fä delta
i upphandlingen. Den upphandlande myndigheten eller enheten ftlr sedan en
dialog med de anbudssökande som bjudits in. Konkurrenspräglad dialog får
anvåindas bland annat om avtalet är särskilt komplicerat och om ftirenklat
ftirfarande eller urvalsfürfarande inte medges.

Målet med upphandlingen har varit att sluta ett avtal med en aktör som
etablerar ett allmåint tillgängligt telekommunikationsnät i Bodens kommun.
Upphandlingen avsåg hela kommunens landsbygd. Bodens kommuns avsikt
med upphandlingen var att boende i hela kommunen ska erbjudas en
anslutning till en kostnad som är jämftirbar med kostnaden ftir en anslutning
i mer centrala delar av Bodens kommun.

För att säkra upp att så många byggnader som möjligt kan få ett erbjudande
om fiber har Bodens kommun erbjudit nedanstående delar till den som
vinner upphandlingen.

o Bodens kommun har blivit tilldelade bidragsmedel från
jordbruksverket ftir att etablera anslutningar på landsbygden. Den
som vinner denna upphandling får överta dessa bidragsmedel.

o Bodens kommun har byggt fiber till ca 1 000 hushåll med
bidragsmedel i ftiregående landsbygdsprogramsperiod och med egna
medel. Nyttjanderätten (15 år) ftir dessa nät överlåts till vinnande
anbudsgivare.
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Upphandlingsprocess

Upphandlingen annonserades ut som ett "Konkurrenspräglad dialog". Två
stycken anbudsgivare Telia Sverige AB och IP-Only AB kvalificerade sig
ftir att delta i dialogen.

Prövning av anbudsgivare für att delta i dialogen har skett enligt nedan

. Uppgifter från skatte - och kronofogdemyndighet.

o Finansiell och ekonomisk ställning (minst "AA God
kreditvärdighet").

o Referenser (två väsentligareferensuppdrag).

Efter slutftirda dialoger gick kommunen ut med ett slutligt
ftirfrågningsunderlag med ett krav om utbyggnad om minst 750 adresser.
Ingen av anbudsgivarna lämnade något anbud på det slutliga underlaget,
kommunen övergick då till att ftjrhandla med partema. Telia visade intresse
medan IP-Only inte hade något intresse ftir vidare process.

I den fortsatta dialogen mellan kommunen och Telia har parterna utifrån det
ursprungliga ft)rfrågningsunderlaget samt genomförda ftlrhandlingar kommit
fram till ett ftirslag som innebär utbyggnad av två nya etapper.

Etapp 4

(Kusån/Kusön och Buddbyn) utgår då Telia redan beslutat om utbyggnad
utan finansiering med stödmedel. De stödmedel som beviljats kommunen für
dessa byar överlåts och flytas till nedanstående byar som byggs ut enligt
upphandlingsunderlaget :

Rasmyran 162 adresser

Sävastnäs 96 adresser

Gammelbyvägen 85 adresser

Heden 59 adresser

Option* Hedenstorp och Kristallvägen 51 adresser

Totalt 402-453 adresser

Utbyggnad ft)rutsätter att minst 69 procent avanslutningsgrad ft)r
permanentboende uppnås.

* Området ingår som option.

Telia kan i dagsläget inte garantera att de kommer bygga detta område utan
de inväntar prisuppgifter från sina entreprenörer gällande kostnad ftir en
utbyggnad.

Etapp 5

(Lombäcken, Mockträsk m.fl . byar) byggs enligt upphandlingsunderlaget
och befintlig beviljad stödansökan.
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I vår ansökan om stödmedel omfattas 144 adresser av utbyggnad.

Utbyggnad ftirutsätter att minst 86 procents avanslutningsgrad ñr
permanentboende uppnås.

Upphandlingschef Theresa Hägglund informerar om ärendet under $ 84
Informationer.

För genomfürande
Kommunstyrel sen/ekonomikontoret
Kommunchefen
Anbudsgivarna

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur



Bodens kommun
Samma nträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-17

Sida

10(2e)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Aterrapportering av uppdrag. Kvaliteten inom
Blomdalens verksamhet och betydelse i framtiden
KS 2018i666

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunfu llmåiktige godkänner återrapporteringen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har i sin uppftljningsplan ftir 2018 gett
utbildningsnämnden i uppdrag att redovisa kvaliteten inom Blomdalens
verksamhet och dess betydelse ftir framtiden.

Utbildningsftirvaltningen har tagit fram en rapport som beskriver
verksamheten.

Utbildningsnämnden beslutade i februari 2015 att inrätta en enhet for
mottagande av nyanlända barn och ungdomar fråtn ftirskoleklass upp till och
med gymnasiet. I den nya enhetens uppdrag skulle även ingå ansvar ftir
modersmålsundervisning och studiehandledning.

Enheten kom sedermeraatt få namnet CMN Blomdalen och verksamheten
startade upp i begränsad omfattning i augusti samma år. Uppstarten kom att
sammanfalla med det omfattande flyktingmottagandet som blev en realitet
hösten 2015.

Verksamheten vid Blomdalen åir nu inne på sitt tredje arbetsår. Uppstarten
har präglats av en ftirhållandevis hög tillströmning av nyanlända barn och
familjer där fokus har varit att skapa struktur och rutiner for arbetet.
Utbildningsnämnden har under läsåret 201712018 gett Blomdalen ett utökat
ansvar att även omfatta insatser i fürskolan.

UtbildningsnÈimnden beslutar 2018-06-19 $ 56 att godkänna rapporten
"Kvaliteten inom Blomdalens verksamhet och dess betydelse ftir framtiden"
och lämnar den für kännedom till kommunfullmäktige.

För beslut
Kommunfullmäktige

s87
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S 88 Aterrapportering av uppdrag. Bolagisering av VA-
verksamheten
KS2018/923

Arbets uts kottets fö rs la g

1. Kommunfullmäktige beslutar att i dagsläget inte gå vidare med att
ftirändra organisationsformen ftir kommunens VA-verksamhet.

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att beakta frågan
om VA-verksamhetens organisationsform i anslutning till det
utvecklingsarbete som pågår med andra närliggande kommuner.

Beskrivning av ärendet
VA-branschen i Sverige står inftir stora investeringar och reinvesteringar
inom bland annat ledningsinfrastruktur. För att hantera ett delvis eftersatt
underhåll kommer många kommuner troligen att behöva bygga ut och
fürstärka sina VA-organisationer. I ljuset av denna utveckling blir även VA-
verksamhetens associationsform intressant - bör verksamheten bedrivas i
bolags- eller fü rvaltningsform?

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-17 $ 107 att uppdra till
kommunstyrelsen att initiera en utredning i syfte att analysera effekterna av
bolagisering av verksamheten for vatten och avlopp (VA).

STIMO har gjort en analys av effekter av en bolagisering av VA-
verksamheten i Bodens kommun. Kommunledningsftirvaltningen ftjreslår att
kommunfullmäktige i dagsläget inte går vidare med att ftirändra
organisationen für kommunens VA-verksamhet och uppdrar till
kommunstyrelsen att beakta frågan om organisationsform i anslutning till det
utvecklingsarbete som pågår med andra närliggande kommuner.

I utredningen har tre olika angreppssätt används för att identifiera potentiella
effekter av en bolagisering av VA-verksamheten: litteraturstudie,
erfarenheter från andra kommuner och en enkätundersökning riktat mot
verksamheter inom Boden kommun.

Resultatet av utredningen visar att det finns stora skillnader i hur kommuner
i Sverige har valt att organisera sin VA-verksamhet. Vidare har ingen studie
identifierats som beftister att ftirvaltnings- eller bolagsform ger upphov till
kvalitetsskillnader i verksamheten. Bolagisering kan dock, givet ett tydligt
syfte och målsättning, användas som ett verktyg för att uppnå vissa
verksamhetsftirändringar. Det finns starka indikationer på att samverkan
mellan kommuner leder till starkare VA-organisationer och ökad kvalitet.

Sida
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Utifrån genomfürd utredning dras slutsatsen att en bolagisering kan ge

upphov till såväl positiva som negativa effekter. De tydligaste effekterna av
en bolagisering für Boden kommun bedöms vara:

o Risk att intern kommunal samverkan påverkas negativt av en
bolagisering

o Risk att VA-verksamheten, som idag bef,rnner sig i kraftig
utveckling, tappar tempo i och med en bolagisering.

o Bolagisering medft)r troligen behov av personalftirstärkning fiir att
såikerställa drift.

o Med tydligt mål kan sannolikt en ökad "affürsmässighet" uppnås i
bolagsform.

o Ingen signifikant inverkan av bolagisering bedöms erhållas inom
området ekonomi.

Baserade på den samlade bilden av utredningen görs bedömningen att det är
klokt att awakta i frågan kring bolagisering, dels for att utreda potentialerna
avseende ytterligare utveckling av samverkan med andra kommuner, dels
med avseende på utvecklingen inom BCC (Boden Cleantech Center).

För beslut
Kommunfullmäktige

S¡da
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s8e Aterrapportering av uppdrag. Förbättra särskoteelevers
förutsättningar att skapa sig en framtid inom arbetslivet
KS 2018/933

Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Rigmor Ä.ström lämnade 2013-02-10 en motion till kommunfullmäktige om
att ftirbättra särskoleelevers ftjrutsättningar att få ett arbete efter avslutade
gymnasiestudier. Åströms ftirslag var attpersonalkontoret genom avtal med
kommunens ftirvaltningar och gymnasiesärskola möjliggör att fler elever
från gymnasiesärskolan ska kunna introduceras till ett arbete redan under
skoltiden.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-16 $ 96 att ge

arbetsmarknadsftirvaltningen i uppdrag att i samarbete med
gymnasiesärskolan hjälpa till med praktikplatser eller annan typ av
sysselsättning ftir berörda elever.

I tjänsteskrivelse 2018-09-17 beskriver arbetsmarknadsft)rvaltningen vikten
av atl ha ett arbete och hur arbetsmarknadsfürvaltningens Jobbcenter och
gymnasiesåirskolan samverkar ftir att hitta APl-platser.

Från skola till arbetsliv

Att ha ett arbete handlar inte bara om materiell välfàird. Ett arbete tillgodoser
också vårt behov av gemenskap och personlig utveckling. En person kan
genom ett arbete gå från en social isolering till att vara en del av ett socialt
sammanhang. Många ungdomar tenderar att falla mellan stolarna efter
avslutad skola. Många söker LSS daglig verksamhet, trots att de själva har
viljan och ftirmågan att klara ett arbete. Forskning inom området visar att
sysselsättningsgraden ftir personer med funktionsnedsättning är klart lägre än
ftir den övriga befolkningen.

Öt<aO samverkan 2018

Arbetsmarknadsftirvaltningens enhet Jobbcenter ansvarar ftir att i samverkan
med gymnasiesärskolan hitta APL- plats utifrån aktuella elevers behov och
önskemål inom kommunala ftlrvaltningar. Eleven får möjlighet till en bra
ftirberedelse für arbetslivet och med det ökad möjlighet till en anställning
efter avlutade studier. Jobbcenter har i samverkan med gymnasieskolans
lärare och rektor arbetat fram ett årshjul für att formalisera ansvar, aktivitets-
och tidsplan.
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Två möten per termin där gymnasieskolans lärare aktualiserar elevers
behov av APL platser till Jobbcenter.

Jobbcenter/arbetsmarknadskonsulent möter berörda elever
individuellt.

Jobbcenters arbetsmarknadskonsulenter ansvarar für att hitta
låimpliga APL platser inom kommunala fürvaltningar.

Gymnasieskolans låirare ansvarar ftir uppftiljning och kontakt med
APL- platsen under praktiktiden.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Detaljplan för Boden 1:63 med flera, Colorama
KS20t8l27

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat detaljplan som syftar till att
planlägga området ftir detalj handel. Nuvarande verksamhetsutövare på
fastigheten Boden 1:63 vill expandera och är i behov av utökade ytor ftr
lagerutrymme samt hårdgjorda ytor für varutransporter, parkering, containrar
och dylikt. I planen prövas även möjlighet till ny in- och utfart mot riksväg
97.

Kommunstyrelsens ordffirande har genom sin delegation 2017 -12-2I
beslutat att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för
aktuellt planområde.

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

Under tiden ftir samråd 2018-03-26 -2018-04-18 inkom sju synpunkter från
ftiljande:

o Bodens Energi AB

o Skanova

. Bodens kommun, tekniska ftirvaltningen

o LåinsstyrelsenNorrbotten

o Trafikverket

o Lantmäteriet

o Privatperson

Under tiden ftir granskning 2018-08-08 - 2018-08-29 inkom Sra skrivelser
fran ftiljande:

o LänsstyrelsenNorrbotten

o Lantmäteriet

o Trafikverket

o Svenska kraftnät

Till antagandet återstår inga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda
under tidigare planskeden.
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S amhäll sbyggnadskontoret ftireslår i tj änsteskrivel se 2 0 I 8 -09- 1 3 att
kommunfullmäktige antar detalj planen.

För beslut
Kommunfullm?iktige
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S 91 Köp av aktier i Gemträsk Holding i Boden AB
KS 20181954

Arbets uts kottets fö rs la g

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande

Maria von Schantz (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun och Kurt Adolfsson Holding AB har under en tid ftirt
ftirhandlingar avseende ett kommunalt ftirvärv av det bolag, Gemträsk
Holding i Boden AB, som äger fastigheterna Torpgärdan 4:22 sar":fi

Torpgåirdan 5:18.

Fastighetema åir belägna inom Torpgärdans västra industriområde.

Torpgärdan 4:22 ìx en industri- och kontorsfastighet med en tomtareal om 4
258 m2. På fastigheten finns en byggnad om I 770,5 m2 (enligt
taxeringsuppgifterna) uppftrd 1990. Hyresgäst är J Petterssons Chark i
Boden AB.

Torpgåirdan 5:18 har en markareal om 2 725 m2. På fastigheten finns ett
enklare kallftinåd om cirka 300 m2 uppftird 1991.

Fastigheterna är belägna i omedelbar anslutning till den sedan länge
planerade ombyggnationen av Travbaneleden, med ny anslutning mot
riksväg 97 och Gamla Lulevägen under jåirnvägen (Nylandsleden).
Fastigheterna angränsar till kommunalt agd mark.

Efter överläggningar mellan partema har ett villkorat avtal träffats.
Aktieöverlåtelseavtalet innebär att kommunen ftirvärvar samtliga aktier i
Gemträsk Holding i Boden AB. Förvärvet baseras på ett underliggande
fastighetsvärde om 5 500 000 kronor. Köpeskillingen für aktierna uppgår till
preliminärt 3 4I7 327l<ronor. Kommunen ska vidare tillse att bolaget löser
de skulder som bolaget har. Skulderna uppgår preliminärt till2 382 673
kronor på tillträdesdagen.

Området har under lang tid varit füremål lor kommunal planering på olika
sätt. Genom ftirvärvet får kommunen rådighet över ett område som ligger
mycket strategisk till med tanke på planerade infrastruktursatsningar.
Förvärvet ger stora möjligheter att på ett smidigare sätt hantera framtida
ftirändringar i markanvändningen.

I åirendet har samråd skett med fastighetsftirvaltningen som efter ftirvärvet
kommer att ftirvalta bolaget. Objektet bedöms kunna bära sina egna
kostnader. Budgeterade medel für fürvärv av fastigheter används für att

tÍ
Àrf{.{

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur



Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2018-09-17

Komm u nstyrelsens arbetsuts kott

finansiera dels köpeskillingen och dels mindre reparationer av lokalema
uppskattad till 150 000 kronor.

Samhällsbyggnadskontoret ftirslag till beslut i tjänsteskrivelse 2018-09-06

Kommunfullmäktige beslutar

1. att forvåirva aktierna i Gemträsk Holding i Boden AB, org.nr 559141-
4379, ftir en preliminär köpeskilling om 3 4I7 327 kronor.

2. att i övrigt godkänna villkoren i bifogat aktieöverlåtelseavtal träffat
mellan Bodens kommun och Kurt Adolfsson Holding AB, org.nr
559t46-9340.

3. att godkänna bifogat ft)rslag till bolagsordning.

4. att utse Inge Andersson, Kenneth Backgard, Catarina Ask, Hendrik
Andersson, Olle Lindström, Robert von Schantz ochRigmor Ä,ström till
styrelseledamöter ftir tiden intill ordinarie årsstämma 2019.

5. att utse Sonia Harr, Anders Pettersson och Bosse Strömbäck till
suppleanter ftir tiden intill ordinarie årsstämma2}l9.

6. att utse Inge Andersson till ordfürande och Catarina Ask till vice
ordftirande ftir tiden intill ordinarie årsstämma2019.

7. att utse Leif Nordström som lekmannarevisor für tiden intill ordinarie
årsstämma 2019.

8. att utse Inger Lundström som lekmannarevisorssuppleant ftir tiden intill
ordinarie årsstämma 2019.

9. att utse Mats Berg till stämmoombud ftir tiden intill ordinarie årsst?imma
2019.

För beslut
Kommunfullmäktige

Sida

18(2e)

tr" À-K{,.)



Sammanträdes protokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2018-09-17

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

S 92 Aterrapportering av uppdrag. Utvärdering av flytt av
enheten för sysselsättning och arbete (ESA)
KS 2018/934

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunstyrelsen beslutar attlägga redovisningen av utvärderingen av ny
organisation ftir enheten sysselsättning och arbete (ESA) till handlingama.

Beskrivning av ärendet
Från och med den I januari 2016 överfördes ansvaret ftir kommunens enhet
ftir sysselsättning och arbete (ESA) från socialftirvaltningen till
arbetsmarknadsftirvaltningen. I samband med övergången skiftade ESA
narnn till Arbete och Sysselsättning.

I den utredning som låg till grund für beslutet konstaterades att en flyttning
av ansvaret ftir ESA från socialftirvaltningen till
arbetsmarknadsftirvaltningen

. borde kunna ge bättre slagkraft och öka möjligheterna till ett
mangsidigt utbud och flexibel kombination av resurser ftir
individanpassade möjligheter till aktivering, utbildning eller arbete.
Detta skulle kunna vara gynnsamt även ftir de som für nÊirvarande
omfattas av ESA:s verksamhet"

Samtidigt framkom att det fanns

o "en påtaglig oro från brukarorganisationernas ftireträdare att den
skisserade organisationsförändringen riskerar att medfüra
ftirsÊimringar ftir de personer som omfattas av ESA:s verksamhet och
som har rätt till bistand eller vägledande stöd enligt socialtjänstlagen
respektive LSS"

Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-25 $ 75 att kommunstyrelsen ska
göra en utvärdering av överflyttningen som ska redovisas på
kommunstyrelsens sammanträde.

Förvaltningschefen fü r arbetsmarknadsftirvaltningen be slutade att en extern
utvärdering ska genomfüras für att belysa de hittillsvarande erfarenheterna
gällande Arbete och Sysselsättning. Utvärderingen avsåg att ge en
nulägesanalys genom att ge svar på ftljande frågor

o Hur långt har vi kommit?

o Vart är vi på väg?

För genomfiirandet och stöd i utvärderingen anlitas konsult Caj Skoglund,
Age Management AB.
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I tj åinsteskrivelse 20 1 8-09-06 redogör arbetsmarknadsfürvaltningen ftir
utvåirderingen och füreslår att kommunstyrelsen lägger redovisningen av
utredningen till handlingarna.

Intervjuer genomftirdes med medarbetare, chefer, fackliga organisationer
samt füreträdare für brukarorganisationer.

Utvärderingen har presenterats på näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet
den29 november 2017 sa¡rfi ftir rådet ftir funktionsnedsatta den l5 februari
2018.

Utv¿irderingen visade att organisationsftirändringen inte har medftirt
ft)rsåimringar für målgrupper som har sysselsättning inom Arbete och
Sysselsättning. Tvärtom finns exempel pä att verksamheten inom nuvarande
Arbete och Sysselsättning (tidigare ESA) utvecklats positivt. De ftirvåintade
samordningseffekterna av omorganisationen har dock inte fullt ut infriats.
Fortsatt arbete krävs flor att åstadkomma en organisation som med
ftirvaltningens samlade resurser bättre kan tillgodose behov av individuella
lösningar ftir personer i behov av aktivering, arbete och/eller studier.

Mot bakgrund av utvärderingen har arbetsmarknadsftirvaltningen tagit fram
en handlingsplan ftir en förändrad ledningsorganisation som bättre ska
möjliggöra åtagandet att prioritera de målgrupper som återfinns inom Arbete
och sysselsättning.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Yttrande angående granskning av det kommunala
a ktivitetsa nsva ret i n om a rbets m a rknadsförva ltn i n gen
KS 2018/s80

Arbets uts kottets fö rs I a g

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till arbetsmarknadsfürvaltningen att ta
fram ett styrdokument som bygger på skolverkets allmänna råd, där Bodens
kommuns olika aktörers ansvarsområde inom det kommunala
aktivitetsansvaret lyfts fram och tydliggörs.

Beskrivning av ärendet
Under våren har revisorema genomftirt en granskning av kommunala
aktivitetsansvaret i syfte att bedöma om kommunstyrelsen har såikerställt att
kommunala aktivitetsansvaret bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Revisorernas bedömning åir att kommunstyrelsen i begränsad utsträckning
har såikerställt att arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret bedrivs på
ett åindamålsenligt sätt. Bedömningen baseras på följande iakttagelser:

o Kommunstyrelsen har i begränsad utsträckning säkerställt en
tillräcklig styrning avseende det kommunala aktivitetsansvaret som
bedrivs i kommunen. Revisorerna har lor granskningen inte erhållit
nägra styrdokument som berör verksamheten.

o Arbetsmarknadsftirvaltningen har i begråinsad utsträckning ett
fungerande system ftir arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret
ftir ungdomar.

o Kommunstyrelsen ftiljer i begränsad utsträckning upp arbetet med det
kommunala aktivitetsansvaret ftir ungdomar. Den uppftiljning som
görs inom området har, så vitt revisorerna kunnat se i sin granskning,
enbart gällt uppftiljning av det mål som finns ftir verksamheten och
som antagits av kommunstyrelsen.

För att utveckla kommunala aktivitetsansvaret rekommenderar revisorerna:

o Att kommunstyrelsen säkerställer en tillräcklig styrning avseende det
kommunala aktivitetsansvaret som bedrivs i kommunen. Exempelvis
kan detta ske genom att styrdokument som omfattar verksamheten,
och som utgår från Skolverkets allmåinna råd, tas fram och fastställs.

o Att kommunstyrelsen säkerställer att det kommunala
aktivitetsansvaret bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och att
ambitionsnivan ftir det kommunala aktivitetsansvaret fastställs samt
att resurser som avsätts motsvarar denna ambitionsnivå.

o Att kommunstyrelsen säkerställer att det kommunala
aktivitetsansvaret ftilj s upp i tillräcklig utsträckning.
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Yttrande

I tj änsteskrivelse 20 | 8-08 -27 skriver arbetsmarknadsftirvaltningen att de,
tillsammans med socialfürvaltningen och utbildningsftirvaltningen, kommer
att göra en översyn av den nuvarande organisationen under hösten. Fokus för
översynen kommer att ligga päatt ft)rankra arbetet med det kommunala
aktivitetsansvaret inom kommunorganisationen ftir att underlätta arbetet med
att uppfylla lagkraven für kommunernas aktivitetsansvar samt att nå den
lägstanivå ft)r arbetet som anges i Skolverkets allmänna råd.

För att kunna erbjuda en högkvalitativ service till de unga medborgare som
innefattas av skollagens aktivitetsansvar bör kommunstyrelsen sätta en
ambitionsnivå ftir det kommunövergripande arbetet med unga i kommunen
som står utanftir gymnasieskolan och som därmed riskerar att hamna i ett
utanftirskap.

De personalfunktioner som i dagsläget arbetar med målgruppen som tillhör
aktivitetsansvaret bör samverka i större utsträckningen än i dagsläget für att
gynna den grupp av unga medborgare som berörs. För att öka
ambitionsnivån och kunskapen i kommunorganisationen kommer
benchmarking av andra kommuners arbete med det kommunala
aktivitetsansvaret att göras i samverkan med berörda parter.

Vidare kräver arbetsmarknadsfürvaltningen en utveckling av befintliga
samverkansarenor ftir att utveckla både arbetssätt och organisation rörande
det kommunala aktivitetsansvaret. Syftet är aftta fram och fastställa
ftirvaltningsövergripande och kommungemensamma måI,
uppftiljningsrutiner och styrdokument i enlighet med revisorernas ftirslag.

Genom fastställande i kommunstyrelsen av ett gemensamt styrdokument frir
arbetsmarknadsftirvaltningen, socialfü rvaltningen och
utbildningsftlrvaltningen olika ansvarsområden så skapas ftjrutsättningar att
ambitionsnivån efterft)lj s i hela kommunorganisationen.

En tidsplan ftir genomdrivandet samt resultatet av översynen kommer att
presenteras ftir kommunstyrelsen senast mars 2019.

Målet är att arbetsmarknadsft)rvaltningen, tillsammans med andra berörda
ftirvaltningar, kommer att presentera ett kommunövergripande styrdokument
für arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret, i enlighet med
Skolverkets allmänna råd, under våren 2019.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Yttrande angående granskning av ¡nternkontroll inom
arbetsmarknadsförvaltn i n gen
KS 20181s79

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunstyrelsen beslutar att arbetsmarknadslorvaltningen vid antagande av
intemkontrollplan lor 2019 ska redovisa vilka åtgärder man vidtagit utifrån
revisorernas kommentarer.

Beskrivning av ärendet
Under våren har revisorema genomftirt en granskning av internkontroll inom
arbetsmarknadsfürvaltningen i syfte att bedöma om kommunstyrelsen har
säkerställt att den interna kontrollen inom arbetsmarknadsftirvaltningen är
tillräcklig.

Revisoremas bedömning är att kommunstyrelsen till övervägande del har
säkerställt att interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna noterar dock att
det f,rnns utvecklingspotential och rekommenderar därftjr kommunstyrelsen
att:

. Verka ftir att arbetsmarknadsftlrvaltningen når en god måluppfyllelse.

o Tillse att åtgärder fortsatt vidtas für att öka kunskap om
internkontroll inom arbetsmarknadsfrjrvaltningen.

o Se över behovet av kontrollmoment som är specifika ftir
arbetsmarknadsftirvaltningen.

Yttrande

I tj åinsteskrivelse 20 1 8-08-09 skriver arbetsmarknadsfürvaltningen att det
fi nns identif,rerade ftirbättringsområden avseende måluppfyllelse samt
internkontrollen inom arbetsmarknadsfü rvaltningen, vilket fram går av
revisorernas rapport

Vad gäller måluppfyllelse så delar ftirvaltningsledningen revisorernas
bedömning att måluppfyllelsen i begränsad omfattning varit god. En del av
ftirklaringen är att det vid fastställande av mål för verksamhet alltid finns
risk ftir att kvantitativa mål väljs då de är enkla att ftilja upp, men vid
utvärdering inte visar sig ha riktigt den relevans de borde ha ftir att visa på
om verksamheten har styrts i rätt riktning.

Exempelvis är arbetsmarknadsft)rvaltningens mål om atthaminst 50
praktikplatser i kommunen ft)r arbetssökande ganska ointressant om det
aldrig leder vidare till arbete ftir den enskilde. Praktikplatsen är ett medel,
inte ett måI. Ett mer adekvat mål i sammanhanget kan vara hur stor andel
som efter genomftird praktik gått vidare till arbete eller studier.
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Ny styrmodell ftir kommunen är under framtagande. Kommunfullmáktige
ska fastställa målindikatorer inom fyra fokusområden som gäller ftir hela
kommunen från och med2019. Nämnder och styrelser ska inte som tidigare
ta fram egna mål och indikatorer, istället ska nämnder/styrelser formulera
framgångsfaktorer det vill säga beskriva hur den egna verksamheten ska
bidra till att målen uppnås. Vid upprättande av verksamhetsplaner ska
aktiviteter kopplas till framgångsfaktorerna som ska bidra till att målen ftir
kommunen uppnås. Den nya styrmodellen som kombinerar mål- och
resultatstyrning med tillitsstyrning ftirväntas bidra till bättre måluppfyllelse.

Vad avser internkontroll har redan innan granskningen uppmärksammats att
det inom arbetsmarknadsftirvaltningen hnns vissa brister vad gäller
fürståelse om och kunskaper kring internkontroll. Internkontroll kan ibland
upplevas som misstroende mot verksamheten istället für som ett stöd ft)r att
upptäcka eventuella brister für att vidta ftirbattringsåtgärder. Informations-
och utbildningsinsatser insatser har därför genomft)rts under året ftir
ledningsgrupp samt ftirvaltningens stab.

Arbetsmarknadsftirvaltningen har, precis som revisorerna mycket riktigt
påpekat, en internkontrollplan som endast har de ftir alla styrelser och
nämnder obligatoriska kontrollområdena. Enligt reglementet für
internkontroll kan respektive styrelse/nämnd utöver obligatoriska
kontrollområden vid behov besluta om egna kontrollområden och moment.

Revisorerna har vid granskningen lyft behov av översyn gällande
ftirvaltningsspecifika internkontrollområden. En sådan översyn görs vid
framtagande av ftirslag till internkontrollplan 2019. Parallellt med detta
kommer medarbetare från ftirvaltningen delta i ftirdjupningskurs i
internkontroll ñr att öka kunskap om bland annat metoder für riskanalys
samt utveckling och effektivisering av kontroller.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S 95 Andringar av delegater i kommunstyrelsens
delegationsordning
KS 20181907
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1. Kommunstyrelsen byter ut titeln controller/finans mot
ekonomistrateg/finans i samtliga punkter i delegationsordningen som
handlar om ekonomifrågor/f,rnans (2 : 1 0, 2:l l, 2:12, I :13, 2:l 4 och 2:l 5).

2. Kommunstyrelsen ändrar delegationspunkten 4:1 om utlämnande av
allmän handling samt uppställande av lorbehåll vid utlämnande av
allmåin handling, så att

a. Ordet sekretesslagen ersätts av offentlighets- och
sekretesslagen.

b. Frågor om utlämnande i samband med upphandlingsärenden
delegeras till upphandlingschefen med kommunjuristen som
ersättare.

Beskrivning av ärendet
I kommunstyrelsens delegationsordning regleras vilka utskott och anställda
som far fatta beslut ftir kommunstyrelsens räkning.
Kommunledningskontoret füreslår i tj änsteskrivelse 20 1 8-09-03 två
ftiråindringar i delegationsordningen:

I punkterna 2:10 - 2:15 finns ett antal punkter som gäller beslut i
finansfrågor. I dessa frågor är ekonomichefen beslutade med
controller/finans som ersättare. Controller/finans har bytt titel till
ekonomi strate g/finans.

Enligt punkt 4:l är ftirvaltningschef beslutande med kommunjuristen som
ersättare i ärenden om utlämnande av allmän handling. Frågor om
utlämnande och sekretess uppkommer frekvent i upphandlingsärenden. För
att ffi en rationell hantering av dessa ärenden ftireslås att delegationen 4:1
flyttas till upphandlingschefen vid upphandlingsärenden med
kommunjuristen som ersättare. Samtidigt byts sekretesslagen ut mot den nu
gällande offentlighets- och sekretesslagen.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Antaga nde av ti I läm pn i n gsanvis n i ngar förtroendeva lda
(oPF-KL)
KS 20181929

Arbets uts kottets fci rs I a g

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fauade beslut 2014-04-07 $ 30 om att arfia
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för ftirtroendevalda
avseende OPF-KL.

OPF-KL gäller ftir fürtroendevalda som tillträtt sitt ftirtroendeuppdrag ftir
ftirsta gången i samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare
uppdrag inte har omfattats av Bestämmelser om pension och
avgångsersättning ftir fürtroendevalda PBF eller andra
pensionsbestämmelser für ft)rtroendevalda och inte eller uppnått 67 åtrs ålder.

Ledamöter i styrelser ftir kommunens hel- eller delägda bolag omfattas inte
av PBF, OPF-KL eller andra pensionsbestämmelser i dessa uppdrag.

Syftet med tillämpningsanvisningama är att tydliggöra ftir ffirtroendevalda
vilka möjligheter som f,rnns samt utgöra ett stöd ftir Kommunstyrelsen vid
beslut om insatser. Dessutom tydliggörs handläggningen som utftirs av
tjåinstepersoner.

Personalchefen fü reslår i tj änsteskrivelse 20 I 8-09- 1 0 att kommunstyrelsen
antar tillåimpningsanvisningar ftjr OPF-KL.

Personalchef Maria Lundgren informerar om ärendet under $ 84
Informationer.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Räddn i ngs- och säkerhetsförvaltni ngens
verksamhetsberättelse i delårsrapport augusti 2018
KS 2018/490

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunstyrelsen fastställer räddnings- och säkerhetsfürvaltningens
delårsrapport.

Beskrivning av ärendet
Räddnings- och säkerhetsfürvaltningen har upprättat ftirslag till delårsrapport
till och med augusti 2018.

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

Räddnings- och såikerhetsfürvaltningen ftjreslår tjänsteskrivelse 2018-09-14
att kommunstyrelsen fastställer räddnings- och säkerhetsfü rvaltningens
delårsrapport.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kom m u n led n i n gsfö rva ltn i n ge ns verksam hets be rättelse
i delårsrapport august¡ 2018
KS 2018/490

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen für ks
kommunledningsftirvaltning.

Beskrivning av ärendet
Prognosen visar på ett överskott på 3,8 Mkr ftir år 2018. Inom den politiska
verksamheten så prognostiseras det ett överskott och ftir verksamheten kultur
och fritid visar prognosen på ett överskott med 0,9 Mkr. Överskottet inom
kultur och fritid beror på atthyn och bidrag till kommunala bolag inte
kommer uppnå budgeterad nivå.

På de kommungemensamma verksamheterna så visar prognosen på ett
överskott vilket främst beror på en vakant tjrinst på kommunikationskontoret
som kommer att tillsättas i augusti samt ett överskott inom tryckeriets
verksamhet på grund att verksamheten inte längre finns kvar inom
ffirvaltningen. Ett överskott prognostiseras även inom området
processledning på grund av byte av personal.

På kommunledningsftirvaltningens affÌirsverksamhet så prognostiseras det ett
överskott och det beror fråimst på ökade intäkter inom
samhällsbyggnadskontorets exploateringsverksamhet samt ftirsäljning av
tomträtter som ökat på senare år.

Vad gäller investeringar så beror awikelsen och underskottet i prognosen
främst på nya hemsidan som prognostiserar göra ett underskott men även IT
investeringar som beräknas göra ett underskott på 1 mkr.

S amhäll sbyggnadskontorets exploateringar pro gno sti se r ar att göra ett
överskott pä2 mÞ,r och beror på stor osäkerhet på ntir detaljplanerna kan
genomftiras. I övrigt så prognostiseras resterande investeringar inom
kommunledningsftirvaltningen att gämot en budget i balans.

En handlingsplan ftir jämställdhetsintegrering inom KLF är även utarbetad.

Ekonomikontoret ftireslår i tjänsteskrivelse 2018-09-17 att kommunstyrelsen
godkåinner verksamhetsberättelsen ftir ks kommunledningsftirvaltning.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Komm u nstyrelsens arbets utskott

Revidering av Riktlinje för rekrytering
KS 2018/902

Beslut
l. Riktlinjen ftir rekr¡ering 1990-1 1-05 upphör.

2. Reviderad Riktlinje ftir rekrytering fastställs att gälla fran och med 2018-
10-01.

Beskrivning av ärendet
En översyn och revidering har gjorts av den befintliga riktlinjen ftir
rekr¡ering. Riktlinjen kommer att kompletteras med rutiner, mallar och
checklistor under hösten 2018.

Revideringen av innehållet i riktlinjen består av anpassningar till Bodens
kommuns styrande dokument, exempelvis ställningstagande om anställning
på heltid, ftirhållningssätt kring inkludering och anpassningar till
arbets givarvarumärket.

Personalchefen fü reslar i tj änsteskrivelse 20 1 8-09-05 att:

o Riktlinjen für rekr¡ering 1990-11-05 upphör.

o Reviderad Riktlinje ftir rekr¡ering fastställs att gälla från och med
201 8-10-01.

Inom dänsteorganisationen ftjreslås att ftilj ande omhändertas :

o Personalkontoret tar fram rutiner, mallar och checklistor som ger
vägledning i rekryteringsarbetet.

Personalchef Maria Lundgren informerar om ärendet under $ 84

Informationer.

För kännedom
Kommunstyrel sen/personalkontoret

sse

S¡gnatur

w â*,1\l


