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s 18r lnformationer
Följ ande information lämnas :

o $ 215 Förvärv av fastigheten Boden 57:23 (samhällsbyggnadschef Lars
Andersson).

o $ 216 Uppdrag att teckna anvisningsavtal ftir Balder 5 och 6, Kungsgatan
(samhällsbyggnadschef Lars Andersson).

o $ 198 Antagande av detaljplan ftir del av fastigheten Svartbjörnsbyn 1:3
med flera, Bodens kommun, Norrbottens lan (samhällsbyggnadschef
Lars Andersson).

o $ 199 Godkännande av exploateringsavtal ftir del av fastigheten
Svartbj örsbyn 1 :3 (samhällsbyggnadschef Lars Andersson).

o Kommunchefens rapport (kommunchef Mats Berg).

. ç 202 Boden Utveckling AB med ansökan om utökad borgensram
(kommunchef Mats Berg).

o $ 217 Upphandling av kommunftirsäkring och delförsäkringar
(upphandlingschef Theresa Hägglund).

W
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s r82 Aterrapportering av uppdrag. Utveckling av gymnasiata
yrkesprogram
KS20t6l6t4

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmdktige godkänner återrapporteringen av uppdraget att
presentera en plan ftir utveckling av de gymnasiala yrkesprogrammen i nåira

samarbete med respektive bransch.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmåiktige uppdrog 2016-06-20 $ 83 till utbildningsnlirnnden att
presentera en plan ftir utveckling av de gymnasiala yrkesprogrammen i nÈira

samarbete med respektive bransch. Uppdraget skulle ha redovisats senast
oktober 2016.

Utbildningsnämnden skriver 2016-10-20 $ 69 att det ftir gymnasieskolans
yrkesprogram, enligt gymnasieftirordningen, ska finnas ett eller flera lokala
programråd ftir samverkan mellan skola och arbetsliv.

Hur de lokala programråden ska organiseras och vilka uppgifter de ska ha åir

inte reglerat i någon ft)rordning. Väl fungerande lokala programråd kan vara
en avgörande fiirutsättning ftir att yrkesutbildningen inom gymnasieskolan
ska kunna fungera och utvecklas. Samverkan mellan skola och bransch ger
möjlighet att tillgodose länets ftirsörjning av arbetskraft och bidrar därmed
till att skapa arbetstillfÌillen. Genom arbetsplatsftirlagt lärande (APL) ffir
ftiretagen tillsammans med skolan möjlighet att utbilda direkt anställningsbar
personal. Detta är en ftirdel ftir ftiretagen, skolan, eleven och kommunens
befolkningstillväxt.

Utbildningsnåimnden ftireslår att fullmäktige godkänner återrapporteringen.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-11-28 $ 133.

För beslut
Kommunfullmäktige

Signatur

Å/ w
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s 183 Aterrapportering av uppdrag. Antagande av
id rotts pol itis kt prog ram
K520t41248

Komm unstyrelsens förslag
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmliktige beslutade 2015-04-20 $ 47 att bifalla en motion från
Hendrik Andersson (FP) om att skapa ett idrottspolitiskt program. Samtidigt
fick kultur-, fritids. och ungdomsnämnden i uppdrag atttaframprogrammet
under 2016.

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden ftireslår 2016-10-26 $ 94 att
kommunfullmäktige fastställer framtaget ftirslag till idrottspolitiskt program.

Syftet med motionen är att stärka och utveckla det lokala idrottslivet i
Bodens kommun och bör avse perioden20I5-2020. Programmet ska vara
vägledande für kommunens arbete med idrottsfrågor i de olika
verksamhetema och ska beaktas vid beslut och handlingar. Det ska skapa en
dialog om hur kommunen och det lokala idrottslivet kan prioritera
investeringar, marknadsföra kommunen, öka idrottsutövandet och
vardagsmotionen für att förbättra folkhälsan.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden skriver vidare att arbetet med att
skapa ett idrottspolitiskt program ftirsenats på grund av att ftirvaltningen
genomgått en omorganisation.

Beredningens fü rslag: Kommunfullmäktige fastställer ftirslag till
idrottspolitiskt program.

Arbetsutskottet lämnade ärendet utan yttrande2016-11-28 $ 134.

För beslut
Kommunfullmäktige

p
natur
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Kommunstyrelsen

S 184 Motion från Hans B Nilsson (M) om strandpromenad,
elbelysning och villabebyggelse vid Svartbyträsket
KS 2015/165

Komm unstyrelsens förslag
l. Kommunfullmäktige bifaller motionens ftirslag att ge kommunstyrelsen i

uppdrag att utreda möjligheten till villabebyggelse mellan TorpgÈirdan
och Svartbyträsket.

2. Motionen anses i övrigt besvarad i och med att fürutsättningarna ftir att
iordningsställa ftireslagen strandpromenad ska ingå i kommande arbete
med översiktsplan für centralorten samt vid utarbetande av
grönstrukturprogram.

Beskrivning av ärendet
Hans B Nilsson (M) lämnade20l5-04-01 in en motion om strandpromenad,
elbelysning och villabebyggelse vid Svartbyträsket. Han ftireslår att
kommunen ser över en utveckling av villaområdena Torpgärdan och Södra
Svartbyn med en upplyst strandpromenad och nya villatomter.
Strandpromenaden omfattar en sträcka om cirka 2,5 kilometer längs med
Svartbyträskets sydvästra kant från korsningen Hermelinsgatan/Gamla
Lulevägen fram till befintlig gång- och cykelväg från Yrkesgatan i Södra
Svartbyn. Villaområdet omfattar cirka 8 hektar och åir lokaliserat mellan
Yrkesvägen och Svartb¡räsket.

Motionen skickades på remiss till samhällsbyggnadskontoret 20 I 5-04-0 I .

Samhällsbyggnadskontoret skriver 2016-10-26 att de ser positivt på
motionen i stort och de beklagar ärendets långa handläggningstid. De anser
att ftirslaget om strandpromenad är bra. En strandpromenad skulle innebära
att tillgängligheten till Svartbyträsket stärks. En strandpromenad med
füreslagen dragning skulle vidare länka ihop befintliga gang- och cykelvägar
till ett sammanhållet stråk ftir boende och allmänhet att använda ftir
transportering, men också ftir aktiviteter i rekreationssyfte.

Förutsättni ngama fü r att iordningsställa ftireslagen strandpromenad behöver
utredas närmare (bland annat rådighet över markområdet) och relatera till
övriga utvecklingsplaner ftir grönstrukturen i Bodens centrala delar. Denna
kommer därftir ingå i kommande arbete med ftirdjupning av översiktsplan
ftir centralorten samt vid utarbetande av grönstrukturprogram.

Samhällsbyggnadskontoret ser att det finns behov och efterfrågan av nya
tomter i Boden, bland annat inom Torpgärdan och Södra Svartbyn.
Föreslaget område für ny villabebyggelse utgör idag en del av ett större,
trädbevuxet naturområde mellan Yrkesvägen och Svartbyträsket. Området
ansluter till befintlig bostadsbebyggelse samt infrastruktur.
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För att det ska vara möjligt att stycka tomter ftir villabebyggelse behöver
emellertid fü rutsättnin garna fü r exploatering utredas närmare :

markftirhållanden, kapacitet i nätet für vatten och avlopp samt områdets
nuvarande funktion och anvåindning med mera.

Mot bakgrund av den stora efterfrågan som samhällsbyggnadskontoret ser på
villatomter i området füreslår de att en ftirstudie tas fram ftjr att klarlägga
dessa fürutsättningar. Förstudien fär därefter vara vägledande ftlr områdets
fortsatta utvecklingsinriktning samt eventuell upprättande av en nu
detaljplan.

Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med arbetsutskottets fü rslag
2016-fi -28 $ r3s.

För beslut
Kommunfullmdktige

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Kommunstyrelsen

s r85 Motion från Bo Hultin (M) Arligt driftbidrag till stiftelsen
Kyrkkläppen
KS 2016/281

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beskrivning av ärendet
Bo Hultin (M) har 2016-04-29lämnat in en motion om att huvudmåinnen i
stiftelsen Kyrkkläppen, det vill säga Bodens kommun och bodens kyrkliga
samfund, ska bevilja ett årligt driftbidrag. Detta für att stiftelsen ska kunna
fullftilja sitt uppdrag att äga, ftirvalta och söka anvåindning för kyrkstugorna
och området Kyrkkläppen. I motionen konstateras att omfattande
renoveringsåtgåirder har genomftirts under åren oh att ytterligare
renoveringsåtgärder krävs. Stiftelsen hyr ut stugorna och hyresintäkterna
täcker driftkostnaderna av stugorna.

Motionen skickades 2016-05-26 på remiss till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden har 2016-10-26 $ 95 beslutat att
ftireslå fullmdktige att bifalla motionen. De anser att området Kyrkkläppen
och kyrkstugorna är en viktig del av Bodens historia och kulturarv. För att
hålla området levande och attraktivt åir det viktigt att verksamhet bedrivs på
området och då måste stugorna vara i brukligt skick.

Att ett avtal mellan huvudmåinnen och stiftelsen om ett årligt driftbidrag
upprättas ftir att såikerställa områdets fortlevnad anser kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden vara positivt ftir "En trivsamt växande småstad".

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-11-28 $ 136.

För beslut
Kommunfullmäktige

/ Expedierat tw
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Kommunstyrelsen

s 186 Motion från Bernt Drugge (SD) Förbud mot
mobi ltelefoner och s u rfplattor u nder Iektionstid
KS 2016/145

Komm u nstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att

skolhuvudmannen saknar lagligt inflyande i denna frâga.

2. Motionen avses härmed behandlad.

Beskrivning av ärendet
Bernt Drugge (SD) ftireslår i en motion 2016-02-24 att privat användning av
mobiltelefoner och surfplattor under lektionstid och provskrivning inte ska
vara tillåtet i kommunens grundskolor, med undantag då dessa används i
utbildningssyfte. Han ftlreslår att detta blir en policy på prov som utvärderas
om tre år. Enligt Drugge (SD) frnns det både vetenskapliga studier och
praktiska exempel som visar att ftlreslagna ftirbud fürbättrar skolresultaten.

Motionen skickades på remiss till utbildningsnämnden som 2016-04-14 ç 37
beslutade att ftireslå kommunfullmäktige att avslå motionen med
motiveringen att skolhuvudmarìnen saknar lagligt inflytande i denna fräga.
Motionen anses därmed besvarad.

Utbildningsnåimnden skriver att denna typ av regler räknas som
ordningsregler i skolan. Lagstiftningen ger ansvaret till rektor att fatta beslut
om ordningsregler och uppdragsgivarens möjligheter att styra detta område
är i princip obefintligt. Kommunen kan inte utöva styrning på de fristående
uppdragsgiv¿una inom kommunen då skolinspektionen är tillsynsmyndighet.

Skolverket anger ftiljande i sitt PM, juridisk vägledning till trygghet och
studiero från januari 2013 angäende omhändertagande av füremål: "Nåir det
gäller ftiremål som stör är det hur ftiremålet används som är grunden ftir
omhändertagandet. En mobiltelefon är till exempel i regel inte störande om
den är avstängd men om eleven hanterar den på något annat sätt så att
undervisningen ftirsvåras så stör den utbildningen och kan omhåindertas."
Bedömningen är att plattor och mobiler jämställs i detta avseende.

Privat användning kan bedömas vara störande ftir undervisning både ftir
eleven, kamrater och låirare. En regel om att privata mobiler och annan
utrustning ska vara avstängd under lektionstid kan beslutas mot denna
bakgrund, men inte ett generellt beslut om omhåindertagande. Vid nationella
prov finns särskilda regler, i övrigt ansvarar låirare och rektor ftir detta.

Kommunstyrelsens ftirslag 2016-05-23 $ 72: Kommunfullmäktige avslår
motionen med motiveringen att kommunen saknar lagligt inflytande i frågan
om ftirbud mot mobiltelefoner och surfplattor under lektionstid.

ilW
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Kommunfullmäktiges beslut 20 I 6-05-3 0 $ 59 : Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera åirendet med motiveringen att lärare och rektorer
(skolpersonal) ska få uttala sig om motionen.

Utbildningsnåimnden beslutade 2016-10-20 $ 74 återigen att ftireslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att
skulhuwdmannen saknar lagligt infl¡ande i denna fräga.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-11-28 $ 137.

Yrkande och beslutsgång
Robert Lund (SD) yrkar bifall till motionen.

Ordftiranden ställer kommunstyrelsens ftirslag mot Robert Lunds (SD)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
fÌirslag.

För beslut
Kommunfullmáktige

ragsbestyrkande / Expedierat Signatur qÉ,
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s r87 Medborgarförslag. Erbjud fristad till författare
KS 2016/360

Kommu nstyrelsens förslag
Med tanke på kostnaderna och den komplexa juridiken i ärendet avslår
kommunfu llmäktige medborgarftirslaget.

Beskrivning av ärendet
Magnus Winther lämnade 2016-06-09 in ett medborgarftirslag om att Boden
ska erbjuda en ftirfattare skydd som fristadskonstnåir. I ftirslaget nämns att
Luleå och Piteå planerar att erbjuda konstnåirer detta och att boden med sin
satsning på litteraturmässa skulle kunna ytterligare ftirbättra sin profilering
som en ftirfattarstad.

Medborgarfiirslaget skickades på remiss till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden 20 I 6-06- I 0.

På grund av höga kostnader och komplex juridik füreslår kultur-, fritids- och
ungdomsnåimnden 2016-10-26 $ 97 att kommunfullmåiktige avslår motionen.

För att klassificeras som en fristad ftir konstnärer ska kommunen enligt
International Cities of Refuge Network (ICORN) erbjuda konstnåiren
ftiljande:

o En möblerad bostad für konstnären och hens familj.

o Ett stipendium till konstnären som godkänts av ICORN, vanligtvis i nivå
med den statliga inkomstgarantin für konstnärer.

o Täckning ftir resekostnader.

o Lönekostnader ftir en eller flera samordnare som kan arbeta med att
assistera konstnåiren och ftir att integrera denna i samhället.

. Ändamålsenliga arbets- och boendeftirhållanden für konstnären och hens
familj.

o Försäkringar ftir konstnåiren och hens familj.

o Tillgang till språkutbildning om så krävs.

Brukligt är att erbjuda fristad under tvãär. Kostnaden ftir kommunen skulle
uppskattningsvis vara mellan en och två miljoner kronor per år, beroende på
konstnåirens familjeftirhållanden och standard på det som ska erbjudas.
Utöver ovanstående ska kommunen också ftir att klassificeras betala
medlemskap i ICORN, vilket kostar 2000 euro per år.

Kommunen kan få ett bidrag från Kulturrådet ftjr en del av kostnaderna
ftirknippade med konstnärens verksamhet och integrering i samhället.

w
/ Expedierat Signatur
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden anser att kostnaden ftir att erbjuda en
konstnär fristad är mycket hög och dessutom ifrågasätter nämnden om
kompetensen ftir detta finns inom kommunen. Beroende på konstnärens
bakgrund och ursprungsland har frågan om fristadskonstnärer gråinsat till
utrikespolitiska frågor och det kan vara svårt für en liten kommun att
upprätthålla de krav som ställs.

Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-11-28 S r38.

X'ör beslut
Kommunfullmfütige

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunstyrelsen

s {88 Medborgarförslag. Realisera en all-aktivitetspark i

Sävast
K520161427

Kommunstyrelsens förslag
Medborgarftirslaget tas med i arbetet med den ftirdjupade översiktsplanen
ftir området. Medborgarftirslaget anses dtirmed besvarat.

Beskrivning av ärendet
Jeanette Löhr låimnade2016-07-08 in ett medborgarftirslag om att anlägga en
all-aktivitetspark i Sävast. Förslaget omfattar en större investering över tid i
syfte att aktivera boende i området samt att skapa ett utflyktsmål ftir
besökare från andra delar av kommunen och även für externa besökare.

Medborgarftirslaget skickades 2016-07-08 på remiss till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden.

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden fÌireslår 2016-10-26 $ 98 att
kommunfullmäktige bifaller medborgarftirslaget. Förslaget ska tas med i det
fortsatta planeringsarbetet med att få Sävast att växa samt att ytterligare
dialog mellan Bodens kommun och Sävast utveckling ska upptas.

En investering enligt ftirslaget är unik i närområdet och har stor potential att
skapa en mötesplats över generationer och ger goda möjligheter ftir
integration.

Finansiering av ett projekt av denna storlek bör undersökas i samverkan med
näringsliv, ftireningsliv och kommunen då det kan finnas statliga medel att
tillgå fran till exempel Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning LONA.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
20t6-n -28 $ 139.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

s r8e Medborgarförslag. Bygg en skatepark
K520161463

Komm unstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

far i uppdrag att utreda möjlighetema att inftirskaffa en mobil skatepark
samt utreda vilka finansieringsmöjligheter som frnns, till exempel
leasingalternativ.

2. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarftirslaget tas med i det
fortsatta arbetet med att skapa en permanent skatepark i kommunen.

Reservationer
Daniel Rönnbäck (M), Olle Lindström (M), Rigmor Åström (M) och Bosse
Strömbäck (V) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Sofie Storbjörk lämnade 2016-08-23 in ett medborgarftirslag om att anlägga
en skatepark, garnapå Kvarnängen.

Medborgarftirslaget skickades 2016-08-23 på remiss till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden.

Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden ftireslår 2016-10-26 $ 99 att
kommunfullmäktige ska besluta att medborgarfürslaget ska tas med i det
fortsatta arbetet med att skapa en skatepark. De skriver att det under en
längre tid pågått ett arbete med att hitta en framkomlig lösning när det gäller
att anläggaen skatepark i Bodens kommun. Flera medborgare har ftireslagit
olika platser. En anläggning av liknande typ som de i Luleå, Skellefteå och
Piteå är en stor investering och dessa anläggningar är permanenta.

Då det idag pågår ett arbete med att ftirtata stadskärnan i syfte att kommunen
ska växa så är det svårt att hitta en permanent plats ftir en skatepark som är
tillgänglig ftir utövarnapä etf bra sätt. Kultur-, fritids- och
ungdomsfürvaltningen ftirespråkar därftir en mobil lösning som kan anpassas

och vid behov fl¡tas till lämplig plats samt på sikt ingå i en permanent
anläggning.

Beredningens ft)rslag:

1. Kommunfullmäktige beslutar att kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden
får i uppdrag att utreda möjligheterna att inftirskaffa en mobil skatepark
samt utreda vilka finansieringsmöjligheter som finns, till exempel
leasingalternativ.

2. Kommunfullmáktige beslutar att medborgarfürslaget tas med i det
fortsatta arbetet med att skapa en skatepark i kommunen.

Arbetsutskottet lämnade ärendet utan yttrande2016-11-28 $ 140.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunstyrelsen

Yrkanden och beslutsgång
Hendrik Andersson (L) yrkar att kommunfullmåiktige ska besluta enligt
beredningens ftirslag med tillägget i punkt 2 att ordet permanent läggs till
ftire skatepark.

Bosse Strömbäck (V) och Daniel Rönnbäck (M) yrkar bifall till
medborgarfrirslaget.

Ordftiranden ställer Hendrik Anderssons (L) yrkande mot Bosse Strömbäcks
(V) och Daniel Rönnbäcks (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Hendrik Anderssons yrkande.

För beslut
Kommunfullmfütige

/ Expedierat
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Kommunstyrelsen

S f 90 Beslut om utbetalning av part¡stöd för 2017
KS 20141531

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunfu llmäktige fastställer kommunledningsftirvaltningens ftirslag till
utbetalning av partistöd för år 2017.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2015-04-20 $ 41, beslutat om regler ftir partistöd.
Reglema har antagits till ftiljd av ändringar av reglerna om partistöd i
kommunallagen. Enligt reglerna ska mottagama av partistöd årligen, senast

den 30 juni, låimna en skriftlig redovisning som visar hur partistödet har
anvåints tillsammans med ett granskningsintyg. Fullmäktige ska varje är fatta
ett beslut om utbetalningen av stödet. Om redovisningen av
granskningsrapporten inte lämnas i tid får fullmäktige besluta att inget stöd
utbetalas ftir nästkommande år.

Samtliga partier i kommunfullmäktige har låimnat redovisningar och
granskningsrapporter över sin användning av partistödet under 2015 i tid.

Kommunledningsftirvaltningen fü reslår att fullmäktige beslutar att
partistödet for 2017 ska betalas ut enligt framlagt förslag.

Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-11-28 $ 141.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

s ler Utökning av nämndernas driftramar med anledning av
Bud getpropos itio n 2017
K520t61240

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige utökar nåimndernas driftramar enligt nedan. Reglering
2017 sker via tilläggsbudget och utökningen från och med 2018 räknas in i
ramen i kommande strategisk plan.

2017 2018 2019

Ks- arbetsmarknadsftirvaltning
Rätt till Komvux
Summa

Utbildningsnämnd
Betygsättning i moderna språk
Lovskola
Läsa-skriva-räkna-garanti
Nationella prov
Summa

1510
I 5r0

84

84

I 456
t 456

1 456
I 456

28
168

364
-168

392

28
168

364
-168

392

Summa (tkr) I 594 1 848 I 848

Utökningen sker under förutsättning att Riksdagen antar ftirslaget om
regleringarna i enlighet med finansieringsprincipen i budgetproposition ft)r
år 2017.

Beskrivning av ärendet
Den 20 september 2016 presenterade regeringen budgetpropositionen ftjr år
2017. Där görs ett antal regleringar enligt finansieringsprincipen, det vill
säga ändrat åtagande fiir kommunen kompenseras med minskade/utökade
resurser. I budgetpropositionen läggs dessutom den generella delen av det
tidigare aviserade tillskottet på 10 miljarder kronor in i anslaget ftir
kommunalekonomisk utjämning. Från år 2021 är tanken att hela tillskottet
ska ligga i anslaget som ett generellt statsbidrag. I strategisk plan 2017-2019
åir Bodens andel av tillskottet redan inräknat.
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Kommunstyrelsen

Nedan framgår de tillskott och regleringar enligt finansieringsprincipen som
görs i budgetpropositionen 2017:

Boden (tkr)
2017 2018 2019

Regleringar enligt fi nansieringsprincipen
Betygsättning i moderna språk
Lovskola
Läsa-skriva-räkna-garanti

Nationella prov
Rätt till Komvux
Summa

0

J

0

I
6

l3
-6

52

207

I
6

t3
-6

52

342

0

84

0

0

510

s94

28

168

364
168

456
848

28
168

364
-168

I 456
I 848

54 I
I

I
I

Övriga regleringar
Ökade resurser till välftirden 211

Av de regleringar som görs enligt finansieringsprincipen avser rätt till
Komvux arbetsmarknadsftirvaltningens verksamheter. Resten avser
utbildningsnåimndens verksamheter.

Sedan tidigare är praxis i Bodens kommun att nämnder/styrelsers driftramar
justeras med motsvarande belopp som anslaget ftir kommunalekonomisk
utjämning fürändras. Ekonomikontoret füreslår i tjänsteskrivelse 20I6-I I-10
att kommunfullmliktige justerar nåimndernas driftramar med motsvarande
reglering som görs i budgetpropositionen for 2017. Reglering 2017 ftireslås
ske via tilläggsbudget och justeringar från och med 2018 i kommande
strategisk plan.

Efter ovanstående justeringar blir kommunens budgeterade resultat für aren
2017-2019;34 828 tkr,29 083 tkr samt -12 508 tkr. Sedan strategisk plan
fastställdes i juni har det kommit nya prognoser på intäkterna ftir skatt och
utjämning samt på pensionskostnadema som tyvärr ftirsåimrar resultatet ftir
samtliga år. Sveriges kommuner och landsting presenterar sin nästa
skatteunderlagsprognos den 21 december 2017.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
20r6-rt-28 ç t42.

För beslut
Kommunfullmäktige

5 900 5 796 9 588

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Följande taxor har reviderats:

o Matchtaxor ftir externa förhyrare på idrottsanläggningarna har
reviderats ffir att inte, som tidigare, vara billigare än für
ftireningar med utövare över 15 år.

o På NordPoolen har familjebiljetterna reviderats i syfte att
ftirenkla ftir kunden. Förslaget innebär att familjekorten
innehåller ordinarie pris ftir vuxna och en rabatterad taxa på
40 kronor ftir bam. Ur ett säkerhetsperspektiv är det önskvärt
attbam badar tillsammans med en vuxen.

o Försvarsmuseets taxor har reviderats så att grupper över 20
personer erhåller I0 Yo rabatt och grupper över 40 personer
erhåller 20 o/o rabatt Tidigare erhöll alla grupper över 20
personer 20 o/o rabatt Tidsintervallet ftir extra öppet har
justerats från 16.00 till tidsintervallet 17.00-20.00. Tillägg ftir

Sida

21(58)

Kommunstyrelsen

s 1e2

o

a

Fastställande av taxor och avgifter 2017 vid kultur-,
fritids- och u ngdomsförvaltn ingen
K520161632

Kommu nstyrelsen förslag
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter 2017 vidkultur,- fritids-
och ungdomsfürvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Följande ftirändringar har gjorts i dokumentet:

o Riktlinjer ffir ftirmedling av halltider har tagits bort från dokumentet
som nu endast innehåller taxor och avgifter.

Tabellstruktur och disposition har ftirändrats ftir att ftirenkla och
ftirtydliga ftir läsare och handläggare.

Nya taxor som lagts till är:
o Hyra av Bushido hall A och B i Hildursborg.
o Hyra av cafeterian i Hildursborg.
o ,Arskort på Försvarsmuseet für barn, vuxna och familjer.
o Tillägg på Försvarsmuseet ftir öppet efter klockan 20.00

Följande taxor har utgått:
o Särskild cup-taxa ftr ishallen och Airdome. Nu gäller samma

cup-taxa ftir samtliga anläggningar.

o

a

i Expedierat
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Kommunstyrelsen

guidad visning har fÌitydligats och höjts med 100 kronor.
Tillägg für konferens utanftir ordinarie öppettider har åindrats
till 400 kronor per timme efter klockan 17.00 istället ftir som
tidigare 1 000 kronor per dag då museet är stängt.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstÊimmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-11-28 $ 143.

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Kommunstyrelsen

S f 93 Justering av taxa för prövning och tillsyn inom
Miljöbalkens område
K520141472

Kommu nstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar fiirslag till justering av taxa ftir prövning och

tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område.

2. Andringarna av taxan gäller fran och med2017-01-01.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmåiktige beslutade 2014-12-15 $ 131 om taxa ftir prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan justerades 2015-12-21$ 188.

Taxan består av fyra delar, dels taxetextema samt taxebilagor 1-3.

Miljö- och byggnämnden beslutade2016-11-08 $ 92 att ftireslå
kommunfullmäktige attanta ftirslag till justeringav taxa für prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område att galla fran och med20l7-01-01.

Förslaget innebär justering med ett tillägg i taxebilaga 1 enligt ftljande:

o Mitjöfarlig verksamhet enl. kap.9 mitjöbatken; Ett tillägg om
avgift vid handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgtirder enligt
28 $ ftirordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Särskilda ftireskrifter om avgifter für kommunernas verksamhet finns i
miljöbalkeni2T kap. 1 $ ftirsta stycket.

Enligt 28 $ Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det
ftirQudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta en
avhjälpandeåtgärd med anledning av en füroreningsskada i ett mark- eller
vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning enligt 10 kap
Miljöbalken. I nuvarande Taxebilaga I saknas uppgift om avgift ftir
handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 28 $ Förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Miljö- och byggnämnden utövar tillsyn över ett antal ftirorenade områden
deir avhjälpandeåtgärder åir och kan kommavara aktuella att vidta. Av denna
anledning bör en justering i Taxebilaga I kapitel Miljöfarlig verksamhet
enligt kap. 9 Miljöbalken i form av ett tillägg ske så att det framgar att avgift
tas ut i samband med handläggningen av anmälan enligt 28 $ Förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Eftersom avtrjälpandeåtgärder lir beroende på komplexiteten av respektive
ftirorenat området ftireslås att ftir handläggning av anmälan ta ut timavgift.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-11-28 $ 144.
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För beslut
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

S f 94 Antagande av taxa för offentlig kontroll av animaliska
biprodukter
KS 2016/655

Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar taxa ftir offentlig kontroll av animaliska

biprodukter.

2. Taxan gäller från och med2017-01-01.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och byggnämnden utövar tillsyn enligt lag (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter men kan inte ta ut avgift für den tillsyn som görs på
andra füretag åin livsmedelsftiretag dätaxa ftir detta saknas.

Kravet från centrala myndigheter på att kommunerna ska utöva kontroll av
animaliska biprodukter ökar ftir varje år. Krav finns också på rapportering av
utftird tillsyn till Jordbruksverket. Eftersom arbetsinsatserna ökar finns ett
behov av en taxa inom detta område. Denna taxa har en tydlig koppling mot
Miljöbalken. En gemensam tillsynsinsats enligt flera lagstiftningar vid
samma tillftille kan därftir komma att medftira en lägre avgift ftir
verksamhetsutövaren.

Enligt fürordningen (2006:1165) om avgifter ftir offentlig kontroll av foder
och animaliska biprodukter ges kommunen rättatt ta ut avgifter für offentlig
kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter.

Animaliskt avfall Èir manga ganger anledningen till att smitta sprids mellan
länder och orsakar sjukdomar hos djur och människor. För att detta inte ska
ske ställs krav på hur man handskas med animaliskt avfall. EU har därftir
bestämt att detta är ett område som är viktigt och ställer krav på kontroll.

Miljö- och byggnämnden beslutade2016-Il-08 $ 94 att ftireslå
kommunfullmäktige att anta ftirslag till taxa ftir offentlig kontroll av
animaliska biprodukter att gälla från och med20l7-01-01. De som berörs av
denna taxa æ i fürsta hand de som handskas med animaliska rester. Det kan
handla om att grava ner animaliskt avfall eller att på annat fall göra sig kvitt
animaliskt avfall. Denna lag omfattar inte animaliska rester från vilda djur.

Lagen om foder och animaliska biprodukter omfattar även animaliska rester i
butiker och restauranger. I denna taxa görs ett undantag ftir dessa objekt då
denna hantering har en mycket stark koppling till livsmedelstillsynen.
Avgifter enligt denna lagstiftning har därftir delats upp så att den del som
Livsmedelsverket ger vägledning ftir ligger under livsmedelstaxan medan
den del som Jordbruksverket ger vägledning ftir ligger i denna taxa.

Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med arbetsutskottets fürslag
20t6-r1-28 $ 145.
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För beslut
Kommunfullmäktige

/ Expedierat
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Kommunstyrelsen

s 1e5 Antagande av förslag till justering av plan- och
bygglovtaxa
KS 20t61652

Komm unstyrelsens förslag
1. Kommunfullmåiktige antar ftirslag till justering av plan- och bygglovtaxa.

2. Ändringarnaav taxangäller fran och med2017-01-01.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmfüti ge fastställde gällande plan- o ch bygglovstax a 20 I I -0 4 - 1 I
$ 27. Taxan justerades av kommunfullmåiktige 20ll-12-I9 $ 176 avseende
strandskyddsdispens, bygglov ftir skyltar samt rivningslov für mindre
byggnader. Under hösten 2012 genomfürdes en upphandling av mättjänster,
fullmäktige justerade med anledning av detta taxan 2013-02-18 $ 16.

Med anledning av ftirändringar i plan- och bygglagen, de så kallade
"Attefallåtgärderna" samt att mättjänster i huvudsak utfürs i egen regi har en
översyn av delar av taxan genomfürts.

Miljö- och byggnämnden beslutade2016-ll-08 $ 93 att ft)reslå
kommunfullmäktige attarÍaftirslag till justering av plan- och bygglovtaxa
att gälla fran och med20l7-01-01.

Förslag till justeringen avser taxa ftir så kallade "Attefallåtgärder",
inglasningar av uterum och utstakning av byggnader och andra anläggningar
i samband med bygglovprövning respektive startbesked.

Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-n -28 $ 146.

För beslut
Kommunfullmfütige

w
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Kommunstyrelsen

s 1e6 Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av
2016 års löneöversyn för Kommunals ansvarsområde
K520t61402

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att med anledning av 2016 års löneöversyn för
Kommunal ge nämnder/ftirvaltningar tilläggsanslag i2016 års budget samt
utöka ramarna fran och med20l7 med ftiljande:

Nämnd/fürvaltning

Ks-teknisk ñrvaltning
Ks-räddnings- och beredksapsftirvaltning

Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Arbetsmarknadsftirvaltn in gen

Kultur fritid ungd forvaltningen

Summa (tkr)

2016
(8 mån)

2017

(12 mån)

84,3

106,3

l gg,8

5 808,1

90,5

1 38,1

6 416,3

126,5

159,5

293,2

8 712,2

l3 5,8

207,2

9 624,4

Beskrivning av ärendet
I strategisk plan20I6-18 har nämnder/fürvaltningar inte några anslag für
löneökningar i sina ramar. Budget ftir löneökningar finns på
finansfürvaltningen.

Personalkontoret skriver 2016-ll-16 att löneöversynen nu är klar även inom
Kommunals avtalsområde och den inneblir att lönekostnaderna ftir 2016 ökar
med 6 416,3 tkr och for 2017 och framåt beräknas ökningen till9 624,4 tl<r.

Löneökningen per nämnd/ftirvaltning framgår ovan.

Beräkningen av kostnaderna utgår från verkligt utfall i löneöversynen och
utifrån faktisk sysselsättningsgrad.

Personalkontoret ftireslår att, med anledning av 2016 års löneöversyn inom
Kommunals avtal sområde, nämnder/ftirvaltningar får tilläggsanslag i 20 I 6

års budget med totalt 6 416,3 tkr samt utökade ramar från och med 2017 och
framåt med 9 624,4 tkr enligt ovanstående ftjrdelning. Medel füreslås anvisas
från finansftirvaltningens budget för löneökningar. Kompensationen ry2ms
inom avsatta medel.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
20r6-n -28 $ 147.

För beslut Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

S f 97 Antagande av rev¡derade riktlinjer för attest
KS 2009/786

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmåiktige fastställer reviderade riktlinj er ftir attest.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2009-12-21 S 156 fastställt riktlinjer für attest.
Riktlinjerna har därefter reviderats av kommunfullmäktige2012-06-18 $ 72.

Riktlinjerna ftir attest är en del av den interna kontrollen av de ekonomiska
transaktionema med syfte att ftirhindra avsiktliga eller oavsiktliga fel vid
hantering av kommunens tillgångar.

Som ett led i den interna kontrollen füreslår ekonomikontoret i
tjänsteskrivelse 2016-11-10 att en generell attestbehörighet av samtliga
ansvar inom en nåimnd endast får innehas av fürvaltningschefen. Det gäller
såväl beslutsattestant som ersättare ftir denne. Dessutom ftireslås att högsta
gråinsen sänks frän200 000 kronor till 20 000 kronor per faktura ftir när
elektronisk attest ffir ske av en periodiskt återkommande faktura.

I övrigt ftireslås mindre ändringar som beror på ftiråindrad organisation,
ändrade titlar samt vissa ftirtydliganden.

Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-11-28 $ 148.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

s re8 Antagande av detaljplan för del av fastigheten
Svartbjörsbyn 1:3 med flera, Bodens kommun,
Norrbottens län
KS2016142

Komm unstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har 201 6-I I -25 upprättat detaljplan ftir ett
område i Svartbjörnsbyn som utgör en udde i Buddbyträskets södra del.

Detaljplanen syftar till att pröva möjlighetema für nya bostäder inom
planområdet genom att ändra gällande markanvåindning fran Park eller
plantering till bostäder. En fri passage med allmän plats sÈikerställer tillträde
till strandområden i väster.

Avsikten rir att möjliggöra avstyckning av fem-sju tomter ftir enskilda
bostadshus.

Kommunstyrelsens ordftirande har genom sin delegation 2016-01-14 gett
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan ftir aktuellt
planområde. Samhällsbyggnadskontoret har i enlighet med plan- och
bygglagens regler ftir utökat fürfarande upprättat, samrått och ställt ut
detaljplanen med tillhörande handlingar ftir granskning.

Under tiden ftir samråd inkom skrivelser med synpunkter från Låinsstyrelsen,
Försvarsmakten, Lantmäteriet, tekniska ftirvaltningen, samt från boende
inom området. Dessa synpunkter hanterades inftir granskningsskedet.

Under tiden ftir granskning inkom skrivelser från Försvarsmakten,
Lantmäteriet, LËinsstyrelsen, fastighetsftirvaltningen, nyttjanderättshavare
och från boende i området.

Till antagandet kvarstår synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Dessa
handlar framftir allt om:

o att områdets karakt¿ir ft)rändras genom attnya hus uppftirs.

o att närboende inte vill ingå i gemensamhetsanläggning ftir väg utan
anser att vägen bör ges kommunalt huvudmannaskap.

o att närboende inte vill se en ftirändring i hur hushållsavfall och post
hanteras genom att en gemensam plats ftir sopkärl och postlådor
iordningsställs vid Sundbrovägen.
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Kommunstyrelsen

o att nyttjanderättshavare vänder sig emot att en del av ytan som
omfattas av nyttjanderätt planläggs som allmåin plats, natur (ftir att
säkerställa strandskyddets syften).

c attytan mellan Holmens väg4 och Holmens väg 8 åir ftir liten ftir att
inrymma två nya bostadsfastigheter. En fastighet anses rimlig.

Det exploateringsavtal som upprättats mellan markägaren/exploatören och
kommunen ska i samband med antagandet av detaljplanen godkännas av
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ftirslag överensståimmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-11-28 $ 149.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

s ree Godkännande av exploateringsavtal för del av
fastigheten Svartbjörsbyn I :3
KS2016142

Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkåinner upprättat exploateringsavtal ftir del av

fastigheten Svartbjörsbyn 1:3 mellan exploatören Karl-Erik Eriksson och
kommunen.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadschefen att
underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har 201 6-l I -2 5 upprättat detaljplan ftir ett
område i Svartbjörnsbyn som utgör en udde i Buddbyträskets södra del.

Samhällsbyg gnadskontoret lämna de 20 I 6 - 12 - 12 in Exploateringsavtalet som
reglerar de åtaganden for genomfürandet av detaljplanen som åvilar
exploatören. Exploatören ska bekosta och iordningställa anläggningar på
allmän platsmark inom exploateringsområdet. Väg är till stor del redan
utbyggd men avtalet reglerar att exploatören ska sfüerställa anslutningsvägar
till de nya tomtema. Efter frirdigställandet ska exploatören kostnadsfritt
överlämna anläggningama till en nybildad gemensamhetsanläggning som
ska ftirvaltas av en samftillighetsftirening. Kontoret ftireslår även att avtalet
godkänns och att samhällsbyggnadschefen ska få i uppdrag att underteckna
erforderli ga handlingar.

Samhällsbyggnadskontorets fürslag överensstämmer med kommunstyrelsens
ftirslag.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Kommu nstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer tekniska ftirvaltningens taxor och avgifter för
2017, med ¿indringen i bilaga "Taxehöjning vatten och avlopp i Bodens
kommun 2017" att VA-taxan ftir brukaravgift höjs med 4 Yo, sarnt
texttillägget upp till i bilaga "Avgifter och viten ftir grävning och TA planer i
Bodens kommun offentlig platsmark".

Beskrivning av ärendet

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgiftema ftjr vatten och avlopp ftireslås oftjråindrade.

Brukaravgifter för vatten och avlopp

Brukaravgifterna ftireslås höjas i enlighet med bilaga Taxehöjning vatten och
avlopp i Bodens kommun 2017.

Renhållningsavgifter

Renhållningsavgifterna föreslås höjas i enlighet med bilaga Taxehöjning
avfall Bodens kommun 2017.

Felparkeringsavgifter

Felparkeringsavgiftema föreslås oft)rändrade.

Fordonsgas, avgift

Avgiften ftjr fordonsgas föreslås ofürändrad.

Lokaltrafik

Avgifter für resor ftjreslås höjas så att den ftiljer med regionala
kollektivtrafikmyndi ghetens höj ning pä 2,5 Yo.

Avgifter och viten för grävning och TA planer i Bodens kommun offentlig
platsmark

Avgifter och viten ftir grävning och TA planer offentlig platsmark ftireslås
fastställas i enlighet med bilaga avgifter och viten ftir grävning och TA
planer i Bodens kommun offentlig platsmark.

Fä rdtj änst, avg ift för förstörda/borttappade kort

Avgift ftir ftlrstörda eller borttappade kort ftireslås oftirändrad.

Färdtjänst, egenavgifter

Egenavgifterna ftireslås ofürändrade.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunstyrelsen

Yrkanden
Inge Andersson (S) ftireslår att VA-taxan für brukaravgift höjs med 4 Yo,inte
till4 %.

Ordftiranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Inge Anderssons (S)
yrkande.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med tekniska utskottets ftirslag
2016-11-29 $ 60 med undantag fran att ordet till byts ut till med fore 4 %o.

För beslut
Kommunfullmfütige
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Kommunstyrelsen

s 201 Rapport - Genomförandeplan utfarts- och
vägbelysn¡ng på landsbygd
KS2OT5I2I2

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner rapport Genomftirandeplan utfarts- och
vägbelysning. Föreslagna investeringsåtgärder i rapporten ska arbetas in i
budgetarbetet efter samråd med berördabyar.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen har under året inventerat och studerat utfarts- och
vägbelysning på landsbygd enligt uppdrag KF 2015-06-15 $ 100. Projektets
styrningar har varit att utgå fran de fastställda riktlinjerna ftr belysning i
kommunen. Grundregeln har varit att belysningen på landsbygd liksom i
övriga delar av kommunen ska vara trafiksäker samt ge en trygghetskänsla.

Slutsatser i rapporten är:

o Markftirläggning bör ske samordnat med markfürläggning av serviser
samt utifrån behov.

o Samtliga kvicksilverarmaturer bör bytas ut till 30 W LED-armaturer.

o Samtliga 70V/ metallhybridarmaturer bör bytas ut till 30 W LED-
armaturer.

o Demontering av ftireslagna armaturer (242 st i de kartlagda byarna)
bör ske samordnat med ovan beskrivna armaturbyten.

o Föreslagna åtgärder (byte av kvicksilver och 70 W MH samt
demontering) i de 38 byarna innebär en investeringskostnad pâl 020
000 kronor och leder till en minskad driftskostnad från 356 000
kronor till206 000 kronor. Det vill säga en besparing på cirka 150
000 kronor per ar.

Motsvarande belysningsåtgärder i alla kommunens byar bedöms till en
investeringskostnad på cirka 4 miljoner kronor och innebär en minskad
driftskostnad fran cirka 1,4 miljoner kronor till 820 000 kronor. Det vill säga
en besparing på cirka 600 000 kronor per år.

Kommunstyrelsens ftirslag överensstämmer med tekniska utskottets ftirslag
2016-11-29 $ 61 med tillägget "...efter samråd med berördabyar".

Yrkande och beslutsgång
CatarinaAsk (MP) yrkar att sista meningen i beslutet ska få tillägget
"...efter samråd med berördabyar".

/ Expedierat

{l /*



Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammantrådesdatum

2016-12-12

S¡da

36(58)

Kommunstyrelsen

Ordftiranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt CatannaAsks (MP)
yrkande.

För beslut
Kommunfullmåiktige

/ Expedierat Signatur
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Kommunstyrelsen

s 202 Boden Utveckling AB med ansökan om utökad
borgensram
KS20t6l72t

Kommu nstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner Boden Utvecklings AB ansökan om utökad
borgensram till 30 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet
Styrelsen i Bodens Utveckling AB har beslutat att ansöka om en utökad
borgensram ftir de finansieringsbehov som bolagskoncernen har fiir
nåirvarande och ftir framtida investeringar.

Bolagskoncernen har finansieringsbehov till ftiljd av den investering som
sker vid den pågående utbyggnaden av Studion Nord och andra
investeringsbehov som finns på Boden Business Park samt für investeringar i
Hangarna.

De ansöker dåirftir om en utökad borgensram fran Bodens kommun om 30
miljoner kronor enligt beslut av styrelsen i bolaget 2016-12-12.

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Kommunstyrelsen

s 203 Medborgarförslag. Bredda gång- och cykelbanor till
motionsspår
K520t61252

Beslut
Kommunstyrelsen avslar medborgarfiirslaget med hänsyn till kommunens
ansvar ftir drift och underhåll av gång- och cykelbanor.

Beskrivning av ärendet
Björn Andreasson har 2016-04-1 I lämnat in ett medborgarftirslag om att
gång- och cykelbanor ska breddas 80 cm med jord/grus. Ytan skulle då
kunna användas som motionsspår då skidspåren inte längre håller och tills
elljusspåren torkar upp. Förslaget omfattar även en testbana i Sävast. Han
menar att motionärer och hundägare skulle uppskatta en sådan åtgärd.

Medborgarftirslaget skickades 2016-04-11 på remiss till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden och 2016-04-20 till tekniska utskottet.

Tekniska utskottet ftireslår 2016-09-20 $ 43 att kommunstyrelsen avslår
medborgarfürslaget med hänsyn till kommunens ansvar fÌir drift och
underhåll av gång- och cykelbanor. Bredare gang- och cykelbanor innebär
även ökade kostnader både ftir anläggning, drift och underhåll.

Om jord/grus påftirs låings gang- och cykelbana åir risken stor für att
materialet sprids över till den hårdgjorda ytan med ftirsämrad standard och
framkomlighet som ffiljd. Risken är även stor att den breddade ytan av olika
skäI, exempelvis regn, inte kan garanteras varaí sådant skick att den kan
rekommenderas som motionsspår. Tekniska ftirvaltningen är av samma
anledning inte heller positiv till att en testbana anordnas. Samråd har skett
med driftansvarig och parkenheten.

Förslaget är hälsofrämjande och positivt ut trygghetssynpunkt men tyvärr
inte ftirenligt med ftirvaltningens övriga väghållaransvar.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ftireslår 2016-10-26 att
kommunstyrelsen avslår medborgarftirslaget med hänvisning till tekniskas
yttrande. De anser dock att medborgarftirslaget är bra ur ett
folkhälsoperspektiv och skulle kunna vara ftirdelaktigt på utvalda områden
där gång- och cykelvägar ska kopplas ihop med idrottsanläggningar. Detta
ftir att medborgarna inte ska behöva använda bil eller buss für att ta sig till
idrottsanläggningarna.

Kommunstyrelsens beslut överensstëimmer med arbetsutskottets ftirslag
20t6-r1-28 $ 1s0.

För kännedom
Björn Andreasson

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunstyrelsen

s 204 Medborgarförslag. Anlägg motorikbana och utegym
centralt
K520161295

Beslut
Utbildningsnämnden tar med sig ftirslaget i pågående planeringsarbete
gällande ftirbättring av ftirskolors och skolors utemiljö. Medborgarftirslaget
anses därmed behandlat.

Beskrivning av ärendet
Erik Holmgren har 2016-05-09 lämnat in ett medborgarftirslag om att
kommunen ska placera en ställning ftir utetråining på Stureskolan och
Brönjaskolan. Han ftireslår också att en motorikbana ska placeras i närheten
av Björknäsgymnasiet där även ställning für crossfit samt parkour ska finnas.
Ett alternativ där är attbara en crossfitställning placeras nära
Björknäsgymnasiet och ställning für crossfit och parkour placeras på
Stureskolans grusplan.

Holmgrens motivering är att dagens unga rör sig allt mindre och behöver fler
alternativa träningsmöjligheter. Alla har inte råd med gymtrrining inomhus.
Boden är enligt honom den enda större kommunen i Nonbotten som saknar
liknande lösningar.

Förslaget skickades 2016-05-09 på remiss till utbildningsnämnden.

Utbildningsnärnnden svarar 2016-10-20 $ 7l att de tar med sig ftirslaget i
pågående planeringsarbete gällande ftirbättring av fürskolors och skolors
utemiljö och ftireslår därmed att medborgarftirslaget ska anses behandlat.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med arbetsutskottets fü rslag
2016-11-28 $ 1s1.

f,'ör kännedom
Erik Holmgren

För genomfärande
Utbildningsnåimnden
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Kommunstyrelsen

s 205 Medborgarförslag. Bygg parkourställning nära
Mårängsskolan
KS 2016/309

Beslut
Utbildningsnämnden tar med sig ftirslaget i pågående planeringsarbete
gällande ftirbättring av ftirskolors och skolors utemiljö. Medborgarftirslaget
anses därmed behandlat.

Beskrivning av ärendet
Max Sammeli har 2016-06-09lämnat ett medborgarftirslag om att
kommunen ska bygga en parkourställning nära Mårängsskolan i Sävast.

Medborgarftirslaget skickades 2016-05-16 på remiss till
utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden svarar 2016-10-20 $ 72 att de tar med sig ftirslaget i
pågående planeringsarbete gällande ftirbättring av fiirskolors och skolors
utemiljö och ftireslår därmed att medborgarftirslaget ska anses behandlat.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med arbetsutskottets förslag
2016-n -28 $ 1s2.

För kännedom
Max Sammeli

För genomftirande
Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunstyrelsen

s 206 Rädd n ings- och beredskapsförvaltni ngens
verksam hetsplan 2017 -201 9 inklusive
internkontrollplan
KS 2016/596

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Verksamhetsplan 20 17 -20 19 fiir räddnings-
och beredskapsfiirvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Räddnings- och beredskapsfrirvaltningen har 2016-11-10 lämnat ftirslag till
verksamhetsplan für åren 2017 -2019.

Förvaltningens netto budgetram ftir åren 2017 -2019 uppgår till29 700 tkr,
29 227 tkr respektive 29 156 tkr for 2017,2018 respektive 2019. Förslaget
till driftbudget ligger inom ram.

Förvaltningens ftirslag till investeringsbudget 2017 -2019 ligger på ram.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-11-28 $ 150.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-11-28 $ 1s3.

För genomfìirande
Kommunstyrelsen/räddnings- och beredskapsftirvaltningen och
ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Kommunstyrelsen

s 207 Kom m u n led n i ngsförva ltn i n gens verksam hets plan
2017 -2019 inklusive internkontrollplan
KS 2016/596

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsftirvaltningens
verksamhetsplan och internkontrollplan for 2017 -20 19 .

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret har 2016-ll-10 låimnat in ftirslag till
kommunledningsftirvaltningens verksamhetsplan ftir åren 2017 -2019.

KommunledningsfÌirvaltningen har utifrån fastställd strategisk plan utarbetat
ett ftirslag till verksamhetsplan ftir åren 2017-2019. Förvaltningen har
kopplat aktiviteter till ftirbättringsområden och målindikatorer. Beslutade
ftirändringar av drift- och investeringsbudgeten har arbetats in i ftirslaget.
Förvaltningen har även tagit fram en internkontrollplan for 2017.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-11-28 $ 1s4.

För genomfärande
Kommunstyrelsen/kommunledningsftirvaltningen och ekonomikontoret
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Kommunstyrelsen

S 208 Antagande av Krisledningsplan för hantering av
samhällsstörningar i Bodens kommun
K520t51529

Beslut
Kommunstyrelsen antar Krisledningsplan ftir hantering av
samhällsstömingar i Bodens kommun.

Beskrivning av ärendet
Räddnings- och beredskapsftirvaltningen har 2016-11-11 låimnat in ftirslag
till Krisledningsplan für hantering av samhällsstörningar i Bodens kommun.

Utifrån den riskbild som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen från
2015 och med utgångspunkt i ftirvaltningarnas riskbild har kommunen
organiserat en krisledningsorganisation som kan hantera de konsekvenser
som kan uppstå vid olika typer av samhällsstörningar samtidigt som
samhällsviktig verksamhet fortfarande kan bedrivas.

Krisledningsplanen redogör für organisation, ansvarsfürdelning och uppdrag
mellan staber och enheter, hur kommunen samverkar med andra aktörer, hur
larmkedjan är uppbyggd, ftirhållandet mellan räddningstjänstens stab och
centrala krisledningsgruppen, frivilligresurser, kriskommunikation samt
lokaler och utrustning.

Kommunen ska enligt 2kap 1 $ i Lag (2006:544) om kommuner och
landstings åtgärder infür och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap ta fram en plan ft)r hur extraordinära h¿indelser ska hanteras.

Planen ska utgå fran risk- och sårbarhetsanalysen och ska enligt
Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap SKL 1216159, MSB
2012-5541, innehålla en beskrivning av hur kommunen ska organisera sig
under en extraordinär händelse, hur kommunens krisledning leder,
samordnar, samverkar samt sfüerställer samband samt vilka lokaler med
nödvändig teknisk utrustning ftir ledning och samverkan som disponeras.

Kommunstyrelsens beslut överensståimmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-n -28 $ lss.

För genomfìirande
Kommunstyrelsen/räddnings- och beredskapsftirvaltningen
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Kommunstyrelsen

s 20e Remiss från Näringsdepartementet. Slutbetänkandet
Till sista utposten. En översyn av postlagstiftningen i

ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54)
K520161523

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som remissvar till Näringsdepartementet ange
att Bodens kommun inte har några invändningar angående denna remiss.

Beskrivning av ärendet
Rubricerad remiss har 2016-09-16 inkommit till Bodens kommun.

Kanslikontoret ftireslår 2016-ll-14 att kommunstyrelsen ska besvara
remissen med att kommunen inte har nägra invändningar angående remissen.

Digitaliseringen av samhället har inneburit ftirändrade
kommunikationsmönster. Postmarknaderna har under hela 2000-talet, både i
Sverige och i övriga Europa, karaktäriserats av kontinuerligt sjunkande
brewolymer. För att säkerställaatt det fortsatt kommer att finnas en
posttjänst av god kvalitet i hela landet, som åir kostnadseffektiv och i så stor
utsträckning som möjligt motsvarar hushållens och füretagens behov, har
utredningen gjort en översyn av postlagstiftningen. Utredningens mål åir att
utifrån översynen utforma ändamål senli ga re gler.

Utredningen bedömer att samhällsuppdragets omfattning bör ftirtydligas i de
delar som avser undantag från femdagarsutdelning och var utdelning av
postfürsändelser ska ske. Förslagen ger Post- och telestyrelsen möjlighet att i
ftireskrifter reglera detta vid behov. Med en tydligare reglering av var den
samhällsomfattande posttjänsten har sin sista utpost blir det lättare att
definiera postväsendets roll nåir det gäller statliga insatser ftir att trygga
glesbygdsservice.

Vidare ftireslår utredningen att tillhandahållare av posttjänster ska överlämna
uppgifter om sin ekonomi och verksamhet som är nödvåindiga ftir
uppftiljning och bevakning av postmarknaden till regering eller till
myndighet som regeringen bestämmer. I dag saknar Post- och telestyrelsen
möjlighet att begära underlag fran till exempel paketdistributörer som inte
har tillstand att bedriva postverksamhet. Underlaget är nödvändigt ftir att
Post- och telestyrelsen löpande ska kunna utreda och analysera behovet av
ftirändringar i det statliga åtagandet.

Slutligen ftireslår utredningen att postnummersystemet ska hållas tillgängligt
till ett kostnadsorienterat pris på tillhandahållarens webbplats. Ett
tillgängliggörande av postnummersystemet till ett reglerat pris kan bidra till
att det blir enklare für småfüretagare att starta upp verksamhet inom e-
handelssegmentet.

M
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Kommunstyrelsen

Utredningens uppdrag i slutbetänkandet har huvudsakligen bestått av
ftiljande delar:

. Kartlägga postmarknaden och bedöma den troliga
framtidsutvecklingen på nationell nivå samt sammanfatta den
pågående utvecklingen inom EU.

o Göra en samhällsekonomisk analys av postmarknaden och
digitaliseringens effekter på den. Utifrån analysen ska eventuella
brister i nuvarande lagstiftning som hindrar marknadens utveckling
utredas.

o Analysera och bedöma om den nuvarande postlagstiftningen
motsvarar de rådande och framtida behoven i ett digitaliserat
samhälle. Utredningen ska särskilt analysera behovet och efterfrågan
i olika delar av landet, postväsendets roll nåir det gäller statliga
insatser ftir att trygga glesbygdsservice och effektema av
samdistribution.

o Utarbeta nödvåindiga ftirfattningsftirslag samt analysera behovet av
och ftireslå ftiråindringar av postdirektivet.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-n -28 $ 1s6.

För kännedom
Nåiringsdepartementet

/ Expedierat
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Kommunstyrelsen

s 210 Yttrande an gående rev¡s¡ons rapporten I m plementeri n g
av BodenRaketen
KS 2016/504

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt nedan.

Beskrivning av ärendet
Syftet med revisorernas granskning av BodenRaketen har varit att bedöma
om det finns en ändamålsenlig styrning och uppftiljning av
implementeringen av BodenRaketen samt om denna satsning bedrivs på ett
ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Revisionens sammanfattande revisionella bedömning ar att:

. styrelsens och nåimndernas styrning och uppftiljning av
BodenRaketen inte åir ändamålsenlig.

o satsningen på BodenRaketen inte bedrivs på ett ekonomiskt
tillfredställande sätt.

Revisionens bedömning baseras på ftiljande:

Kommunstyrelsens styming åir och mål är inte tydliga. Det finns ingen tydlig
planering av implementeringsprocessen inom kommunstyrelsen.
Kontinuerligt återkommande uppftilj ning eller utvärdering av
implementeringen av BodenRaketen inom kommunen kan inte styrkas,nägra
väsentliga resultatfürbättringar eller effekter med utgangspunkt i satsningen
på BodenRaketen kan inte styrkas.

Mot bakgrund av iakttagelserna rekommenderas att styrelsen och nämnderna
i sitt utvecklingsarbete beaktar ftiljande:

o Behovet av atf målsättningar och styrningen i övrigt konkretiseras
vad gäller arbetet med ständiga ftirbättringar.

o Behovet av aff. implementeringsprocessen och planeringen fiir arbetet
med ständiga ftrbättringar tydliggörs.

o Att i arbetet med ständiga ftirbättringar tillse att det sker en
kontinuerli g uppftilj ning och utvärdering av utvecklingsarbetet.

o Behovet av en tillfredsställande kontroll över såväl resultat och
effekter som kostnader kopplat till utvecklingsarbetet.

Kommunstyrelsens yttrande

Kanslikontoret fü reslå r 20 I 6 - I 1 - 1 5 att kommunstyrel sen lärnnar ftilj ande
yttrande på revisionsrapporten:
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Implementeringen av BodenRaketen har skett på tjänstepersonnivå enligt
Handlingsplan- Förenkla helt enkelt som beslutades i kommunstyrelsen
2011-10-31 $ 158. Uppftiljning av ftirbättringsarbetet har i huvudsak gjorts
med målindikatorn Andel arbetsplatser som arbetar enligt BodenRaketen.
Utfallet har redovisats i delårsrapporter och årsredovisning de år som
målindikatorn funnits med i planen.

Det ständiga ftirbättringsarbetet med tillhörande kompetensutveckling är del
i det dagliga arbetet varför tid inte mäts liksom det inte heller mäts ftir annan
typ av verksamhetsutveckling. Kostnad ftir utbildning och ftirbättringsarbete
ingår därftir inte i de redovisade kostnaderna. Varje ftirvaltning/nåimnd bär
de egna kostnaderna.

Syftet med ftirbättringsarbete enligt BodenRaketen är att skapa en kultur
med helhetssyn och ffiruts?ittningar ftir att arbeta i värdeskapande system ftir
att möta kundernas behov och ftirväntningar. Kundens behov ska vara i
fokus. Arbets- och tankesättet i BodenRaketen med dess värderingar och
principer ska vara en naturlig del i arbetet med ständiga ftirbättringar. Ytterst
handlar det om atf ha ett systematiskt ftirbättringsarbete ftir att nå högre grad
av måluppfyllelse i servicen till medborgama.

Kommunstyrelsens beslut överensståimmer med arbetsutskottets fürslag
2016-11-28 $ 1s7.

För kännedom
Kommunrevisionen

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Kommunstyrelsen

s 211 Antagande av Riktlinjer för officiell flaggning i Bodens
kommun
KS 2016/689

Beslut
l. Kommunstyrelsen fastställer ftirslaget till riktlinjer für flaggning att gälla

från och med 2017 -01 -01.

2. Uppkomna merkostnader tas inom ram.

Beskrivning av ärendet
Kommunikationskontoret skriver 201 6-10-29 att
kommunledningsftirvaltningen fått i uppdrag aft upprätta ftirslag till riktlinjer
ftir flaggning i Bodens kommun.

Förslaget innebär att kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer, att
kommunikationskontoret ftiljer upp och tar initiativ till att revidera
riktlinjerna samt att det praktiska genomfürande av flaggning sköts av
parkavdelningen inom tekniska fürvaltningen.

Tekniska ftirvaltningen har beretts tillftille attyttra sig över lorslaget samt att
beräkna tillkommande kostnader. Förvaltningen uppskattar att arbetsinsatsen
ökar med cirka 60 timmar per år och att materialkostnaden ökar med cirka
8000 kronor per år. Skälet till kostnadsökningen är attarftalet flaggor utökas.

Kommunikationskontoret füreslår att kommunstyrelsen fastställer fürslaget
till riktlinjer für flaggning och att uppkomna merkostnader beaktas i
behandlingen av strategiska plan våren 2017.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med arbetsutskottets ftirslag
2016-11-28 $ 1s8.

För genomfärande
Kommunstyrel sen/kommunikationskontoret

Utdragsbestyrkande /
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Kommunstyrelsen

s 212 Socialnämnden med ansökan om extra medel för
i nteg rationsåtgärder 2017
KS 2016/s0

Beslut
Kommunstyrelsen bifaller ansökan.

Beskrivning av ärendet
Socialnåimnden beslutade2016-ll-22 ç 158 att hos kommunstyrelsen ansöka
om tilldelning av 5,4 miljoner kronor ur extra medel ftir integrationsåtgärder
ftir verksamhetsar 2017 .

Inom ramen ftir de medel som tilldelats socialnämnden (6,5 miljoner kronor)
ur det extra statsbidraget ftir integrationsåtgärder (65 miljoner kronor), har
socialftirvaltningen under 2016 primitrl arbetat med två aspekter som ansetts
avgörande ftir ftirvaltningens framgang ut ett integrationsperspektiv.

o Rekrytering av handläggare till olika team inom IFO.

o Rekrytering av nyanlända till tjänster inom vård- och omsorg.

Rekr¡ering av handläggare inom IFO har pågått under året.
Personalgruppen tillhör dock en bristyrkeskategori varftir endast fem av de
åtta tjänsterna kunnat tillsättas under 2016. Å,rskostnaden für de tjänster som
anses nödvändiga uppgår till4,2 miljoner kronor.

Under arbetet med att anställa sommarvikarier till olika tjänster inom vård-
och omsorg blev det tydligt att brist på tillräckligt bra språkkunskaper var ett
hinder ftjr att säkerställa kvalitet inom verksamheten. I syfte att möjliggöra
anställningar nyttjades integrationsmedel till att ftirlänga introduktionstiden
ftir vikarier med vissa brister i språkkunskaperna. Utfallet var positivt och
ftirvaltningen anser att metoden bör fortsätta och utvecklas. Ett projekt
avseende fadderskap inom verksamheterna har därftir arbetats fram.
Årskostnaden ftir projektet inklusive resurser ftir förlängda
introduktionstider uppgår till 1,2 milj oner kronor.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med arbetsutskottets ft)rslag
2016-11-28 $ 1s9.

För beslut
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur

vy



Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2016-12-12

Sida

50(58)

Kommunstyrelsen

s 213 Yttrande på departementspromemor¡an Ett nytt
regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets-
och samhällslivet
KS 2016/561

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skrivelsen DS 2016:35, Nytt regelverk for
invandrares etablering i arbets- och samhällslivet, blir kommunens
remissyttrande till arbetsmarknadsdepartementet.

Beskrivning av ärendet
Regeringen angav i budgetpropositionen 2016 attman hade ftjr avsikt att se

över regelverket ftir etableringsuppdraget. Arbetsmarknadsdepartementet har
utifran detta påbörjat ett arbete ftir att se över hur regelverket ftlr nyanländas
etablering kan harmoniseras med det regelverk som gäller ftir övriga
arbetssökande.

Arbetsmarknadsdepartementet har i en departementspromemoria ftireslagit
att lagen om etableringsersättning ftir vissa nyanlända (2010:97) ska ersättas
av en ny lag som reglerar det statliga ansvaret ftir etableringsinsatser für
vissa nyanlåinda. Bodens kommun åir en av 60 remissinstanser som har
möjlighet aftyttra sig på departementspromemorian Ett regelverk für
nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35).

Förslaget innebär i korthet ftiljande:

o Rätten till etableringsplan tas bort. Den nyanlåinde anvisas till ett
arbetsmarknadspolitiskt program och hen får som övriga
arbetssökande en handlingsplan upprättad.

. ,&tgärdssystem für nyanlÈinda infürs motsvarande som ftir övriga
arbetssökande som får aktivitets-/utvecklingsstöd eller
arbetslö shetsersättning.

o Administration av etableringsersättning överftirs från
Arbetsftirmedlingen till Försäkringskassan.

o Målgruppen für etableringsuppdraget ändras ftir att bara omfatta
personer i åldern 20-65 år. Idag ingår även gruppen unga l8-19 år
utan ftiräldrar i landet.

Syftet med ftlrändring av regelverket âr aft:

o Harmonisera regelverket ftir nyanlända med regelverk ftir övriga
arbetssökande.

o Korta tiden ftir etablering ft)r den enskilde.
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. Minska administration ftir Arbetsftirmedlingen och frigöra resurser
ftir att arbeta mer flexibelt och effektivt.

Konsekvenser für kommunen:

Unga 18-19 år utan ftiräldrar i landet ingår idag i etableringen och får sin
ftirsörjning via etableringsersättning. Från 1 januari 2018 när den nya lagen
beräknas träda ikraft kommer 18 - lg-aringar inte ingå i etableringen och har
då inte sin ftirsörjning tryggad via etableringsersättning.

Skälet till ftirslag om ffjrändring av målgrupp har goda avsikter utifrån att det
bedöms finnas behov av kompletterande utbildning i grund- och
gymnasieskola hos nyanlända ungdomar. Arbetsmarknadsdepartementet
skriver i promemorian att mottagande och introduktion bör ske hos
kommunen inom grund- eller gymnasieskola, med hänvisning till
grundläggande ansvar enligt Skollagen. Arbetsmarknadsdepartementet anser
att även om det finns behov av att den nyanländes fìirsörjning är tryggad på
annat sätt än via socialtjËinsten väger behovet av afl den nyanlände
tillgodogör sig grundläggande utbildning tyngre .

Från kommunens sida finns ingen awikande uppfattning vad gäller behov av
kompletterande skolgang ftir gruppen nyanlåinda 18 - 19 år samt att det är av
stor vikt att skaffa sig en grundutbildning ftir att klara etablering i arbetslivet
på sikt. Invändning finns mot att kostnaden ftirskjuts från stat till kommun
utan att kommunen kompenseras.

Kommunens bedömningär aft de ekonomiska effekterna av ftirändringen
inte är tillräckligt utredda och att arbetsmarknadsdepartementet innan
utredning gjorts saknar tillräcklig grund ftir bedömningen att kommunernas
utgiftsökning är av ringa omfattning.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med näringslivs- och
arbetsmarknadsutskottets ftirslag 201 6-1 1 -3 0 $ 75.

För kännedom
Arbetsmarknadsdepartementet

Expedierat
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Kommunstyrelsen

s 214 Arbets m a rkn adsfö rva Itn i n g e ns ve rksa m h ets p I a n 2017 -
201 9 inklusive internkontrollplan
KS 2016/596

Beslut
Kommunstyre I sen b e s lut ar att anta V erks amhetsp I an 20 I 7 -20 I 9 sarrtt
internkontrollplan 2017 for arbetsmarknadsftirvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Viktiga ingångsvärden ftir Verksamhetsplan 2017-2019 är bedömning av
ftirändringar i omvärlden som påverkar inriktning, volymen uppdrag och
ekonomiska fürutsättningar frir ftirvaltningens verksamheter.

Snabba ftirändringar av uppdrag/volymer under perioden kommer ställa
särskilt stora krav på flexibilitet och anpassning av organisation. Oavsett om
volymerna ökar eller minskar ska verksamheten ha god kvalitet och vara
kostnadseffektiv.

Arbetsmarknadsftirvaltningens prioriterade uppdrag ftir perioden är fastställt
av kommunfullmäktige2016-09-12 $ 93 i och med att redovisningen av
Åtgärdsplan 2017-2019 för minskad arbetslöshet godkåindes och beslut
fattades om att arbetet enligt planen årligen ska redovisas till
kommunstyrelsen från och med2017. Arbetet kommer att bedrivas dels som
externfinansierad projektverksamhet dels inom ramen för ordinarie
verksamhet. Det sistnämnda inneb¿ir att behntliga resurser och kompetenser
måste organiseras ftir att optimera möjligheten att arbeta utifran
åtgärdsplanens intentioner, exempelvis sker det via inrättande av Öppet
Torg/j obbcenter våren 2017 .

Tillskott 2017 via de så kallade flyktingmiljonerna innebär att befarad
minskning av schablonbidrag via Migrationsverket kan överbryggas
samtidigt som bibehållna och i vissa delar utökade insatser ftir nyanlända
kan genomftiras.

När finansiering via flyktingmiljonerna inte möjliggörs 2018 måste
verksamheten anpassas och/eller annan finansiering möjliggöras om det
finns fortsatta behov av utökade insatser.

lnternkontrollplan 201 7

Samtliga nämnder har i uppdragatt ta fram en internkontrollplan som
innehåller kontrollmoment, kontrollansvar, metod och tidplan ftir
rapportering.

I strategiska planen har beslutats om fyra obligatoriska kontrollområden ftir
2017 . Kontrollområdena åir:

o Avtal och upphandling

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kommunstyrelsen

o Störreexternfinansierade driftsprojekt

. Uppfttljning av statsbidrag

o Attester

Vid behov kan nämnderna besluta om att komplettera med egna
kontrollområden. Uppftiljning och rapportering till nämnd sker enligt vad
som fastställs i planen. Den kommungemensamma mallen ger möjlighet till
ffra uppfÌiljningstillfÌillen. Kravet är att uppftiljning sker minst en gång per
år.

Förslag på internkontrollplan for 2017 med två uppftiljningstillfrillen per år
bifogas verksamhetsplanen. Förslaget till internkontrollplan har inte
kompletterats med några nåimndsspecifi ka kontrollområden.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med näringslivs- och
arbetsmarknadsutskottets ftirslag 2016-11 -30 $ 76.

För genomfärande
Kommunstyrelsen/arbetsmarknadsftirvaltningen och ekonomikontoret
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Kommunstyrelsen

s 215 Förvärv av del av fastigheten Boden 57:23
KS 20161715

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att fürvärva del av fastigheten Boden 57:23

av Fortifikationsverket, organisationsnumme r 202 I 00 - 46 0 7, fü r en

överenskommen köpeskilling om 500 000 kronor.

2. Kommunstyrelsen godkänner i övrigt villkoren i köpehandlingen.

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

Beskrivning av ärendet
I tjänsteskrivelse daterad 2016-12-12 skriver samhällsbyggnadskontoret att
de kontinuerligt arbetar med att identifiera markområden som åir lämpliga ftir
ftirtätning. Ett av områdena som kommunen anser vaÍaav strategiskt värde
ftir bostäder är del av fastigheten Boden 57:23, Tjärnbacken. Tjåimbacken är
lokaliserad pä andra sidan Bodan sett från det nya villaområdet Öfvre
Sanden. Området är ca 5 hektar stort och bebyggt med en större byggnad och
två enklare ftinådsbyggnader.

Kommunen har sedan tidigare framftirt sitt intresse ftir Tjärnbacken till
Fortifi kationsverket. Under sommaren 20 I 5 intensifierades kontakten då
Försvarsmakten hade sagt upp nyttjanderättsavtalet med Fortifikationsverket.

Efter ftirhandling har parterna upprättat en villkorad köpehandling. I
köpehandlingen framgår att kommunen ftirvtirvar del av Boden 57'23 ftir en
köpeskilling uppgående till 500 000 kronor. Beloppet överensstämmer med
värdering utftird av extern part.

Samhällsbyggnadskontorets fürslag till beslut överensståimmer med
kommunstyrelsens beslut.

För genomfürande
Kommunstyrel sen/samhäll sbyggnadskontoret
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Kommunstyrelsen

s 216 Uppdrag att teckna markanvisningsavtal för Balder 5
och 6, Kungsgatan
KS20t6l7t4

Beslut
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna
markanvisningsavtal med Aulis i Norr AB ftir fastigheterna Balder 5 och 6.

Beskrivning av ärendet
I Bodens kommun pägär ett arbete med att ftirtäta och skapa bostäder i
tätorten für dem som vill flytta in till eller byta bostad i kommunen

Samhällsbyggnadskontoret skriver 20I 6-12-07 att kommunen under våren
2016 frrt diskussioner med Aulis i Norr AB om en exploatering av
fastigheterna Balder 5 och 6. Området ligger i början av Kungsgatan och
anvåinds idag som parkering av boende i flerbostadshuset i hörnet samt
besökare till restaurang Panelen.

Aulis i Norr AB vill bebygga fastigheterna med flerbostadshus och önskar
dåirftir ett markanvisningsavtal ftir dessa fastigheter.

En markanvisning innebär en ensamrätt (en option) für en
bygghene/exploatör att under en begränsad tidsperiod, under givna villkor,
ftirhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst
avgränsat av kommunen ägl markområde ftir bebyggande.

Om villkoren i markanvisningsavtalet uppfylls ger det rätt ftir
bygghenen/exploatören att fÌirvärva eller ffi tomträtt på marken.

Det är kommunstyrelsen som godkänner markanvisning men då exploatören
vill skynda på processen ftireslår samhällsbyggnadskontoret att
kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna
markanvisningsavtal ftir Balder 5 och 6 med Aulis i Norr AB.

Samhällsbyggnadskontorets ftirslag till beslut överensståimmer med
kommunstyrelsens beslut.

För genomfärande
Kommunstyrel sen/samhällsbyg gnadskontoret

/ Expedierat Signatur
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S 2f 7 Upphandling av kommunförsäkring och delförsäkringar
K520161724

Beslut
l. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen tecknar nedan angivna

ftirsäkringar med fü reslagen anbudsgivare :

o Kommunftirsäkringen

o Protector AB avseende egendom och ansvar antas med självrisker
på 15 Pbb ftir brandiinbrott, 2 Pbb für vatten och 0,5 Pbb ftir
ansvarsskador. 1842743
l<rlår

o Motorftirsåikringen

o Protector AB 889 530
þ,rlär.

o Rättsskydd - bolag If 31 580:-

. Miljöansvar - bolag AIG 92 892-

o Förmögenhetsbrott - bolag If 32 471-

o VD och styrelseansvar - bolag CNA 8 032-

o VA forsäkring - bolag Protector/QBE
406 860:-

o LOU ftirsäkring - bolag CNA 80 686:-

o Fullserviceavtal - bolag Nomor 59 165:-

o Konst- och utställningsftirsåikring - Hiscox 12 350-

Kommunen füreslås att inte teckna nedan färsäkringar:
. Cyberftirsäkring - bolag CNA (avropas eventuellt)

l7l 710-

o Excessansvarsfürsäkring - bolag Moderna ftirsäkringar 62 900-

o Diskrimineringsftirsäkring - bolag QBE 32 330-

Upphandlade fürsäkringsperiod 2017 -01 -01 tom 20 1 9- I 2-3 I inkluderar rätt
ftir kommunen till årsvis ftirlängning tom202l-12-3I.

2. Skillnaden i kommunfürsäkringen mellan premien ftir lägre självrisk 10

prisbasbelopp fttr egendom och stöld är 148 819 kr. Medlen tillftirs
Riskfonden under 2017 och därefter årsvis under hela avtalstiden.

3. Kommunchefen får i uppdrag att teckna nödvändigaavtal omgående
efter tilldelningstidens slut, om ej någon överprövning skett i berörd
instans.
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4. Paragrafenjusteras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret/upphandlingsenheten skrive r 20 | 6 -12-12 att kommunen
under 2017 har deltagit i en samordnad upphandling som genomftirts av
mäklare Söderberg och Partner. Ca 190 kommuner och bolag deltog i
upphandlingen.

Upphandlingen har skett såsom ett ftirhandlat ft)rfarande. Detta innebtir att
upphandlingen sker samordnat ftir de angivna kommunerna, men att det står
varje kommun fritt atf vâlja ftirsäkringsgivare utifrån inkomna anbud. De
enskilda kommunerna kan således komma att utse olika ftirsäkringsgivare.
Det garanterar ingen enskild ftirsåikringsgivare någon volym, vare sig antals-
eller premiemässigt.

Kommunen har samverkat ftir att granska underlaget och gjort egna
ftirfrågningar bland annat på självrisknivåer. En arbetsgrupp har samverkat
ftir att granska och utvärdera underlaget som tagits fram samt ge ftirslag till
beslut. Gruppen har bestått av representanter från socialfürvaltningen,
upphandlingsenheten, fastighetsftirvaltningen, tekniska ft)rvaltningen samt
räddnings- och beredskapsftirvaltningen.

Kommunens har valt det ekonomiskt mest ftirdelaktiga anbudet ftir
respektive avtalsområde. Upphandlingen har utvärderats utifrån kvalitativa
kriterier och pris. Inkomna anbudspriser har poängsatts i fallande skala och
kombinerats med poåingen fran de kvalitativa kriterierna. Förhandling har
därefter skett med alla kvalificerade anbudsgivare på så sätt att det dels
säkerställts att det inte ftirekommit några reservationer samt att alla
anbudsgivare fått möjlighet att sänka sina premier (anbudspriser).

Sammanfattningsvis har kommunen erhållit ett bredare och mer omfattande
ftrsäkringsskydd samt att kommunen valt att teckna fler fürsäkringar jämfört
med ftiregående ar. Försäkringskostnaderna stiger med cirka 273 000 kronor
per år, vilket beror pä att skadekostnaderna har stigit. Under tidigare 3,5 år så

har kostnaderna ftir ftirsäkringsbolaget varit 8 856 059 kronor och
kommunens premier har varit 7 703 248 kronor. Det ger en kostnad ftir
ftirsåikringsbolaget pä 452 81 1 kronor och bidrar till att de nu höjer sina
premier. Totala ftirsåikringskostnaden blir cirka 3,5 miljoner kronor per år
och träder i kraft 1 januari 2017.

Skillnaden i kommunftirsäkringen mellan premien ftir lägre självrisk 10 Pbb
ftir egendom och stöld är 148 819 kronor. Upphandlingsenheten ftireslår att
medlen tillftirs riskfonden under 2017 och därefter årsvis under hela
avtalstiden.

Upphandlingsenhetens ftirslag till beslut överensståimmer med
kommunstyrelsens beslut.

För genomfìirande KommunstyrelserVekonomikontoret

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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S 2f B Delegationsbeslut och delgivningar

Beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av delegationsbeslut och
delgivningar under perioden 2016-11-03 - 2016-12-01 till handlingarna.
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