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S 132 Informationer

Följande information lämnas:

o $ I47 Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av 2016 ärs
löneöversyn för Kommunals ansvarsområde (personalchef Maria
Lundgren).

o Personalchefens rapport (personalchef Maria Lundgren).

. Ë 149 Antagande av detaljplan för del av fastigheten Svartbjörsbyn 1:3

med flera, Bodens kommun, Norrbottens län (samhällsbyggnadschef
Lars Andersson).

o Förvärv av del av Boden 51:23 (Tjärbacken) (samhällsbyggnadschef
Lars Andersson).
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S 133 Återrapportering av uppdrag. Utveckling av gymnasiala
yrkesprogram
KS 2016/614

Arbetsutskottets f örs lag
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av uppdraget att
presentera en plan för utveckling av de gymnasiala yrkesprogrammen i nära
samarbete med respektive bransch.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige uppdrog 2016-06-20 $ 83 till utbildningsnämnden att
presentera en plan för utveckling av de gymnasiala yrkesprogrammen i nära
samarbete med respektive bransch. Uppdraget skulle ha redovisats senast
oktober 2016.

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

Hur de lokala programråden ska organiseras och vilka uppgifter de ska ha är
inte reglerat i någon förordning. Väl fungerande lokala programråd kan vara
en avgörande förutsättning för att yrkesutbildningen inom gymnasieskolan
ska kunna fungera och utvecklas. Samverkan mellan skola och bransch ger
möjlighet att tillgodose länets försörjning av arbetskraft och bidrar därmed
till att skapa arbetstillfällen. Genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) får
företagen tillsammans med skolan möjlighet att utbilda direkt anställningsbar
personal. Detta är en fördel för företagen, skolan, eleven och kommunens
befolkningstillväxt.

Utbildningsnämnden föreslår att fullmäktige godkänner återrapporteringen.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Återrapportering av uppdrag. Antagande av
idrottspolitiskt program
KS 20t4/248

Arbetsutskottets f örs lag
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige 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 att ta fram programmet
under 2016.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden föreslår 2016-10-26 g 94 att
kommunfullmäktige fastställer framtaget förslag till idrottspolitiskt program.

Syftet med motionen är att stärka och utveckla det lokala idrottslivet i
Bodens kommun och bör avse perioden2O15-2020. Programmet ska vara
vägledande för kommunens arbete med idrottsfrågor i de olika
verksamheterna 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 för att förbättra folkhälsan.

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

Beredningens förslag: Kommunfullmäktige fastställer förslag till
idrottspolitiskt program.

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

Arbets uts kottets f örs lag
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag att ge kommunstyrelsen i

uppdrag att utreda möjligheten till villabebyggelse mellan Torpgärdan
och Svartbyträsket.

2. Motionen anses i övrigt besvarad i och med att förutsättningarna för att
iordningsställa föreslagen strandpromenad ska ingå i kommande arbete
med översiktsplan för centralorten samt vid utarbetande av
grönstrukturprogram.

Beskrivning av ärendet
Hans B Nilsson (M) lämnade 2015-04-01 in en motion om strandpromenad,
elbelysning och villabebyggelse vid Svartbyträsket. Han föreslår 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 är lokaliserat mellan
Yrkesvägen och Svartbyträsket.

Motionen skickades på remiss till samhällsbyggnadskontoret 2015-04-0L

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

Förutsättningarna för att iordningsställa föreslagen strandpromenad behöver
utredas närmare (bland annat rådighet över markområdet) och relatera till
övriga utvecklingsplaner för grönstrukturen i Bodens centrala delar. Denna
kommer därför ingå i kommande arbete med fördjupning av översiktsplan
för 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 för 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 för villabebyggelse behöver
emellertid förutsättnin gatna för exploatering utredas närmare:
markförhållanden, kapacitet i nätet för vatten och avlopp samt områdets
nuvarande funktion och användning med mera.

Mot bakgrund av den stora efterfrågan som samhällsbyggnadskontoret ser på
villatomter i området föreslår de att en förstudie tas fram för att klarlägga
dessa förutsättningar. Förstudien får därefter vara vägledande för områdets
fortsatta utvecklingsinriktning samt eventuell upprättande av en nu
detaljplan.

För beslut
Kommunfullmäktige
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s 136 Motion från Bo Hultin (M) Arligt driftbidrag t¡ll stiftelsen
Kyrkkläppen
KS 2016/281

Arbets uts kottets försl ag
Kommunfullmäktige bifaller motionen

Beskrivning av ärendet
Bo Hultin (M) har 2016-04-29|ämnat in en motion om att huvudmännen i
stiftelsen Kyrkkläppen, det vill säga Bodens kommun och bodens kyrkliga
samfund, ska bevilja ett årligt driftbidrag. Detta för att stiftelsen ska kunna
fullfölja sitt uppdrag att àga, förvalta och söka användning för kyrkstugorna
och området Kyrkkläppen. I motionen konstateras att omfattande
renoveringsåtgärder har genomförts 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
föreslå fullmäktige 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 är det viktigt att verksamhet bedrivs på
området och då måste stugorna vara i brukligt skick.

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

För beslut
Kommunfullmäktige

Signatur
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Motion från Bernt Drugge (SD) Förbud mot
mobiltelefoner och surfplattor under lektionstid
KS 2016n45

Arbets uts kottets f örs lag
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att

skolhuvudmannen saknar lagligt inflytande i denna fråga.

2. Motionen avses härmed behandlad.

Beskrivning av ärendet
Bernt Drugge (SD) föreslår i en motion 2A16-02-24 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 föreslår att detta blir en policy på prov som utvärderas
om tre år. Enligt Drugge (SD) finns det både vetenskapliga studier och
praktiska exempel som visar att föreslagna förbud förbättrar skolresultaten.

Motionen skickades på remiss till utbildningsnämnden som 2016-04-14 ç 31
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med
motiveringen att skolhuvudmannen saknar lagligt inflytande i denna fräga.
Motionen anses därmed besvarad.

Utbildningsnämnden 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
uppdragsgivarna inom kommunen då skolinspektionen är tillsynsmyndighet.

Skolverket anger följande i sitt PM, juridisk vägledning till trygghet och
studiero från januari 2013 angående omhändertagande av föremål: "När det
gäller föremål som stör är det hur föremålet används som är grunden för
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 försvåras så stör den utbildningen och kan omhändertas."
Bedömningen är att plattor och mobiler jämställs i detta avseende.

Privat användning kan bedömas vaÍa störande för undervisning både för
eleven, kamrater och lärare. 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 omhändertagande. Vid nationella
prov finns särskilda regler, i övrigt ansvarar lärare och rektor för detta.

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

rat Signatur
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Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-30 $ 59: Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet med motiveringen att lärare och rektorer
(skolpersonal) ska få uttala sig om motionen.

Utbildningsnämnden beslutade 2016-10-20 $ 74 återigen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att
skulhuvudmannen saknar lagligt inflytande i denna fråga.

För beslut
Kommunfullmäktige
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S 138 Medborgarförslag. Erbjud fristad till författare
KS 2016/360

Arbetsuts kottets f örslag
Med tanke på kostnaderna och den komplexa juridiken i ärendet avslår
kommunfullmäktige medborgarförslaget.

Beskrivning av ärendet
Magnus Winther lämnade 2016-06-09 in ett medborgarförslag om att Boden
ska erduda en författare skydd som fristadskonstnär. I förslaget nämns att
Luleå och Piteå planerar att erbjuda konstnärer detta och att boden med sin
satsning på litteraturmässa skulle kunna ytterligare förbättra sin profilering
som en författarstad.

Medborgarförslaget skickades på remiss till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden 2016-06-10.

På grund av höga kostnader och komplex juridik föreslår kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden 20T6-10-26 $ 97 att kommunfullmäktige avslår motionen.

För att klassificeras som en fristad för konstnärer ska kommunen enligt
International Cities of Refuge Network (ICORN) erbjuda konstnären
följande:

o En möblerad bostad för konstnären och hens familj.

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

o Täckning för resekostnader.

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

. Andamålsenliga arbets- och boendeförhållanden för konstnären och hens
familj.

o Försäkringar för konstnären och hens familj.

o Tillgång till språkutbildning om så krävs.

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

Kommunen kan få ett bidrag från Kulturrådet för en del av kostnaderna
förknippade med konstnärens verksamhet och integrering i samhället.
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden anser att kostnaden för att erbjuda en
konstnär fristad är mycket hög och dessutom ifrågasätter nämnden om
kompetensen för detta finns inom kommunen. Beroende på konstnärens
bakgrund och ursprungsland har frägan om fristadskonstnärer gränsat till
utrikespolitiska frågor och det kan vara svårt för en liten kommun att
upprätthålla de krav som ställs.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Medborgarförslag. Realisera en all-aktivitetspark i

Sävast
KS 2016/427

Arbets uts kottets f örsl ag
Medborgarförslaget tas med i arbetet med den fördjupade översiktsplanen
för området. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Beskrivning av ärendet
Jeanette Löhr lämnade 2O16-01-08 in ett medborgarförslag 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 för
besökare från andra delar av kommunen och även för externa besökare.

Medborgarförslaget skickades 2016-0l-08 på remiss till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden föreslår 20L6-IO-26 $ 98 att
kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 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 förslaget är unik i närområdet och har stor potential att
skapa en mötesplats över generationer och ger goda möjligheter för
integration.

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

För beslut
Kommunfullmäktige

rat Signatur
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S 140 Medborgarförslag. Bygg en skatepark
KS 2016/463

Arbetsuts kottets förslag
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande

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

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

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden föreslår 2016-10-26 g 99 att
kommunfullmäktige ska besluta att medborgarförslaget 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 anlägga en skatepark i Bodens kommun. Flera medborgare har föreslagit
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 förtäta stadskärnan i syfte att kommunen
ska växa så är det svårt att hitta en permanent plats för en skatepark som är
tillgänglig för utövarna på ett bra sätt. Kultur-, fritids- och
ungdomsförvaltningen förespråkar därför en mobil lösning som kan anpassas
och vid behov flyttas till lämplig plats samt på sikt ingå i en permanent
anläggning.

Beredningens förslag:

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

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

För beslut
Kommunfullmäktige

Expedierat Signatur
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S 141 Beslut om utbetalning av partistöd för 20'17
KS 20t4/531

Arbetsutskottets f örslag
Kommunfullmäktige fastställer kommunledningsförvaltningens förslag till
utbetalning av partistöd för år 2017.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2015-04-20 $ 41, beslutat om regler för partistöd.
Reglerna har antagits till följd av ändringar av reglerna om partistöd i
kommunallagen. Enligt reglerna ska mottagarna av partistöd årligen, senast

den 30 juni, lämna en skriftlig redovisning som visar hur partistödet har
använts 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 för nästkommande år.

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

Kommunledningsförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att
partistödet för 2011 ska betalas ut enligt framlagt förslag.

För beslut
Kommunfullmäktige

de Expedierat Signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utökning av nämndernas driftramar med anledning av
B ud getpropos¡t¡o n 2017
KS 2016/240

Arbetsutskottets f örslag
Kommunfullmäktige utökar nämndernas driftramar enligt nedan, Reglering
2017 sker via tilläggsbudget och utökningen från och med 2018 räknas in i
ramen i kommande strategisk plan.

2017 2018 2079

1 510
1 510

I 456
| 456

I 456

1,456

84

84

28

168

364
-r68
392

28

168

364
- 168

392

Summa (tkr) I s94 1 848 1 848

Utökningen sker under förutsättning att Riksdagen antar förslaget om
regleringarna i enlighet med finansieringsprincipen i budgetproposition för
âr 2017.

Beskrivning av ärendet
Den 20 september 2016 presenterade regeringen budgetpropositionen för år
2011 . Där görs ett antal regleringar enligt finansieringsprincipen, det vill
säga ändrat åtagande för 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 för
kommunalekonomisk utjämning. Från år 2O2L ar tanken att hela tillskottet
ska ligga i anslaget som ett generellt statsbidrag. I strategisk plan 2017 -2019
är Bodens andel av tillskottet redan inräknat.
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Nedan framgår de tillskott och regleringar enligt finansieringsprincipen som
görs i budgetpropositionen 2017:

Boden (tkr)
2017 2018 2019

1

I

I

6

l3
-6

52

342

I
6

t3
-6

52

207

0

3

0

54

211

0

84

0

0

510

28

168

364
-168

1 456
1 848

28
168

364
-168

1 456
1 848594

5 900 5 196 9 588

Av de regleringar som görs enligt finansieringsprincipen avser rätt till
Komvux arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter. Resten avser
utbildningsnämndens verksamheter.

Sedan tidigare är praxis i Bodens kommun att nämnder/styrelsers driftramar
justeras med motsvarande belopp som anslaget för kommunalekonomisk
ud ämning förändras. Ekonomikontoret foreslår i tj änsteskrivelse 2016- I I - rc
att kommunfullmäktige justerar nämndernas driftramar med motsvarande
reglering som görs i budgetpropositionen för 2011. Reglering 2017 föreslås
ske via tilläggsbudget och justeringar från och med 2018 i kommande
strategisk plan.

Efter ovanstående justeringar blir kommunens budgeterade resultat för åren
2017-2019;34828tLî,29 083 tkr samt-I2 508 tkr. Sedan strategiskplan
fastställdes i juni har det kommit nya prognoser på intäkterna för skatt och
utjämning samt på pensionskostnaderna som tyvärr försämrar resultatet för
samtliga år. Sveriges kommuner och landsting presenterar sin nästa
skatteunderlagsprognos den 2I december 2011 .

För beslut
Kommunfullmäktige

tt
Utdragsbestyrkande / rat Signatur
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Fastställande av taxor och avgifter 2017 vid kultur-,
fritids- och ungdomsförvaltningen
KS 2016/632

Arbetsuts kottets förs lag
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter 2011 vid kultur,- fritids-
och ungdomsförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Följande förändringar har gjorts i dokumentet:

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

Tabellstruktur och disposition har förändrats för att förenkla och
förtydliga för 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 för barn, vuxna och familjer.
o Tillägg på Försvarsmuseet för öppet efter klockan 20.00
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Följande taxor har utgått:
o Särskild cup-taxa för ishallen och Airdome. Nu gäller samma

cup-taxa för samtliga anläggningar.

Föl.jande taxor har reviderats:

o Matchtaxor för externa förhyrare på idrottsanläggningarna har
reviderats för att inte, som tidigare, vara billigare än för
föreningar med utövare över 15 år.

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

o Försvarsmuseets taxor har reviderats så att grupper över 20
personer erhåller l0 7o rabatt och grupper över 40 personer
erhåller 20 Vo rabatt. Tidigare erhöll alla grupper över 20
personer 20 7o rabatt. Tidsintervallet för extra öppet har
justerats från 16.00 till tidsintervallet 17.00-20.00. Tillägg för

Utdragsbestyrkan
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För beslut
Kommunfullmäktige
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Tillägg för konferens utanför ordinarie öppettider har ändrats
till400 kronor per timme efter klockan 17.00 istâllet för som
tidigare 1 000 kronor per dag då museet är stängt.
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Justering av taxa för prövning och tillsyn ¡nom
miljöbalkens område
KS 2014/472

Arbetsuts kottets förs lag
1. Kommunfullmäktige antar förslag till justering av taxa för prövning och

tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område.

2. Ändringarna av taxan gäller från och med,2017-01-01.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 20I4-I2-I5 $ 131 om taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan justerades 2015-12-21$ 188.

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

Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-11-08 $ 92 att föreslå
kommunfullmäktige a|t anta förslag till justering av taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med2017-01-01.

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

- Miljöfarlig verksamhet enl. kap. 9 miljöbalken;Ett tillägg om
avgift vid handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt
28 $ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet finns i
miljöbalken i 2l kap. 1 $ första stycket.

Enligt 28 $ Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det
förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta en
avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller
vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning enligt 10 kap
Miljöbalken. I nuvarande Taxebilaga 1 saknas uppgift om avgift för
handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 28 $ Förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Miljö- och byggnämnden utövar tillsyn över ett antal förorenade områden
där avhjälpandeåtgärder är och kan kommayara aktuella att vidta. Av denna
anledning bör en justering i Taxebilaga 1 kapitel Miljöfarlig verksamhet
enligt kap. 9 Miljöbalken i form av ett tillägg ske så att det framgår att avgift
tas ut i samband med handläggningen av anmälan enligt 28 $ Förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Eftersom avtrjälpandeåtgärder är beroende på komplexiteten av respektive
förorenat området föreslås att för handläggning av anmälan ta ut timavgift.

För beslut
Kommunfullmäktige

Signatur
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Antagande av taxa för offentlig kontroll av animaliska
biprodukter
KS 2016/655

Arbets utskottets f örs lag
1. Kommunfullmäktige antar taxa för 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 för den tillsyn som görs på
andra företag än livsmedelsföretag då taxa för detta saknas.

Kravet från centrala myndigheter på att kommunerna ska utöva kontroll av
animaliska biprodukter ökar för varje år. Krav finns också på rapportering av
utförd 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 tillfälle kan därför komma att medföra en lägre avgift for
verksamhetsutövaren.

Enligt förordningen (2006:1 165) om avgifter för offentlig kontroll av foder
och animaliska biprodukter ges kommunen ràtt atT ta ut avgifter för offentlig
kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter.

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

Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-11-08 $ 94 att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till taxa för offentlig kontroll av
animaliska biprodukter att gälla från och med20ll-01-01. De som berörs av
denna taxa àr i första hand de som handskas med animaliska rester. Det kan
handla om att gràva 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 för dessa objekt då
denna hantering har en mycket stark koppling till livsmedelstillsynen.
Avgifter enligt denna lagstiftning har därför delats upp så att den del som
Livsmedelsverket ger vägledning för ligger under livsmedelstaxan medan
den del som Jordbruksverket ger vägledning för ligger i denna taxa.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Antagande av förslag till justering av plan- och
bygglovtaxa
KS 2016/652

Arbets uts kottets f örslag
1. Kommunfullmäktige antar förslag till justering av plan- och bygglovtaxa.

2. Andringarna av taxan gäller från och med20Il-01-01.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde gällande plan- och bygglovstaxa 20 I I -04- I I
$ 27. Taxan justerades av kommunfullmäktige 20LI-I2-I9 $ 176 avseende
strandskyddsdispens, bygglov för skyltar samt rivningslov för mindre
byggnader. Under hösten 2012 genomfördes en upphandling av mättjänster,
fullmäktige justerade med anledning av detta taxan 2013-02-18 $ 16.

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

Miljö- och byggnämnden beslutade 2016-11-08 $ 93 att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till justering av plan- och bygglovtaxa
att galla från och med 2017 -0 1-0 1 .

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

För beslut
Kommunfullmäktige
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Tilläggsanslag samt ram¡ustering med anledning av
2016 års löneöversyn för Kommunals ansvarsområde
KS 2016/402

Arbets utskottets f örs lag
Kommunfullmäktige beslutar att med anledning av 2O16 års löneöversyn för
Kommunal ge nämnder/förvaltningar tilläggsanslag i 2016 års budget samt
utöka ramarna från och med2017 med följande:

Nämnd/förvaltning
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Ks-teknisk förvaltning
Ks-räddnings- och beredksapsförvaltning
Utbildningsnämnd
Socialnämnd

Arbetsmarknadsförvaltningen

Kultur fritid ungd förvaltningen

Summa (tkr)

2016
(8 mån)

84,3

106,3

188,8

5 808,1

90,5

1 38,1

6 416,3

2017
(12 mån)

126,5

159,5

293,2

B 712,2

135,8

207,2

9 624,4

Beskrivning av ärendet
I strategisk plan 2016-18 har nämnder/förvaltningar inte några anslag för
löneökningar i sina ramar. Budget för löneökningar finns på
linansförvaltningen.

Personalkontoret skriver 2016-1 1-16 att löneöversynen nu är klar även inom
Kommunals avtalsområde och den innebär att lönekostnaderna för 2016 ökar
med 6 416,3 tkr och för 20Il och framåt beräknas ökningen trll9 624,4 tl<r.

Löneökningen per nämnd/förvaltning framgår ovan.

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

Personalkontoret foreslår att, med anledning av 20L6 års löneöversyn inom
Kommunals avtalsområde, nämnder/förvaltningar får tilläggsansl ag i 2016
års budget med totalt 6 416,3 tkr samt utökade ramar från och med 2017 och
framåt med 9 624,4 tkr enligt ovanstående fördelning. Medel föreslås anvisas
från finansförvaltningens budget för löneökningar. Kompensationen ry2ms
inom avsatta medel.

För beslut
Kommunfullmäktige
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S 148 Antagande av rev¡derade riktlinjer för attest
KS 2009/786

Arbetsuts kottets f örs lag
Kommunfullmäktige fastställer reviderade riktlinjer för attest.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2009-12-21 ç 156 fastställt riktlinjer för attest.
Riktlinjerna har därefter reviderats av kommunfullmäktige 2012-06-18 ç 12

Riktlinjerna för attest är en del av den interna kontrollen av de ekonomiska
transaktionerna med syfte att förhindra avsiktliga eller oavsiktliga fel vid
hantering av kommunens tillgångar.

Som ett led i den interna kontrollen föreslår ekonomikontoret i
tjänsteskrivelse 2016-11-10 att en generell attestbehörighet av samtliga
ansvar inom en nämnd endast får innehas av förvaltningschefen. Det gäller
såväl beslutsattestant som ersättare för denne. Dessutom föreslås att högsta
gränsen sänks frän200 000 kronor tlll20 000 kronor per faktura for när
elektronisk attest får ske av en periodiskt återkommande faktura.

I övrigt föreslås mindre ändringar som beror på förändrad organisation,
ändrade titlar samt vissa förtydliganden.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Antagande av detaljplan för del av fastigheten
Svartbjörsbyn 1:3 med flera, Bodens kommun,
Norrbottens län
KS 2016/42

Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har 2016- I 1 -25 upprättat detaljplan för ett
område i Svartbjörnsbyn som utgör en udde i Buddbyträskets södra del.

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheterna för nya bostäder inom
planområdet genom att ändra gällande markanvändning från Park eller
plantering till bostäder. En fri passage med allmän plats säkerställer tillträde
till strandområden i väster.

Avsikten är att möjliggöra avstyckning av 5-7 tomter för enskilda
bostadshus.

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

Under tiden för samråd inkom skrivelser med synpunkter från Länsstyrelsen,
Försvarsmakten, Lantmäteriet, tekniska förvaltningen, samt från boende
inom området. Dessa synpunkter hanterades inför granskningsskedet.

Under tiden för granskning inkom skrivelser från Försvarsmakten,
Lantmäteriet, Länsstyrelsen, fastighetsförvaltningen, nyttjanderättshavare
och från boende i området.

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

o att områdets karaktär förändras genom att nya hus uppförs.

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

. att närboende inte vill se en förändring i hur hushållsavfall och post
hanteras genom att en gemensam plats för sopkärl och postlådor
iordningsställs vid Sundbrovägen.

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

o att ytan mellan Holmens väg 4 och Holmens väg 8 är för liten för 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
kommunfullmliktige.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Medborgarförslag. Bredda gång- och cykelbanor till
mot¡onsspår
KS 20t6t252

Arbets utskottets f örs lag
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänsyn till kommunens
ansvar för drift och underhåll av gång- och cykelbanor.

Beskrivning av ärendet
Björn Andreasson har 2016-04-II làmnat in ett medborgarförslag 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 åtgard.

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

Tekniska utskottet föreslår 2016-09-20 $ 43 att kommunstyrelsen avslår
medborgarförslaget med hänsyn till kommunens ansvar för drift och
underhåll av gång- och cykelbanor. Bredare gång- och cykelbanor innebär
även ökade kostnader både for anläggning, drift och underhåll.

Om jord/grus påförs längs gång- och cykelbana är risken stor för att
materialet sprids över till den hårdgjorda ytan med försämrad standard och
framkomlighet som följd. Risken är även stor att den breddade ytan av olika
skäI, exempelvis regn, inte kan garanteras vara i sådant skick att den kan
rekommenderas som motionsspår. Tekniska förvaltningen 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 förenligt med förvaltningens övriga väghållaransvar.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden föreslår 2016-IO-26 att
kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänvisning till tekniskas
yttrande. De anser dock att medborgarförslaget är bra ur ett
folkhälsoperspektiv och skulle kunna vara fördelaktigt på utvalda områden
där gång- och cykelvägar ska kopplas ihop med idrottsanläggningar. Detta
för att medborgarna inte ska behöva använda bil eller buss för att ta sig till
idrotts anläggnin garna.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Medborgarförslag. Anlägg motorikbana och utegym
centralt
KS 2016/295

Arbetsutskottets försl ag
Utbildningsnämnden tar med sig förslaget i pågående planeringsarbete
gällande förbättring av förskolors och skolors utemiljö. Medborgarförslaget
anses därmed behandlat.

Beskrivning av ärendet
Erik Holmgren har 2016-05-09 lämnat in ett medborgarförslag om att
kommunen ska placera en ställning för uteträning på Stureskolan och
Brönjaskolan. Han föreslår också att en motorikbana ska placeras i närheten
av Björknäsgymnasiet där även ställning för crossfit samt parkour ska finnas.
Ett alternativ där àr attbara en crossfitställning placeras nära
Björknäsgymnasiet och ställning för 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 gymträning inomhus.
Boden är enligt honom den enda större kommunen i Norrbotten som saknar
liknande lösningar.

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

Utbildningsnämnden svarar 2016-10-20 $ 71 att de tar med sig förslaget i
pågående planeringsarbete gällande förbättring av förskolors och skolors
utemiljö och föreslår därmed att medborgarförslaget ska anses behandlat.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Medborgarförslag. Bygg parkourställning nära
Mårängsskolan
KS 2016i309

Arbets utskottets förs lag
Utbildningsnämnden tar med sig förslaget i pågående planeringsarbete
gällande förbättring av förskolors och skolors utemiljö. Medborgarförslaget
anses därmed behandlat.

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

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

Utbildningsnämnden svarar 2016-10-20 * 72 att de tar med sig förslaget i
pågående planeringsarbete gällande förbättring av förskolors och skolors
utemiljö och föreslår därmed att medborgarförslaget ska anses behandlat.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Räddni ngs- och beredskapsförvaltni ngens
verksamhetsplan 2017 -2019 inkl usive
internkontrollplan
KS 20t6/596

Arbetsutskottets förs lag
Kommunstyrelsen godkänner Verksamhetsplan 2017 -2019 för räddnings-
och beredskapsförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Räddnings- och beredskapsförvaltningen har 20I 6-11 - 1 0 lämnat förslag till
verksamhetsplan för åren 2017 -2019.

Förvaltningens netto budgetram för åren 2011-2019 uppgår till29 700 tkr,
29 221 tkr respektive 29 156 tkr för 2011 , 20 1 8 respektive 20 19. Förslaget
till driftbudget ligger inom ram.

Förvaltningens förslag till investeringsbudget 2017 -2019 ligger på ram.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Kom m u nledn i n gsförvaltn i n gens verksam hetsplan
2017 -201 9 i nkl usive i nternkontrollplan
KS 2016/596

Arbets utskottets f örs lag
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens
verksamhetsplan och internkontrollplan för 2O Il -20 19 .

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret har 2O16-11-10lämnat in förslag till
kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan för åren 2017 -2019 .

Kommunledningsförvaltningen har utifrån fastställd strategisk plan utarbetat
ett förslag till verksamhetsplan för åren 2017-2019. Förvaltningen har
kopplat aktiviteter till förbättringsområden och målindikatorer. Beslutade
förändringar av drift- och investeringsbudgeten har arbetats in i förslaget.
Förvaltningen har även tagit fram en internkontrollplan fû 2011.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Antagande av Krisledningsplan för hanter¡ng av
samhällsstörn¡ngar ¡ Bodens kommun
KS 2015/529

Arbets uts kottets f örs lag
Kommunstyrelsen antar Krisledningsplan för hantering av
samhällsstörningar i Bodens kommun.

Beskrivning av ärendet
Räddnings- och beredskapsförvaltningen har 2016-11-11 lämnat in förslag
till Krisledningsplan för hantering av samhällsstörningar i Bodens kommun.

Utifrån den riskbild som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen från
2015 och med utgångspunkt i förvaltningarnas 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 för organisation, ansvarsfördelning och uppdrag
mellan staber och enheter, hur kommunen samverkar med andra aktörer, hur
larmkedjan är uppbyggd, förhållandet mellan räddningstjänstens stab och
centrala krisledningsgruppen, frivilligresurser, kriskommunikation samt
lokaler och utrustning.

Kommunen ska enligt 2kap 1 $ i Lag (2006: 544) omkommuner och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap ta fram en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras.

Planen ska utgå från risk- och sårbarhetsanalysen och ska enligt
Overenskommelsen 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 säkerställer samband samt vilka lokaler med
nödvändig teknisk utrustning för ledning och samverkan som disponeras.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Remiss från Näringsdepartementet. Slutbetänkandet
Till sista utposten. En översyn av postlagstiftningen ¡

ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54)
KS 2016/523

Arbets utskottets f örs lag
Kommunstyrelsen beslutar att som remissvar tili 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 föreslår 2016-Il-14 att kommunstyrelsen ska besvara
remissen med att kommunen inte har några invändningar angående remissen.

Digitaliseringen av samhället har inneburit förändrade
kommunikationsmönster. Postmarknaderna har under hela 2000-talet, både i
Sverige och i övriga Europa, karaktäriserats av kontinuerligt sjunkande
brevvolymer. För att säkerställa att det fortsatt kommer att finnas en
postdänst av god kvalitet i hela landet, som är kostnadseffektiv och i så stor
utsträckning som möjligt motsvarar hushållens och företagens behov, har
utredningen gjort en översyn av postlagstiftningen. Utredningens mål är att
utifrån översynen utforma ändamålsenliga regler.

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

Vidare föreslår utredningen att tillhandahållare av posttjänster ska överlämna
uppgifter om sin ekonomi och verksamhet som är nödvändiga för
uppföljning och bevakning av postmarknaden till regering eller till
myndighet som regeringen bestämmer. I dag saknar Post- och telestyrelsen
möjlighet att begära underlag från till exempel paketdistributörer som inte
har tillstånd att bedriva postverksamhet. Underlaget är nödvändigt för att
Post- och telestyrelsen löpande ska kunna utreda och analysera behovet av
förändringar i det statliga åtagandet.

Slutligen föreslår 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 för småföretagare att starta upp verksamhet inom e-
handelssegmentet.
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Utredningens uppdrag i slutbetänkandet har huvudsakligen bestått av
följande delar:

o 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 för att trygga glesbygdsservice och effekterna av
samdistribution.

o Utarbeta nödvändiga författningsförslag samt analysera behovet av
och föreslå forändringar av postdirektivet.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S157 Yttrandeangåenderev¡s¡onsrapportenlmplementering
av BodenRaketen
KS 20t6/504

Arbets utskottets f örs lag
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 uppföljning av
implementeringen av BodenRaketen samt om denna satsning bedrivs på ett
ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Revisionens sammanfattande revisionella bedömning àr att:

o styrelsens och nämndernas styrning och uppföljning av
BodenRaketen inte är ändamålsenlig.

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

Revisionens bedömning baseras på foljande:

Kommunstyrelsens styrning är och mål är inte tydliga. Det finns ingen tydlig
planering av implementeringsprocessen inom kommunstyrelsen.
Kontinuerligt återkommande uppfölj ning eller utvärdering av
implementeringen av BodenRaketen inom kommunen kan inte styrkas, några
väsentliga resultatförbättringar eller effekter med utgångspunkt i satsningen
på BodenRaketen kan inte styrkas.

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

¡ Behovet av att målsättningar och styrningen i övrigt konkretiseras
vad gäller arbetet med ständiga förbättringar.

o Behovet av att implementeringsprocessen och planeringen for arbetet
med ständiga förbättringar tydliggörs.

o Att i arbetet med ständiga förbättringar tillse att det sker en
kontinuerlig uppföljning och utvärdering av utvecklingsarbetet.

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

Kom m unstyrelsens yttrande

Kanslikontoret föreslår 20 I 6 - | 1 - 1 5 att kommunstyrelsen lämnar följ ande
yttrande på revisionsrapporten:
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Implementeringen av BodenRaketen har skett på tjänstepersonnivå enligt
Handlingsplan- Förenkla helt enkelt som beslutades i kommunstyrelsen
2OII-IO-3I $ 158. Uppföljning av förbättringsarbetet har i huvudsak gjorts
med målindikatorn Andel arbetsplatser som arbetar enligt BodenRaketen.
Utfallet har redovisats i delårsrappofier och årsredovisning de år som
målindikatorn funnits med i planen.

Det ständiga förbättringsarbetet med tillhörande kompetensutveckling är del
i det dagliga arbetet varför tid inte mäts liksom det inte heller mäts för annan
typ av verksamhetsutveckling. Kostnad för utbildning och förbättringsarbete
ingår därför inte i de redovisade kostnaderna. Varje förvaltning/nämnd bär
de egna kostnaderna.

Syftet med förbättringsarbete enligt BodenRaketen är att skapa en kultur
med helhetssyn och förutsättningar för att arbeta i värdeskapande system för
att möta kundernas behov och förväntningar. 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 förbättringar. Ytterst
handlar det om att ha ett systematiskt förbättringsarbete för att nå högre grad
av måluppfyllelse i servicen till medborgarna.

Vi har beaktat rekommendationerna i granskningsrapporten och avser att
planera och genomföra aktiviteter för att förbättra NU-läget.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Antagande av Riktlinjer för officiell flaggning i Bodens
kommun
KS 2016/689

Arbetsutskottets f örs lag
1. Kommunstyrelsen fastställer förslaget till riktlinjer för flaggning att gälla

från och med 2017 -01-01.

2. Uppkomna merkostnader tas inom ram.

Beskrivning av ärendet
Kommunikati on skontoret skriver 20 1 6 - I0 -29 aTf

kommunledningsförvaltningen fått i uppdrag att upprätta förslag till riktlinjer
för flaggning i Bodens kommun.

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

Tekniska förvaltningen har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget 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 att antalet flaggor utökas.

Kommunikationskontoret föreslår att kommunstyrelsen fastställer förslaget
till riktlinjer för flaggning och att uppkomna merkostnader beaktas i
behandlingen av strategiska plan våren 2011.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Socialnämnden med ansökan om extra medel för
i nteg rationsåtgärder 2017
KS 2016/50

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen bifaller ansökan.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2O16-|I-22 ç 158 att hos kommunstyrelsen ansöka
om tilldelning av 5,4 miljoner kronor ur extra medel för integrationsåtgärder
för verksamhetsår 2017 .

Inom ramen för de medel som tilldelats socialnämnden (6,5 miljoner klonor)
ur det extra statsbidraget for integrationsåtgärder (65 miljoner kronor), har
socialförvaltningen under 2016 primärt arbetat med två aspekter som ansetts
avgörande för förvaltningens framgång ut ett integrationsperspektiv.

o Rekrytering av handläggare till olika team inom IFO.

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

Rekrytering av handläggare inom IFO har pågått under året.
Personalgruppen tillhör dock en bristyrkeskategori varför endast fem av de
åtta tjänsterna kunnat tillsättas under 2016. Årskostnaden för de dänster som
anses nödvändiga uppgår t1ll4,2 miljoner kronor.

Under arbetet med att anställa sommarvikarier till olika tjänster inom vård-
och omsorg blev det tydligt att brist på tillrackligt bra språkkunskaper var ett
hinder för att säkerställa kvalitet inom verksamheten. I syfte att möjliggöra
anställningar nyttjades integrationsmedel till att förlänga introduktionstiden
för vikarier med vissa brister i språkkunskaperna. Utfallet var positivt och
förvaltningen anser att metoden bör fortsätta och utvecklas. Ett projekt
avseende fadderskap inom verksamheterna har därför arbetats fram.
Arskostnaden för projektet inklusive resurser för förlängda
introduktionstider uppgår tlll I,2 miljoner kronor.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Upphandling. Livsmedel Mejeri
KS 2016t382

Beslut
1. Norrmejerier Org.nr:794100-2296 antas gällande ramavtal för 2016

Livsmedel - mejeri.

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

3. Paragrafen justeras omedelbart

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med utbildningsförvaltningens
kostavdelning infordrat anbud på rubricerat uppdrag för nästkommande
avtalsperiod20Il-06-16 - 2019-06-15 med möjlighet tlll 12 månaders
förlängning dock högst i två omgångar.

Upphandlingen avser beställning av mejeriprodukter till kommunens enheter
(förskolor grundskolor, gymnasieskolan, fritidshem och äldreboenden)
exklusive verksamheterna i Gunnarsbyn och Harads äldreboenden. I
uppdraget ingår anskaffning, lagerhållning och leverans.

Livsmedel som upphandlats i detta följer svenska lagar och förordningar,
samt EU-regler och förordningar, kommunens kvalitetskrav för livsmedel
och politiska beslut tagna i kommunfullmäktige.

Upphandlingen annonserades ut som ett öppet förfarande enligt LOU. Inga
anbud inkom. Kommunen övergick till ett förhandlat förfarande utan
föregående annonsering enligt LOU 4 kap 5 $ och en riktad anbudsförfrågan
skickades till Norrmejerier Ek förening som fick möjlighet att hämta ut
förfrågningsunderlaget med tillhörande bilagor och inkomma med anbud.

Norrmejerier Ek. Förening Orgnr: 194100-2296 lämnade anbud i det
förhandlade förfarandet. Deras anbud uppfyllde ställda obligatoriska krav
och gick därmed vidare till utvärdering.

Ekologiskt upphandlade aftiklar
Varuområde Antal Pos.

Bodens kommun
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Prövning av anbudsgivare och anbud enligt nedan.

Kvalificeringskraven har varit på:

. Uppgifter från skatte - och kronofogdemyndighet

¡ Finansiell och ekonomisk ställning

o Rutiner för kvalitetssäkring

Utvärderingen har varit på

o Lägsta pris

Anbudet från Norrmejerier ekonomiska förening är det anbud som innehar
lägst pris då de uppfyller ställda obligatoriska krav och har offererat helt i
enlighet med förfrågan.

Norrmejerier ekonomiska förening antas med en anbudssumma om
3 458 868 kronor per år exklusive moms med 67 ,5 7o ekologiska livsmedel.

Ekonomikontoret föreslår 20 I 6 - I I -28 att kommunstyrel sens arbetsutskott
beslutar enligt förslag till beslut.

För genomförande
Kommun styrel sen/ekonomikontoret
Norrmejerier
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