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Aterrapportering av uppdrag. Uppföljning av
social näm ndens personalomsättning
K520181226

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har i Uppftiljningsplan 2018 gett socialnämnden i
uppdrag att i en så kallad kvalitetsuppftlljning ftilja upp
personalomsättningen. Uppfoljningen ska avgråinsas så att den gångra

väsentligheter utan att for den skull bli allt ftir omfattande och

resurskrävande.

Kommunfullmäktige har i "strategisk plan - Styrkort 2018 &, Budget 2018-

2020" fastställt att en av målindikatorerna ftir om Bodens kommun är en

attraktiv arbetsgivare är om personalomsättningen exklusive
pensionsavgångar inte överskrider fyra procent.

Personalomsättning är eff vedertaget nyckeltal som, enligt Sveriges

Kommuner och Landsting (SKL) beskriver ett forhållande som inte går att

rangordna efter ens skala om bättre-sämre. Detta på grund av att det inte

finns någon vetenskap som entydigt stödjer om det ena utfallet åir bättre än

det andra. Däremot anses det fungera väl som styrmedel ftir att ftilja
utvecklingen och vid behov vidta åtgärder. Detta innebär i sin tyr att det inte

gär attkonstatera om en hög eller låg personalomsättning varit bra eller dålig
ftir det givna året utan att ftirst jämfüra det med omvärlden eller innefatta fler
faktorer für att få ett säkrare resultat.

Resultatet for 2017 var sex procent, vilket överskrider kommunfullmäktiges
delmål om fyra procent. Mellan 201 I och 2015 har socialftirvaltningen legat

över kommungenomsnittet, men har de senaste två aren legat under med en

procentenhet.

Socialfürvaltningen har inte uppfyllt kommunfullmäktiges delmål om en

personalomsättning pä fyraprocent exklusive pensionsavgångar med ett

resultat på sex procent är 2017. Socialftirvaltningen har däremot brutit
trenden genom att20l6 och20l7 ha lägre personalomsättning exklusive
pensionsavgängar än kommunen som helhet. Förvaltningen awiker inte

nämnvärt från omvärlden då personalomsättning inklusive pensionsav gängar

ligger nära riksgenomsnittet under alla är mellan 201 1 och 2016.

Socialnämnden beslutar 2018-02-20 $ 17 att lämna tjänsteskrivelse daterad

2018-02-06 som sin uppftiljning till kommunfullmäktige.

För beslut Kommunfu llmäktige

4(26)

s30

/ Expedierat Signatur

tuw



Samma nträdes protokoll

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2018-03-12

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

Andring av alkoholförbudet i kommunens Iokala
ordningsföreskrifter
KS

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer ftiljande lydelse av 12 $ i Bodens kommuns
lokala ordningsft)reskrifter:

Spritdrycker, vin, starköl samt andra jästa alkoholdrycker får inte ftrteiras på

offentlig plats inom de områden som redovisas på kartan i bilaga 1.

Sådana drycker får heller inte ftjrtäras på lekparker, skolgårdar och
ftirskolegårdar samt kyrkogårdar och begravningsplatser inom Bodens
kommun under ftirutsättning att områdena är tillgängliga ftir allmänheten.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningslorvaltningen har i samverkan med räddnings- och
säkerhetsftjrvaltningen och polisen berett ett ftirslag till ändring av
bestämmelsen om alkoholftirträningsftirbud i Bodens kommuns lokala
ordningsftireskrifter.

Länsstyrelsen upphävde kommunens beslut om ändring av
alkoholförtäringsregeln i juli 201 7

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19, $ 73, om vissa ändringar av
kommunens lokala ordningsfiireskrifter. Ändringarna gällde huvudsakligen
füreskrifter om insamling av pengar, camping, alkoholftirtäring samt

beståimmelser om hundar i vissa motionsspår.

Beståimmelsen om alkoholftirtäring Èindrades på så sätt att ftjrbudet ändrades

så att det innefattade även folköI, samt en viss utökning av tre mindre
områden i centrala Boden och på skolgårdar.

Länsstyrelsen beslutade den 5 juli20l7 att upphäva kommunens beslut när
det gäller regeln om alkoholftrtaring. Beslutet motiverades med att ftirbud
mot ftirtäring av alkoholdrycker inte bör avse andra alkoholdrycker än de

som räknas upp i ftirverkandelagen, med hänsyn till möjligheterna att beivra
överträdelser av sådant ftirbud.

Länsstyrelsen ansåg vidare att forbudet mot alkoholftirtäring skulle komma
att gälla en mycket omfattade del av centrala Boden. Länsstyrelsen
uppmärksammade med anledning av detta Bodens kommunfullmäktige att
endast ftirbjuda alkoholförtäring där ett sådant ftirbud är motiverat.

Det nya förslaget till område i centrala Boden blir något mindre än tidigare

Kommunledningsftirvaltningen har tagit fram ett nytt ftirslag till
alkoholftirbudsområde. Det görs en utökning på tre mindre områden i
Centrala Boden där kommunen och polisen bedömer att en utökning är
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särskilt motiverad på grund av ordningsstörningar. Det gäller ett område vid
Garnisonsgatan runt bensinstationen Circle K, området runt Stora Coop,
samt ett mindre område nedanftjr Kungsbron.

Samtidigt tas tre områden i centrala Boden bort från
alkoholftirtäringsffirbudet där ftirbudet inte bedöms motiverat. Områden syns
med streckad markering på den bilagda kartan. Sammantaget innebär
ftirslaget till ändringar att alkoholftirbudsområdet i Boden blir något mindre
än tidigare.

Alkoholförtäringsförbudet föreslås även gälla på lekparker, skolgårdar och
förskolegårdar

Dåirutöver görs den ftirändringen att alkoholftirtäringsftirbud gäller generellt
på lekparker, skolgårdar och ftirskolegårdar. Skolgårdar och ftirskolegårdar
jämställs enligt 3 $ Bodens kommuns lokala ordningsftireskrifter med
offentlig plats vid tillämpningen av ordningslagen och
ordningsfü reskrift erna.

Motsvarande ftjrbud mot alkoholftirtäring på skolgårdar, ftirskolegårdar och
lekparker finns helt eller delvis även i flera större kommuner: Piteå,
Stockholm, Helsingborg, Jönköping, Borås, Huddinge och Eskilstuna.

Kommunledningskontoret ftireslar i tj änste skrivel se 20 | I -02 -22 atf
kommunfullmäktige fastställer ft)reslagen ändring av 12 $ i Bodens
kommuns lokala ordningsft)reskrifter.

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande /
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Nämndernas och bolagens verksamhetsberättelser
2017
KS 2018/65

Arbets uts kottets förslag ti I I kom m u nstyrelsen
1. Kommunstyrelsen fastställer att den verksamhet som bedrivits i bolagen

varit ftirenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utftjrts
inom ramen ftir de kommunala befogenheterna.

2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att vidta de åtgtirder som de

identifierat i samband med internkontrollarbetet under 2017.

Arbetsutskottets förs lag ti I I komm u nfu I I mäkti ge

Kommunfullmäktige godkåinner nämndernas samt bolagens/stiftelsens
redovi sningar i verksamhetsberättel serna ftir 20 17 .

Beskrivning av ärendet

Redovisning av året som gått

Enligt kommunallagen 6 kap $ 5 ska nrimnderna redovisa till fullmäktige hur
de har fullgjort uppdragen som fullmäktige lämnat till dem i samband med

att budgeten fastställdes. Enligt de riktlinjer für styrning och uppñljning
som kommunfullmäktige fastställde 2017-11-20, ska nämnderna göra en

uppftiljning av verksamhetsplan och budget i verksamhetsberättelserna som

tas fram i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Kommunstyrelsen har, enligt kommunallagens 6 kap $ 9, till uppgift att
pröva om den verksamhet som bedrivits av bolagen under ftiregående

verksamhetsår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet

och utftirts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Styrelsen ska

Itimna fürslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder om de anser att så inte

är fallet. Enligt foretagspolicyn från 2014-12-15 ska även bolagen och

stiftelsen lämna en rapportering och uppfloljning i samband med

delarsrapport och årsredovisning. Denna rapportering sker i
verksamhetsberättelsen som ska innehålla analys och kommentarer till hur
inriktningar och uppdrag från ägardirektiven uppfyllts.

Samtliga nämnder samt bolagen och stiftelsen har lämnat in sina

verksamhetsberättelser för 2017. Vilande bolag har enligt anvisningarna inte

låimnat in några verksamhetsberättelser.

Aterrapportering av i nternkontrol larbetet

Av reglementet ftir intemkontroll från 2013-11-16 framgår att nämnderna

har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret ftjr att
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se till att det finns en god intern kontroll inom hela kommunen. Styrelsen ska
därftir med utgångspunkt från nämndernas uppftiljning utvärdera
kommunens samlade system ft)r intern kontroll och i de fall fttrbättringar
behövs besluta om sådana. Samtliga nämnder har genomfürt en planering
och en uppftiljning av den interna kontrollen. En sammanfattning av 2017
års internkontrollarbete finns i respektive nämnds verksamhetsberättelse. Det
finns ett löpande internkontrollarbete hos samtliga nämnder och ftir
nåirvarande finns därftjr inga behov av att ftlreslå några ändringar av
systemet für intern kontroll.

I strategisk plan20l7-2019 finns ftiljande fyra gemensamma
kontrollområden ftir samtliga nämnder atf arbetamed under 2017. Nedan
finns en sammanfattning av samtliga nämnders uppftiljning av respektive
kontrollområde:

o Avtal och upphøndling
Uppftiljningen visar att det finns bra efterlevnad av avtalstroheten
men också att det finns vissa brister och behov av att teckna
ytterligare avtal.

o Större extern/ìnansierade driftprojekt samt Upprt)ljning av
statsbidrag
Nämnderna visar i huvudsak ett mycket bra resultat av den kontroll
som genomfürts, dock behöver vissa rutiner vid rekvirering av medel
ses över liksom att ekonomikontoret behöver informeras redan då
medel rekvireras.

o Attester
Kontrollområdet attester visar i huvudsak ett bra resultat. Vid flera
nämnder framkom dock behov av att uppdatera attestftirteckningar
samt gå igenom delegationsordningar.

Ekonomikontoret ftireslår i tj änsteskrivelse 2018-02-26:

1. Kommunstyrelsen fastställer att den verksamhet som bedrivits i bolagen
varit fürenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utftirts
inom ramen ftir de kommunala befogenhetema.

2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna attvidta de åtgärder som de
identifierat i samband med internkontrollarbetet under 2017.

1. Kommunfullmäktige godkänner nämndernas samt bolagens/stiftelsens
redovisningar i verksamhetsberättelserna for 20 17 .

För beslut
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
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S 33 Arsredovisning 2017
KS 2018/65

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger utbildningsnåimnden i uppdrag att utarbeta ett

utvecklingsprogram som ska visa vilken gymnasieskola Bodens kommun har

är 2025. Utvecklingsprogrammet ska beakta det behov av

kompetensftirsörjning som finns inom olika branscher, lokalt och regionalt
och utformas i samarbete med näringslivet. Målbilder ska utarbetas für
åtglirder som behöver vidtas på kort och lang sikt. En plan ska utarbetas ftir
åtgärder som ska göras inom ett år, inom tre ar och åtgärder fram till 2025.

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisning for 2017 .

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen har upprättat ftirslag till årsredovisning 2017.

Rapporten innehåller en uppftiljning av de tolv utvecklingsområden som

finns i strategisk plan2017-2019, en översikt över utvecklingen av

kommunens verksamheter, samt väsentliga håindelser under året.

Enligt kommunallagen ska Bodens kommun ha en god ekonomisk
hushållning, som für kommunens del är uppdelat i ett finansiellt och ett

verksamhetsmässigt perspektiv. Tack vare en stark ekonomi med bland annat

en god soliditet, låg skuldsättning och god betalningsberedskap bedöms

kommunen ha uppnått god ekonomisk hushållning i det finansiella
perspektivet. En rad starka resultat inom ett antal utvecklingsområden och

många genomfiirda åtgärder under året som fått stor effekt bidrar till att god

ekonomisk hushållning även bedöms uppnått inom det verksamhetsmässiga

perspektivet. Det är framfürallt insatser inom social hållbarhet, aktiviteter
och projekt som syftat till att skapa nöjdhet och trygghet inom vard och

omsorg, samt samverkan med externa parter inom ett flertal viktiga områden

som bidragit till bedömningen.

Kommunkoncernens resultat for 2017 uppgår till92,I mkr och kommunens

resultat tíll44,I mkr. Kommunens resultat enligt balanskrav, d v s efter
justering av vinster vid avyttring av tillgångar, uppgår till 25,4 mkr.
Avsättning är gford till resultatutjämningsreserv med 7,5 mkr och uppgår nu

till 117 mkr. Kommunen redovisar därefter ett justerat resultat som uppgår

fill17,9 mkr och når därmed det lagstadgade balanskravet.

Gymnasieskolan i Boden har, på grund av en längre period av negativ

ekonomisk utveckling, inte en ekonomi i balans. En orsak till det

ekonomiska läget tir dimensioneringen av skolans program och inriktningar
med ett stort utbud av yrkesprogram. Detta har varit ett medvetet val kopplat

till det behov av kompetensfürsörjning som f,rnns inom näringsliv och

Utdragsbestyrkande /
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offentlig sektor lokalt och regionalt. D¿irftlr är det nödvändigt att utarbeta ett
utvecklingspro gram fü r gymnasieskolan där kvalitet, attraktivitet och
ekonomi balanserar. En annan orsak till den ekonomiska utvecklingen åir

också obalansen i de interkommunala intåikterna och kostnaderna.

För beslut
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
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Over- och underskottsfond i bokslut2017
K520t81244

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
l. Kommunstyrelsen fastställer ftirslag till över- och underskottsfond

avseende kommunledningsftirvaltningen samt räddnings- och
säkerhetsftirvaltningen.

Arbets uts kottets förs lag ti I I kom m u nfu I I mä kti ge
1. Kommunstyrelsen överlämnar frågan om kommunrevisionens

överskottsfond till fullmäktiges presidium.

2. Kommunfullmeiktige fastställer ft lj ande över- och underskottsfonder
samt nyttj anden/ombudgeteringar efter bokslut 2017 :

Sida
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Nämnd/styrelse (tkr)

Kommunrevision
Ks-kommunledning

Ks-tekniska
Ks-räddning & säkerhet

Ks-arbetsmarknad

Fastighetsnämnd

Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Miljö- och byggnämnd

Kultur fritids & ungdomsnämnd

Överftirmyndarnämnd

Summa

Nyttjande
Öu-fon¿

I 307

kfi febr

I 200

Om-
budge-

av under-
skott

-3 692

-3 692

Öu-fon¿
efter

nyttjande/om-

3 358

2 989

183

2326
206

-23 698

20 l7t
27

-2 840

112

28342 507
-1 185

Beskrivning av ärendet
I kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning från2017-04-03 $ 35,

finns regler om över- och underskottshantering ftir nämnder/styrelser.
Reglerna innebär att över- eller underskott mot budgeten ska tas med till
kommande verksamhetsår. Dessa samlas i nämndens egen över- och
underskottsfond som inte får överstiga +l- 4yo av nämndens ram i strategisk
plan ftir kommande verksamhetsår.

I prövningen av om årets över- eller underskott ska tillftiras fonden eller inte
kan hänsyn tas till om mål och prestationer åir uppfyllda. Över- eller

/ Expedierat Signatur



Kommunstyrelsens arbetsutskott

underskott inom ftiljande verksamheter ska inte överftiras till över- och
underskottsfondema:

Bo stadsanpas sningsbidrag

Försörjningsstöd

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges pott für oftjrutsedda
utgifter

EU-projekt

Självriskkostnad mellan 2-5 prisbasbelopp für vattenskador i fastigheter

Ombudgetering av pågående driftprojekt kan ske från ett verksamhetsår till
nästa. För afftirsdrivande verksamheter ska alltid hela underskottet ftiras över

till kommande år.

I nedanstående tabell finns de ftirslag till över- och underskottshantering som
nämnder/styrelser lämnat samt ekonomikontorets fü rslag:

Bodens kommun

Nännd/styrelse (tkr)

Kommunrevision

Kommunstyrelsen

Kommunledning

Tekniska

Räddnin & säkerhet

Arbetsmarknad

Fastighetsnämnd

Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Miljö- och byggnämnd

Kultur-, fritids- och

ungdomsnämnd

Överftirmyndamämnd

Summa*

Sa m ma nträd es p roto ko I I

Sammanträdesdatum

2018-03-12
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Förslag från
ekonomikontoret

IB
öu-
fond

Aw
bok-

slut

2017

Summa

verk

87 106 193 -104

Förslag från

nännd/fürvalttning
Just Nytt- öU-
enl jande/ Fond

regel- över-

-1 227

nytt-
jande/

över-

öu- o/, av

fond ram

Presidiet

4072

3 772

100

2298

0

-8 623

22269

27

-34

20 909

1 820

-4 475

83

6992

2845

-1 5 075

-3 234

138

146

-10 435

5 892

-703

183

9 290

284s

-23 698

19 035

165

-2840

ttz
t0 474

89

3 358

2989

183

2326

206

-23 698

20 t7l
27

-2840

tt2
2923

I 307

-3 692

3 360

1 200

3 3s8

2989

183

2326

206

-23 698

20 t1t
27

-1 307

3 692

-3 604 -3 360

-t 439 -1 200

3,00/o

2,80/o

0,60/0

4,00/o

4,00/o

-4,0%

2,gyo

4,\s/o

I t36
- 138

-3 059 219 -2840 -3,7Vo

ll2 2,6Yo

2834-5376 -2175 2 t7S

* För vissa nämnder är fiirslagen justerade med fastställd ingående balans ft)r fonden och av-

vikelsen i bokslut 2017 är densamma som redovisas i årsredovisningen.

För att den utgående fonden inte ska överstiga 4 % ftireslår
kommunrevisorema i enlighet med regelverket att 104 tkr justeras bort så att
fonden därefter uppgår till maximala beloppet, d v s 89 tkr.
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Kommu nstyrelsens arbetsutskott

I enlighet med regelverket füreslår kommunstyrelsens
kommunledningsftirvaltning att | 227 tkr av det totala överskottet pâ I 820

tkr justeras bort. Det avser kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
anslag ftir ofürutsedda utgifter samt EU-projekt. Dessutom ftireslås att 615
tkr respektive 692 tkr överftirs till 2018 avseende projekten Helt frisk samt

Nytt ekonomisystem som fortsätter kommande år. Efter ovanstående

füråindringar minskar fonden till 3 358 tkr och uppgår till3 % av nästa års

ram.

I enlighet med regelverket füreslår kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning
att hela underskottet på 3 692tkr ftir den afftirsdrivande verksamheten,
avseende gas och avfall, tilläggsbudgeteras till2018 ars driftbudget. Det
innebär att över och underskottsfonden minskas med årets underskott på den

skattefinansierade delen med -783 tkr. Därefter uppgår fonden till2 989 tkr
vilket motsvarar 2,8 yo av kommande års ram.

Kommunstyrelsens räddnings- och beredskapsftirvaltning ftireslar att årets

överskott på 83 tkr tillftirs fonden som därefter uppgår till 183 tkr. Det
motsvarar 0,6 Yo av nästa års ram.

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsftirvaltning redovisade ett överskott på

totalt 6 992 fl<r for 2017 . De vill använda 1 360 tkr respektive 2 000 tkr lor
att finansiera påbörj ade yrke sutbildningar samt integrationsproj ekt.

Kommunfullmäktige har redan i februari 2018 beviljat
arbetsmarknadsfü rvaltningen en tilläggsbudget für ovanstående ändamåI. För
att den utgående fonden inte ska överstiga 4 % ftjreslås att 3 604 tkr justeras

bort. Fonden ökar därefter till2 326 tkr.

Fastighetsnåimnden redovisade ett överskottpä2 845 tkr ftir 2017. De

füreslår att I 200 tkr ska få användas till åtgärder für att öka tillgängligheten
i kommunens lokaler i enlighet med tillgänglighetsutredningen ftän2016.
För att den utgående fonden inte ska överstiga 4 %o foresläs att 1 439 tl<t av

överskottet justeras bort. Fonden ökar därefter till 206 tkr.

Utbildningsnåimnden ftireslår att årets underskott på -15 075 tkr i enlighet
med regelverket minskar över- och underskottsfonden. Fonden uppgår

därefter -23 698 vilket är maximala -4 %o innan återställning behöver ske.

I enlighet med regelverket füreslår socialnämnden att del av årets totala

underskott pä -3 234 tkr inte ska ft)ras över till över- och underskottsfonden.
Det som ftireslås justeras bort avser underskott inom fürsörjningsstöd med

996 tkr samt bostadsanpassning med 140 tkr. Nämndens över- och
underskottsfond minskar till 20 171 tkr och uppgår därefter till2,9 o/o av
nästa års ram.

För att inte överstiga maximala 4 o/o ftireslår miljö- och byggnämnden att

hela årets överskott på 138 tkr justeras bort. Fonden fortsätter därmed att

uppgå till27 tkr.

1)14



Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2018-03-12

Sida

14(26)

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden ñrslår att årets överskott pä219 tk'r
tillftirs över- och underskottsfonden som därefter uppgår till -2 840 tkr. Det
motsvarar -3,7 Yo av nästa års ram.

Överlormyndarnåimnden füreslår att årets överskott pä 146 tkr tillftirs över-
och underskottsfonden som därefter uppgår till ll2 tkr. Det motsvarar
2,6Yo av kommande års ram.

Förslag från ekonomikontoret

Ekonomikontoret ftireslår i tjänsteskrivelse 2018-02-27 att kommunstyrelsen
fastställer ft)rslagen till över- och underskottsfond für
kommunledningsftirvaltningen och räddnings- och säkerhetsftirvaltningen.
På kommunstyrelsens sammanträde i februari har tekniska fürvaltningens
samt arbetsmarknadsfü rvaltningens ftirslag redan behandlats.

Slutligen ftireslår ekonomikontoret att kommunfullmtiktige fastställer över-
och underskottsfonder samt nyttj anden/ombudgeteringar i enlighet med
inlämnade fürslag, fürutom den redan beviljade tilläggsbudgeten für
kommunstyrelsens arbetsmarknadsftirvaltning. Under ftirutsättning att
samtliga nämnder håller sina ramar och med ovanstående fürslag samt

senaste prognoser für finansftirvaltningen avseende skatt och utjämning,
pensioner med mera beräknas resultatet till ca 7,5 mkr ftr 2018.

För beslut
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
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Ti I läggsbudget i nvesteri ngar 2018
K520181246

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
I . Kommunstyrelsen fastställer arbetsmarknadsftirvaltningens,

kommunledningsftirvaltningens, räddnings- och
beredskapsftirvaltningens samt tekniska ftirvaltningens ftirslag till
tilläggsbudget och ändring av investeringsbudgeten für 2018.

Arbets utskottets förs lag ti I I kom m u nfu I lmäkti ge
1. Kommunfullmäktige fastställer ftiljande tilläggsbudget ftir investeringar

2018 med anledning av bokslut 2017:

Sida
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s35

Ks-kommunledningsft rvaltning

Ks{eknisk ftirvaltning (inkl affÌirsdrivande verkamhet)

Fastighetsnämnd

Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnd

Överftirmyndamämnden

Summa, tkr

Avvikelse

bokslut
2017

6 878

44 667

30 021

3 237

4 383

1 555

200

90 941

Beskrivning av ärendet
Anslag till investeringar som inte anvåints på grund av att investeringen inte
fÌirdigställts eller påbörjats kan enligt kommunens riktlinjer vid behov ftiras
över nästa år.

Av nedanstående tabell framgår inlämnade ftirslag till överñring av över-
och underskott från 2017 avseende pågående re- och nyinvesteringar:

Nämnd/styrelse (tkr)
Förslag

tilläggs-
budget från

2017

Ny total
2018

Ks-kommunledningsftirvaltning

Ks-tekniska lorvaltning
varav s kat tef nan s i e ra I
varatt affdrsdrivande

Ks-räddnings- & säkerhetsftirv

Ks-arbetsmarknadsftirvaltning

Fastighetsnämnd

Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Kultur, fritids o ungdomsnämnd

Överlormyndarnämnd

Summa, tkr

-6 573

39 430

34 066

5 364

406

441

69 405

3 237

4 383

I 497

200

tl2 426

6 878

44 667

3t 815

12 852

0

0

30 021

3 237

4 383

l 555

200

90 941

5t 261

142 167

72 815

69 352

800

200

144 02t
21 037

9 883

6 075

200

375 644

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Kommunstyrelsens kommunledningsforvaltning hade en negativ

budgetawikelse för 2017 pätotalt -6 573 tkr. Det består av både positiva och

negativa awikelser, bland annat ett stort underskott pâ -20 mkr som avser

stora markköp. Projekten bredband i glesbygd etapp 4, Bråinnkläppen

markarbeten, b¡e ekonomisystem och V/inlas schema har alla ett överskott

på totalt 6 878 tkr som de ftjreslår ska tilläggsbudgeteras eftersom arbetet

korn-"t att fortsätta under 2018. Efter ftireslagen tilläggsbudget uppgår ny

budget 2018 till 51 261 tlî.
Kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning redovisar ett överskott på totalt 39

430 tkr. För sknttefinansierqdverksamhel är överskottet34 066 tkr, varav

31 815 tkr ftireslås tilläggsbudgeteras. Det ska användas till projekt som

flyttats fram eller fortsätter, såsom underfart travet-Arenan, ftirvaltningarnas

fordon, renovering av äldre lekplatser, maskiner och tillbehör samt till gator

och vägar. De affdrsdrivande verksamheterna som är taxefinansierade hade

ett totalt överskott pä 5 364 tkr, varav projekt med underskott uppgick till -
7 533 tkr och projekt med överskott uppgick till 12 897 tkr. Av projekten

med överskott ftireslår de att 12 852 tkr tilläggsbudgeteras till2018. Det ska

användas till fortsatt arbete med bland annat Kusör/Kusån, underhåll av

pumpstationer och mindre reningsverk, anläggningen für produktion av

lordônsgas. Efter füreslagen tilläggsbudget uppgår ny budget 2018 totalt ftir
tekniska ftirvaltningen till 142167 tkr, varav afftirsdrivande 69 352 tkr.

Kommunstyrelsens räddnings- och säkerhetsfürvaltning redovisar ett

överskott pä 406 tkr. De ftireslar ingen tilläggsbudget. Budget 2018 uppgår

till 800 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsfü rvaltning redovisar ett överskott pâ 4 4l
tkr. De füreslår ingen tilläggsbudget. Budget 2018 uppgår till 200 tkr.

Fastighetsnämndens budgetöverskott uppgick till 69 405 tkr, varav de

foresiår att 30 021 tkf tilläggsbudgeteras till 2018' Det ska användas till
pågående och framflyttade projekt såsom gruppbostad Mullvaden, publika

ytor i Stadshuset, nytt lastintagpäFagernäs fürskola och parkering

kyrkklappen. Total budget 2018 uppgår enligt ftirslaget till 144 021 tkr.

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 3 237 tkr och de füreslår att

hela beloppet tilläggsbudgeteras till2017. Det ska användas till fortsatta

investeringar inom IT, kostenheten och Bj örknäsgymnasiet.

Investeringsbudget 2018 uppgår efter tilläggsbudget till21 037 tkr.

Socialnämndens totala budgetöverskott für 2017 blev 4 383 tkr. Nämnden

floreslar en tilläggsbudget på hela överskottet. Det ska användas till fortsatt

b¡e av sängar på äldreboenden, underhåll av lokaler samt inventarier. Ny

budget 2018 uppgår därmed till 9 883 tkr'

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden redovisat ett överskott på 1 497 tl<r,

varav projekt med underskott uppgår till -82 tkr. Av återstående överskott

/ Expedierat Signatur
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füreslår de att 1 555 tilläggsbudgeteras till ftiljande pågående eller
framflyttade investeringar, skatepark, flytt av ungdomens hus, inventarier i
ishallen samt högtalarsystem i Pagla. Förslaget innebtir en total budget 2018
på 6 075 tkr.

Överftirmyndarnämnden hade ett överskott på 200 tkr, varav de foreslår att
allt tilläggsbudgeteras. Det avser investering i nytt verksamhetssystem som
har blivit framflyttat. Budget 2018 uppgar enligt fürslaget till200 tkr.

Ekonomikontoret ft)reslår i tj änste skrivel se 20 I 8 -02 -27 att tilläggsbudget
och åindringar av investeringar 2018 fastställs i enlighet med inlämnade
ftirslag. I och med ftirslaget uppgår budgeterad investeringsvolym 2018 till
totalt 430 791tkr. Om återstående del av kommunstyrelsens pott ftir
nyinvesteringar exkluderas så uppgår investeringsbudgeten 2018 till 375 644
tkr.

För beslut
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Sida

17(26)

/ Expedierat Signatur

ó*N



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-12

Sida

18(26)

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

Stiftelsen Bodenbos revisionsberättelse med
årsredovisning 2017
KS 2018/283

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunfu llmfüti ge bevilj ar styrelseledamöterna i Stift elsen Bodenbo

ansvarsfrihet ftir räkenskapsåret 2017 .

Beskrivning av ärendet
Enligt 20 $ i Stiftelsen Bodenbos stadgar ska kommunfullmfütige ta
ställning till frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna har granskat

arsredovisningen och bokftiringen samt styrelsens fürvaltning. Revisorerna

bedömer att styrelseledamöterna inte har handlat i strid med stiftelselagen,

stiftelseforordnandet eller årsredovisningslagen.

För beslut
Kommunfullmfütige
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S 37 Revidering av Riktlinjer för god ekonom¡sk hushållning
KS 20181261

Arbets uts kottets fö rs la g

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande

Beskrivning av ärendet
Av kommunallagen (2017:725) kap 11 $ 1 framgår att kommuner och

landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och att

fullmäktige ska besluta om riktlinjer ftir god ekonomisk hushållning. Om

kommunen har en resultatutjåimningsreserv ska riktlinjerna även omfatta

hanteringen av denna. Kommunfullmäktige har 2013-12-16, $ 163, fastställt

riktlinjer ftir god ekonomisk hushållning i Bodens kommun. Förutom målen

ftir god ekonomisk hushållning innehåller riktlinjerna även regelverket for

resultatutj ämningsreserven (RUR).

Eftersom kommunfullmäktige 2017-ll-20, $ l22,fastställt nya riktlinjer ftir
styrning och uppftiljning finns ett behov av attäven revidera riktlinjema ftir
god ekonomisk hushållning. Den nya styrmodellen innebär att fokusområden

ska tas fram samt att målen i kommande strategisk plan ska omarbetas. För

att få en tydlig koppling mellan målen ftr god ekonomisk hushållning och

målen enligt den nya styrmodellen har ekonomikontoret tagit fram ett ftirslag

till nya riktlinjer. Det nya ft)rslaget bygger på de tidigare riktlinjerna.

De övergripande finansiella målen for god ekonomisk hushållning är i
huvudsak desamma som tidigare, det vill säga att kommunen ska ha en

hållbar ekonomisk utveckling inklusive en god betalningsberedskap. Det

övergripande målet om att kommunen ska ha ett effektivt resursnyttjande

flyttas från det verksamhetsmässiga till det finansiella perspektivet och

inkluderar där det tidigare målet om att kommunens tillgangar ska vårdas.

De tidigare riktlinjerna har till viss del varit ologiska i och med att

resultatmålet har omfattat en buffert für oft)rutsedda händelser och risker.

Om en sådan händelse inträffar kan därmed resultatmålet aldrig nås. I forslag

till reviderade riktlinjer föreslås nu två olika målnivåer. Utrymme lor
oftirutsedda händelser och risker ingår i ett nytt resultatmål ftir budgeten

samtidigt som tidigare målformulering fiir det redovisade resultatet kvartstar.

Som tidigare ska målnivån ftir det redovisade resultatet säkerställa utrymme

ftir att konsolidera och behålla en stark ekonomi så att inflationen inte

urgröper kommunens ekonomi. För att inflationsskydda det egna kapitalet

krävs ett resultatmål på 1 procent om man räknar på den genomsnittliga

inflationen som varit de senaste 10-15 åren. Målet ftir det redovisade

resultatet ft)reslås därfor till 1 procent av skatter och utjämning. För att ha en

buffert ftir oftirutsedda händelser foreslås att det budgeterade resultatmålet är

0,5 procent högre, det vill säga totalt 1,5 procent. Med füreslagen
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resultatnivå egenfinansierar kommunen investeringar ftir närmare 110

miljoner kronor per år.

Riktlinjerna innehåller även det långsiktiga målet för god ekonomisk
hushållning i det verksamhetsmässiga perspektivet. Förslaget är att
kommunen, utifrån de utmaningar man står inftir, ska bedriva verksamheten
med god kvalitet, hög servicenivå och samtidigt ha en bra framftirhållning i
den fysiska planeringen.

De mer kortsiktiga målen für en positiv samhällsutveckling och ftirbättrad
kvalitet kommer sedan att fastställas i strategisk plan liksom de finansiella
målen.

I övrigt föreslås ftirtydliganden, anpassningar efter nuvarande hantering samt

mindre ändringar av mer redaktionell karaktär.

Ekonomikontoret ft)reslår i tj åinsteskrivelse 20 I 8-03 -0 1 att
kommunfu I lmäkti ge fastställer ftireslagna riktlinj er ftir god ekonomisk
hushållning.

Ekonomichef Lena Lundberg informerar om ärendet.

För beslut
Kommunfullmfütige
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Godkännande av samverkansavtal om forskarskola och
prakti knära s kolforskn i ng
KS 2018/293

Arbets uts kottets fö rs la g

1. Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtalet om forskarskola och

praktiknära forskning.

2. Frågan om finansiering av avtalet hänskjuts till arbetet med strategisk

plan och budget for 2019 -2021 .

Beskrivning av ärendet
Luleå tekniska universitet (LTU) har tillsammans med Region Norrbotten

samt Luleå och Bodens kommun tagit fram ett samverkansavtal om

forskarskola och praktiknära skolforskning. Syftet åir att genomftira en

forskarskola med fokus på praktiknära forskning kopplat till
lärarutbildningarna. Forskarskolan ska drivas under minst fem år och omfatta

minst åtta doktorander som antas till forskarutbildning med målet attavlägga

doktorsexamen.

Kostnaden für denna satsning beräknas till44 miljoner kronor.

Forskarskolan ska finansieras gemensamt av LTU, Region Norrbotten,

Boden kommun och Luleå kommun. 25 procent av kostnaden ska delas

mellan Luleå och Bodens kommun. Doktoranderna kommer att få uppdrag i
Luleå och Bodens kommun.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Nya reglementen för kommunstyrelsen och övriga
nämnder
KS 2018/160

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmäktige fastställer ftirslaget till nya reglementen ftir
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Bodens kommun.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har i samverkan med kommunens ftirvaltningar
gjort en översyn av nämndernas reglementen.

Förslaget utgår från Sveriges kommuner och landstings (SKL) cirkulär
14:58. Ett ny.tt ft)rslag till styrelsen och övriga nämnder. SKL:s cirkulär är
det ftirsta som SKL har gett ut sedan 1992 och är anpassat efter de
ft)rändringar som har skett av lagstiftningen och annat som har skett sedan
det ft)rra cirkuläret. I cirkulåiret finns ett avsnitt med kommentarer till varje
paragraf.

Bodens kommuns reglementen överensstämmer nästan fullt ut med det
tidigare cirkuläret ftån 1992, ftirutom vissa smärre fürändringar som har
gjort under aren. Det finns också vissa delar i nämndernas uppgifter i Bodens
kommuns nuvarande reglementen som inte är aktuella.

Översynen av reglementena innebär inga ftiråindringar av nåimndernas
ansvarsområden, fürutom ett fttrtydligande av att kommunstyrelsen blir
anställningsmyndighet fü r överfürmyndarnämndens personal. För
fastighetsnämndens del finns ett tillägg att det kan ingå i nämndens uppgift
att ftjrvalta och hyra ut bostäder, vilket beror på att fastighetsnämnden
numera ftirvaltar och hyr ut bostadslägenheter i Björken.

Kommunledningsftirvaltningens ftirslag har remitterats till kommunens
nämnder som tillstyrker eller inte har några invändningar mot ftlrslaget.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Arbets uts kottets fö rs la g

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge ett driftsbidrag om 2,2 milioner

kronor arligen für tre säsonger under perioden 2018-05-01 -2021-04-30
till Storktinten liftsystem AB ftir drift av den alpina verksamheten på

Storklintens skidanläggning. Finansiering sker genom Boden

Kommunftiretag AB.

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avtal

med Storklinten liftsystem für drift av den alpina verksamheten i
Storklinten och där grunden i avtalet är att ge allmänheten tillgång till
den anläggningen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmåiktige beslutade 2015-10-19 $ 141 att ge ett årligt bidrag om

2,2 miljoner kronoi under en treårsperiod, totalt 6,6 miljoner kronor till
Storklintens liftsystem AB ftir drift av liftsystemet vid Storklintens

skidanläggning. Bakgrunden till det ställningstagandet var att det fanns stora

problem ftir Storklintens skidanläggning att driva anläggningen med

åtminstone ett årligt nollresultat.

I slutet av 2017 inkom Skicamp AB med en framställan om fortsatt stöd med

2,2 miljoner kronor per år under perioden 2018-2021. I den ekonomiska

redovisningen framgår att verksamheten ftjr den alpina delen, det vill säga

Storklintens liftsystem AB, går med ett underskott i storleksordningen om

drygf 3,2miljoner kronor. I den plan som finns for den kommande

treåisperioden prognostiseras underskott på cirka 2,2 milioner kronor per år,

men åir under perioden sjunkande.

Under 2017 har bolaget giort en omvärldsanalys i syfte att ta fram en vision

och långsiktig affrirsplan. Sammanfattningsvis kan konstateras att bolaget ser

stora mójüghèter att utveckla produkten Storklinten. Grunden i satsningen

handlar framtorattt om att utöka antalet fritidshusboenden på området där

nuvarande skidbacken utgör en viktig attraktion för området, men där också

nya nerfarter planeras. vidare kommer bland annat en langsiktig lösning ftir

vatten och avlopp ftir området att behöva klaras ut.

Bolaget gör bedömningen att man, givet den satsning som planeras ftir hela

områãet, eft er är 2022 kommer att klara sig utan driftsbidraget om2,2

miljoner kronor per år, till liftanläggningen.

Fullmäktiges beslut 2018-02-26 $ 5:

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet ftir grundli gare

ekonomisk redovisning.
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S 40 Aterremiss. Driftsbidrag till liftsystem Storklinten
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I tj änsteskrivelse 20 1 8-03 -08 llimnar kommunledningsft rvaltningen en mer

detaljerad redovisning av ekonomin.

Under en lång rad av år hade den kommunalt drivna anläggningen i
Storklinten underskott i storleksordningen cirka 5 miljoner kronor per år.

Mot bakgrund av det genomfürdes ett gemensamt utredningsarbete mellan
Bodens kommun och Skicamp AB.Utgångspunktema i utredningen var att

undersöka möjligheterna für kommunen att skicka driftsbidrag till en privat
entreprenör ftir drift av den alpina anläggningen i Storklinten och parallellt

med det utreda vilka krav som entreprenören måste uppfylla organisatoriskt,

ftir att kraven på öppenhet i redovisning ska garantera insyn i räkenskaperna.

Utfallet av utredningen ledde till en lösning där driftbidrag kan betalas ut till
entreprenör ftir drift av den alpina anläggningen i Storklinten. Avtal om drift
av den alpina anläggningen tecknas med ett separat bolag, där allmänhetens

tillgång till anläggningen säkerställs och där kostnader och intäkter i bolaget

ska vara spårbara.

För att Skicamp AB inte ska bli återbetalningsskyldiga av beviljade och

utbetalda EU-stöd, var och är det nödvändigt att bolaget som tecknar avtal

med Bodens kommun är fristående från den bolagskoncern som erhållit EU-

stöd. Mot den bakgrunden, bildades Storklinten liftsystem AB, vilket blev

den part som Bodens kommun tecknade altal med och driftbidraget
utbetalats till.

Bolagsstrukturen ftir Skicamp AB ser ut enligt nedan:

Storklinten
Liftsystem AB

Redovisningsmässigt innebär strukturen ovan, att kommunens bidrag om2,2
miljoner kronor per år går in som intäkt i Storklinten Liftsystem AB. Bolaget

köper i sin tur tjänster från Storklinten Rekreation AB. Kostnaderna matchar

bidraget om2,2 miljoner kronor. Totala kostnaden ftir den alpina delen

uppgår till cirka 6,4 miljoner kronor och intäkterna uppgår till cirka 3,1

miljoner kronor. Till detta kommer att man säljer tjänster till Storklintens

Liftsystem AB fiir cirka2,2 miljoner kronor. Således redovisas ett underskott

i verksamheten om cirka 3,3 miljoner kronor, exklusive sålda tjänster till
Storklintens Liftsystem AB och 1,1 miljoner kronor inklusive detsamma.

Det kommunala driftsbidraget har under den senaste treårsperioden

möjliggiort driften av en alpin anläggning som ökat attraktionskraften ftir
området som helhet, vilket också stärkt Boden som destination. Detta märks

bland annat genom att antalet sålda liftkort ökat med nästan 70 procent under

Skicamp AB

Boden CampingStorklinten Rekreation AB

Utdragsbestyrkande /
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den senaste treårsperioden. I kostnadsmassan ftir drift av anläggningen tas
kostnader ftir drift och underhåll av maskiner, liftsystem och utveckling av
området i form av îya nedfarter.

Framtid

Skicamp AB har tillsammans med Bodens kommun tagit fram en så kallad
"masterplan" ftir Storklinten som fritidsområde. Syftet har varit att, utifrån
en omvärldsanalys, erhålla en bild av utvecklingsmöjligheterna für
Storklinten och hur de ekonomiska ftirutsättningarna für en utveckling av
området ser ut. I uppdraget ingick att också tafram alternativa lösningar för
driften av Storklinten.

I utredningen framgår att det bedöms finnas fyrualtemativa vägval vad
gäller Storklintens framtid; att driva verksamheten som i dagsläget och med
nuvarande ambitionsnivåer och där behovet av det årliga driftsbidraget från
kommunen kvarstar över tid, att verksamheten i Storklintens alpina del går
tillbaka till kommunen, attlägga ner verksamheten i Storklinten, eller som
det fiärde altemativet handlar om; att utveckla området. Detta åir det
alternativ som fürordas och som i korta drag handlar om att utveckla
Storklinten till ett fritidshus- och friluftsområde, med en alpin verksamhet
som utgör en naturlig del och viktig framgångsfaktor ft)r områdets
attraktionskraft. Marknadsanalysen delar tidsmässigt in planen i två delar;
fas 1 som sträcker sig2017-2022 ochfas2,ftarntill 2030. I detta alternativ
görs bedömningen att det efter tre är går att bedriva verksamheten i
Storklinten utan kommunens driftsbidrag om2,2 miljoner kronor per år. En
ytterligare förutsättning för att målen i detta altemativ ska kunna uppnås, är
att kommunen bygger en långsiktigt hållbar ftirsörjning av vatten och avlopp
(VA) for området.

I tjänsteskrivelsen redovisas den ekonomiska planen ftir alternativet att
utveckla Storklinten till ett attraktivt fritidshusområde som också utgör en

viktig fürutsättning für fortsatt stark utveckling inom besöksnäringen inom
Boden i allmåinhet och Haradsområdet i synnerhet.

Sammanfattningsvis består planen av bland annat ftiljande
grundftrutsättningar:

o Tomt- och stugfürsäljning bidrar till nya intäkter pä2-4 miljoner
kronor per år (cirka 90 tomter 2017-2022).

o Förbäuring av övriga verksamheter bidrar också till att öka
lönsamheten med mellan 0,5-1,0 miljoner kronor per år, efter ett par
år.

r Fas 1 genomlors mellan 2017 och2022.

o Strategin är beroende av efterfrågan på marknaden av boenden och
tomter.

a)v
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I redovisningen framgar att bolaget, givet redovisade ftirutsättningar, räknar
med att klara sig utan det kommunala driftsbidraget efter säsongen
20201202I. Utöver dessa ftirutsättningar finns behov av allkommunen löser
VA-frågan für området på ett langsiktigt hållban sätt. Dialog avseende detta
përyâr och kommer beslutsmässigt att hanteras i särskild ordning.

Kommunchef Mats Berg informerar om ärendet.

För beslut
Kommunfullmdktige

Side
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