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Kommu nstyrelsens arbetsutskott

S 2 lnformationer

Följ ande information låimnas :

. $ 3 Upphandling. vårdnåira servicetjänster (upphandlingschef Theresa

Hägglund).

. $ 4 Upphandling. IT-drift (upphandtingschef Theresa Hägglund)'

o $ 18 Antagande av Riktlinjer personlig såikerhet ftir fürtroendevalda och

anställda (stikerhetssamordnare Tommy Lindvall).

o Information om arbetet med arbetsgivarvarumärket (personalspecialist

Linnea Jonsson och kommunikationschef Jens Andersson).
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S 3 Upphandling: 2017 - Vårdnära servicetjänster
KS 20t71s87

Beslut
1. Samhall AB org.nr 556448-1397 antas ftir avtal 2017 Yëndni*a

servicetjänster.

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

3. Paragrafenjusteras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsft)rvaltningen har i samråd med socialftirvaltningen
infordrat anbud på rubricerat uppdrag für nästkommande avtalsperiod 2018-
04-01 - 2020-03-31 med möjlighet till 12 månaders ftirlÈingning dock högst i
två omgångar med oftirändrade villkor.

Upphandlingen avser vårdnära servicetjänster och har genomfürts med
hänsyn till sociala krav.

Syftet med upphandling rir att avlasta omsorgspersonalen på äldreboende och
korttidsboende samt bidra till ökat partnerskap ftir jobb.

Bodens kommun jobbar aktivt med att skapa ett inkluderande arbetsliv
genom att integrera grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden samt med
att ha jämställda arbetsplatser.

I uppdraget ska leverantören tillhandahålla vårdnära servicetjänster såsom att
städa kundernas lägenheter, tvätt av kunders kläder, ftjnådshantering, inre
logistik gällande matvagnar, viss skötsel av kaffemaskiner, skötsel av
balkonger, altaner och utemöbler samt diverse enklare göromål av tillfÌillig
karaktär.

Diverse enklare göromål ska utftiras exempelvis då en avdelning har
vårdtungt, sjukdomar som drabbar kunder och/eller övriga som vistas på
avdelningen.

Förfarande

Upphandlingen annonserades ut som ett öppet ftirfarande med krav om
sociala tjåinster, så kallad reserverad upphandling enligt LOU.

En reserverad upphandling innebär att upphandlingsftirfarandet reserveras
till vissa leverantörer, nämligen så kallade skyddade verkstäder och
leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässigintegration av
personer med funktionsvariation och missgynnade personer. Förutsättning
ftir att en leverantör ska få delta i denna upphandling är att denne uppfyllér
kravet om 30 procent av dem som leverantören sysselsätter i nämnda

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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verksamheter åir personer med funktionsvariationer eller missgynnade
personer.

Anbudsprövning och utvärdering

Nedan ftljer en kort redogörelse av den upphandlande myndighetens
prövning och utvärdering, vilket sker i tre steg:

1. Uteslutning av anbudsgivare - kap $ 3.1, 3.2,3.3 och 3.4.

2. Kvalificering och prövning av anbudsgivaren / anbud - kap $ 3.5, 3.6,3.7
och 3.8.

3. Utvärdering av anbud - kap $ 6.

Anbud måste klara kraven i steg 1 ftir att gå vidare till steg 2,klarakraven i
steg2 ftir att sedan gå vidare till utvärdering i steg 3.

Prövning av anbudsgivare enligt nedan.

o Obligatoriska uteslutningsgrunder LOU 13 kap 1,2 och 3.1, 3.2,3.3 och
3.4 $$

o Frivilliga uteslutningsgrunder enligt LOU 13 kap 3 $

Registrering av skatter och avgifter - uppgifter från Skatteverket och
Kronofo gdemyndi gheten.

Finansiell och ekonomisk ställning - uppgifter från Bisnode.

Kvalificeringskraven har varit enligt nedan:

o Reserverad upphandling vilket innebär att anbudsgivare ska kvalificeras
på ftiljande grunder, leverantören ska:

1. omfattas av skyddade verkstäder

2. vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med
funktionsnedsättning eller miss gynnade personer.

o Teknisk ftirmåga och kapacitet med tillhörande referensuppdrag

o Underleverantör

. Gemensamma anbud

o Anbudsgivare som inte är skyldig att upprätta årsredovisning/årsbokslut

o Utländskaanbudsgivare

o Nystartat ftiretag

o Kvalitetssäkring

o Miljöledningssystem

o Elektroniskfakturahantering

(Aw
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Vidare prövas anbudet mot samtliga obligatoriska ställda ska-krav.

Utvärdering av kvalificerade anbud har skett enligt ekonomiskt mest
ftirdelaktiga anbudet med hänsyn tagen till kriterierna bästa ftirhållandet
mellan pris och kvalitet, där kommunen viktat ftirhållandet 60 procent
kvalitet och 40 procent pris.

Jämft)relsetal : totalt anbudspris + ev prispåslag

Totalt prispåslag I 010 000 SEK ftirdelat på ftiljande kvalitativa kriterier:

. Organisation

o Kvalitetsarbete

. Systematiskt arbetsmiljöarbete

o Arbetsmetod och kompetens

o Sfüerhet och miljö

. Uppstartsprocess

Ankommet anbudspriset refl ekterar samtli ga obli gatoriska avtalsår samt

eventuella optionsår.

Totalt anbudspris 19 425 830 kronor, inklusive optionsår.

Anbudet fran Samhall AB är det enda inkomna anbudet då de uppfyller
ställda obligatoriska krav och har offererat helt i enlighet med ftirfrågan
ftireslås tilldelas kontraktet Vårdnära servicetjänster.

Kommunstyrelsens arbetsutskotthar fattat ett beslut i överensståimmelse med
ekonomikontorets ftirslag till beslut i tjÈinsteskrivelse 20 I 8-0 I -3 1 .

Upphandlingschef Theresa Hägglund informerar om ärendet.

För genomfärande
Kommunstyrel sens ekonomikontor/upphandlingsenheten
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S 4 Upphandling: 2017 lT-drift
KS 20171147

Beslut
1. Atea Sverige AB Org.nr. 556448-0282 antas gällande avtal für 2017IT-

drift.

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

3. Paragrafenjusteras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen har genomftirt en upphandling av IT-drift .

Upphandlingsgruppen har besått av representanter från IT-kontoret och
upphandlingsenheten, vid utvärdering har även socialftirvaltningen och
utbildningsftlrvaltningen varit representerade. Upphandlingen har skett
genom så kallad "konkurrenspräglad dialog".

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

Anbud har infordrats på rubricerat uppdrag ftir nästkommande avtalsperiod
2018-05-02 - 2022-05-01 med möjlighet att fürlänga avtalet med24 månader
maximalt två gånger med i övrigt oft)råindrade villkor. Maximalt kan avtalet
löpa till och med 2026-05-01. I de fall beställaren avser att ftirlänga avtalet
ska skriftlig information om detta vara leverantören tillhanda senast nio
månader ftire avtalstidens utgång.

Nio stycken anbudsgivare kvalificerade sig ftir att delta i dialogen. Innan
dialogen tog vid meddelade en leverantör att de inta avsåg att vara med.
Efter fiirsta mötet hoppade en leverantör av, med övriga sju hölls två möten.

Efter dialogmöte två meddelade ytterligare tre anbudsgivare att de inte
låingre avsåg attvara med i dialogen och inte hade tänkte att låimna anbud.

Efter slutftirda dialoger gick kommunen ut med ett slutligt
ftirfrågningsunderlag, eft er synpunkter från en av anbudsgivarna j usterades
ftirfrågningsunderlaget och anbudstiden ftirltingdes.

Två anbudsgivare låimnade anbud på det slutliga underlaget. Dessa var Atea
Sverige AB Org.nr 556448-0282 och CGI Sverige AB Org.nr 556337-2191.

Prövning av anbudsgivare ft)r att delta i dialogen har skett enligt nedan.

. Uppgifter från skatte - och kronofogdemyndighet

u/4
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o Finansiell och ekonomisk ställning (minst "AA God kreditvardighet")

o Referenser(tvåväsentligareferensuppdrag)

Utvärdering

Utvärderingen av det slutliga ftirfrågningsunderlaget har skett enligt det
ekonomiskt mest ftirdelaktiga anbudet baserat på pris och kvalitet.

De kvalitativa kriterierna med mervåirdesavdrag bestod av:

o Förbättringsprojekt

. Övertagandeprojekt och leveransftirmågabasdrift

Dessa kriterier kunde tillsammans ge ett avdragpä32 000 000 kronor på det
totala anbudspriset. Eftersom prisdifferensen mellan anbud översteg den
summan kunde inte utvärderingen av de kvalitativa kriterierna påverka
utfallet och kommunen har därftir endast utvärderat Ateas anbud.

Priser

Anbudet från Atea Sverige AB är det anbud som är det ekonomiskt mest
ftirdelaktiga anbudet det vill säga lägst jämftirelsetal: totalt anbudspris -
eventuellt prisavdrag.

Bruttopris hela awalsperioden 92127 248kr

Investeringskostnader proj ekt 2398 000 kr

Hemtagning fdrbåittringsproj ekt - 6 455 696kr

Total kostnad 88 069 5521,r

Mervärdesavdrag max 32 000 000 kr - 20 000 000 kl

Jåimförelsetal 68 069 552kr

Tilldelas kontrakt

Side
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148 363 342kr

2 362252k1

- l0 444 7791<r

140 280 815 kr

Atea

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fattat ett beslut i överensstämmelse med
ekonomikontorets ft)rslag till beslut i tj änsteskrivelse 20 1 8-02-05.

Upphandlingschef Theresa Hägglund informerar om ärendet.

För genomfiirande
Kommunstyrelsens ekonomikontor/upphandlingsenheten

CGIAteaPriser
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S 5 Medborgarförslag. Förbjud vattenskoterkörning och
vattenskidåkn i ng inom fågelskyddsom råde
KS20r6t4t6

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfu llmäktige avslår medborgarfü rslaget att ftirbj uda vattenskoter-
och vattenskidåkning i kommunens lokala ordningsfüreskrifter, eftersom det
inte är möjligt att infüra ett sådant fiirbud där. Det är länsstyrelsen som har
möj lighet att reglera vattenskoterkörning och vattenskidfüning.

Beskrivning av ärendet
Åke Lidberg har 2016-07-07lêimnat ett medborgarfürslag där han ftireslår att
ett ftirbud mot vattenskoterkörning och vattenskidåkning inftirs i den lokala
ordningsstadgan inom fågelskyddsområdet Södra Buddbyträsket, Bodträsket
och Bodån under tiden I maj - 31juli. Arrangemang som exempelvis Boden
alive med vattenskotertävling/uppvisning i organiserad form ska tillåtas.

Lidberg motiverar ftirslaget med att fågelskyddsområdet är till ftir att skydda
fägelarter med ungar under den tid som de b¡er fiäderdräkt och därfür inte
kan flyga. Han hänvisar till beslut om Ëgelskyddsområde som länsstyrelsen
i Norrbotten har fattat och påpekar att polisen idag inte kan ingripa mot
okynneskörning, vilket lett till attfårylar dödats. Sjöfaglff med ungar ftirhöjer
upplevelsen i rekreationsområdet och gör att Boden framstår som en
naturskön och djur/fågelvänlig stad.

Medborgarftirslaget skickades 2016-07-07 på remiss till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden som 2016-10-21meddelar att de efter överläggning med
samhällsbyggnadskontoret anser att remissen bör överlåtas till dem.
Remissen flyttas över till samhällsbyggnadskontoret som i tjänsteskrivelse
2017-12-01ftireslår att medborgarfürslaget ska avslås. Det är inte möjligt att
inftira ett sådant ñrbud i ordningsftireskrifterna. Det är länsstyrelsen som har
möjlighet att tillåta vattenskoterkörning enligt vattenskoterftirordningen och
reglera vattenskidåkning i sj ötrafikftireskrifter.

Samhällsbyggnadskontoret skriver att fürslaget åir komplicerat. Frågan om
vattenskoter behandlas i Vattenskoterftirordningen ( 1 993 : 1 053) och
Miljöbalken (1998:808). Vattenskoterfürordningen innebåir att det endast är
tillåtet att köra vattenskoter i farleder samt i områden där länsstyrelserna
beslutat om undantag från det generella fiirbudet. Länsstyrelsen får efter
samråd med kommunen och Polismyndigheten medge att vattenskotrar får
anvåindas tillfälligt ftir tävling eller uppvisning.

Den som framftir en vattenskoter i strid mot füreskrifter kan dömas till böter.
Polisen och Kustbevakningen är ansvariga ft)r övervakningen av
vattenskoterköming.
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På Naturvårdsverkets hemsida framgår att Vattenskoterftjrordningen är svår
att tillämpa, eftersom det är oklart om den stÊimmer överens med EU-
lagstiftningen och EU:s krav på fri rörlighet für varor och tjåinster. Frågan
om de svenska reglerna har varit uppe i EU-domstolen. På grund av denna
oklarhet bedriver myndigheter ingen tillsyn utifran ftirordningen.

Låinsstyrelsen har med stöd av sjötrafikftireskrifter begråinsat högsta tillåten
hastighet av 5 knop på exempelvis Bodträsket.

Ordningslagen avser offentlig plats och beskriver exempelvis vad som kan
regleras i lokala ordningsfiireskrifter (benåimndes tidigare lokal
ordningsstadga). De aktuella vattenområdena är inte Offentlig plats och kan
dåirftir inte regleras på det sätt som ftireslås.

För beslut
Kommunfullmäktige

Sida
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Kommu nstyrelsens arbetsutskott

S 6 Aterremiss. Fastställande av avg¡ft för förlorade och
skadade färdbevis
K520171379

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmåiktige fastställer avgiften ftir ftirlorade och skadade ftirdbevis
till 100 kronor ftir samtliga elever i ftirskoleklass, grund- och gymnasieskola

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden beslutade 2017 -05 -24 $ 3 9 ftreslå kommunfullmäktige
att fastställa avgiften ftir ftirlorade och skadade ftirdbevis till 150 kronor ftir
elever i grund- och gymnasieskolan.

Kommunfullmfütige fastställde 2009-11-16 $ 139 avgifter ftir ftirlorade och
skadade ftirdbevis.

o För elev i fÌirskoleklass till och med år 5 är avgiften 0 kronor ftir ftirsta
tillfìillet och dåirefter 50 kronor per fÌirdbevis.

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

o För elev i gymnasieskola åir avgiften 150 kronor.

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

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-16 $ 98 att återremittera åirendet till
utbildningsnämnden ftir ftirtydligande av att barn på landsbygden inte ska
missgynnas.

Utbildningsnämnden ftireslår 2017-12-14 $ 101 att kommunfullmäktige
fastställer avgiften für fürlorade och skadade fÌirdbevis till 150 kronor ftir
samtliga elever i ftirskoleklass, grund- och gymnasieskola.

Förslaget på avgiften ftir ftirlorade och skadade fÌirdbevis gäller ftlr alla
elever, såväl inom tätort som på landsbygd. Genom utbildningsnämndens
ftirslag är avgiften densamma für elever oavsett om de füer med
länstrafikens eller med lokaltrafi kens bussar.

X'ör beslut
Kommunfullmåiktige

Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-05
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Förvärv av akt¡er i lnera AB
KS 2018/49

Arbets uts kottets fö rs lag
1. Kommunfullmäktige beslutar attav SKL Företag AB forvärva fem aktier

i Inera AB ftir en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet.

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna i ärendet redovisat
aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat
anslutningsavtal.

3. Kommunchefen får i uppdrag att underteckna handlingar enligt punkt I
samf 2.

Beskrivning av ärendet
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktadpäutveckling av
e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invanare och medarbetare inom
vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma
lösningar, gemensam infrastruktur och stöd ftir digitalisering. Bland de
gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel ll77 Yårdguiden, UMO
(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning ftir Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har ftireträdare ftir landsting och
regioner uttalat sitt st<id ft)r en ftiråindring som innebär att verksamheten
breddas och även omfattar kommunerna samt ger en nåirmare anknytning till
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) arbete med
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande ftirankrings- och beslutsprocess
beslutade styrelsen ftir SKL 2016-10-07 att godkänna att SKL Företag AB
ftirvärvar merparten av aktiema i Inera AB. Samtliga landsting och regioner
har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB.
Efter den formella tillträdesdagen20l7-03-16 kan nu landets kommuner
erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som
landsting och regioner.

Den ändrade inriktningen ft)r bolaget finns formulerad i aktieägaruvtal,
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarcäd
och bolagsståimma. I bolagsstyrelsen finns l5 ledamöter med politiska
ftireträdare - sex från kommunsidan, sex fran landsting/regioner samt tre
tjänstepersoner.

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och
sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna
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verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg
och samhällsbyggnad.

Genom att kommunen blir delägare i ftiretaget blir det möjligt att köpa
tjänster från Inera AB utan ftiregående upphandling (genom det så kallade
Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan
kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitaliseringen i
offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag
som åir att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i
verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

Ekonomikontoret ftireslår i tj änsteskrivelse 20 1 8-0 I -03 :

1. Kommunfullmäktige beslutar att av SKL Företag AB ftjrvärva fem aktier
i Inera AB ftr en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med
aktieöverlåtel seavtalet.

2. Kommunfullmåiktige beslutar att godkänna i ärendet redovisat
aktieägaravtal och afLinträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat
anslutningsavtal.

3. Kommunchefen får i uppdrag att underteckna handlingar enligt punkt I
samt 2.

Ekonomichef Lena Lundberg informerar om ärendet.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Nya riktlinjer för finansverksamheten samt revidering
av företagspolicyn
KS 2018i82

Arbets uts kottets fö rs la g

1. Kommunfullmdktige fastställer ftireslagna Riktlinjer ftir
finansverksamheten inklusive ftirvaltning av medel avsatta ffir
pensionsftirpliktelser att ersätta gällande Finanspolicy.

2. Kommunfullmäktige ändrar ordet "finanspolicy" i füretagspolicyn till
"riktlinjer für finansverksamheten inklusive ftirvaltning av medel avsatta
für pensionsfürpliktelser".

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har reviderat nuvarande Finanspolicy ett flertal gånger,
senast 2016-06-20 ç 77.I enlighet med den nya kommunallagen som började
gälla 2018-01-01 ftireslår ekonomikontoret i tjtinsteskrivelse 2018-01-16 att
finanspolicyn byter naÍrn till "Riktlinjer für finansverksamheten, inklusive
ffirvaltning av medel avsatta ftir pensionsftirpliktelser". I samband med detta
ftireslås att kommunfullmfütige fastställer riktlinjerna som nya, inte
reviderade.

I ftirslaget finns ett nytt avsnitt om vilka etik- och hållbarhetskrav
kommunen har på placeringar och upplåning. Dessutom har många
ftirtydliganden gjorts, bland annat om målet med riktlinjerna,
ansvarsfü rdelningen, koncemkontot, leasing samt uppfüljningen av
riktlinjerna. Det har även tydliggjorts att likviditetsöverskott endast får
placeras om det inte åir tillfìilligt, om det inte behövs ftir att minimera
lånebehovet eller ffir att minska låneskulden samt som tidigare om det inte
behövs ftir att täcka betalningsberedskapen.

Möjligheten att placera i strukturerade produkter eller att använda derivat vid
upplåning har tagits bort. För bolagen är det fortfarande tillåtet att anv?inda

ränteswap vid upplåning, under ftirutsättning att de vidtar ftirsiktighet och
beaktar risken, eftersom det i nuläget fürekommer och att det kan vara
ftirdelaktigt. Med rådande negativa ränteläge är det idag svårt ftir kommunen
att placera pengar som ger avkastning. I ftirslaget finns d¿irftir en öppning ft)r
att placera medel i fürsiktiga räntefonder. Råintefonderna får endast medge
en väldigt låg risk och kommunen ska kunna avsluta fonden och därmed få
tillbaka sina likvida medel inom maximalt tre dagar.

Bankema ska börja ta ut en del avgift ftir att tillhandahålla en checkkredit.
Idag har kommunen en checkkredit på 60 miljoner kronor, vilket motsvarar
en månads löneutbetalning. Den har hittills inte behövts anvåindas. Om det
skulle uppstå ett behov av att tilHälligt ftirståirka likviditeten och upplåning
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är mer ftirdelaktigtän att nyttja en checkkredit ftireslås ett tillägg som ger
kommunstyrelsen möjlighet att besluta om en tillftillig upplåning på
maximalt tre månader och maximalt 60 miljoner kronor.

Ett utkast till ftlrslag har varit på remiss hos bankema, kommunens bolag
och stiftelsen. Remissvaren har endast innehållit mindre synpunkter som har
tagits i beaktande. Stiftelsen hade däremot ett ftirslag om att borgensavgiften
ska bestämmas årligen och att den ska baseras på någon form av
genomsnittsränta. Enligt skriften En modell ftir kommunal borgensavgift
som är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, SABO och
Kommuninvest ska borgensavgiften vara afftirsmässigt beståimd, vilket även
var tanken från stiftelsens sida. Den totala kostnaden für ett lån med borgen
ska därftir motsvara kostnaden ftir ett lån utan borgen. Eftersom det är svårt
att fastställa en genomsniftlig lånekostnad utan borgen füreslås
borgensavgiften oftirtindrad med 0,3 procent ftir stiftelsen och 0,1 procent för
de kommunala bolagen. I Kommuninvests senaste undersökning från 2016
har kommuner som liknar Bodens kommun en borgensavgift på i snitt drygt
0,3 procent.

I Företagspolicyn finns en hänvisning till Finanspolicyn. Ekonomikontoret
ftireslår att den hänvisningen ändras till "Riktlinjer für finansverksamheten
inklusive ftirvaltning av medel avsatta für pensionsfürpliktelser".

Ekonomichef Lena Lundberg informerar om ärendet.

För beslut
Kommunfullmäktige
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S I Driftsbidrag till liftsystem Storklinten
KS20t4/393

Arbets uts kottets fö rs lag
Arbetsutskottet låimnar ärendet utan yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-19 $ 141 att ge ett årligt bidrag om
2,2 miljoner kronor under en treårsperiod, totalt 6,6 miljoner kronor till
Storklintens liftsystem AB ftr drift av liftsystemet vid Storklintens
skidanläggning. Bakgrunden till det ställningstagandet var att det fanns stora
problem ftr 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 ftir den alpina delen, det vill säga

Storklintens liftsystem AB, går med ett underskott i storleksordningen om
drygt2,2 miljoner kronor. I den plan som finns für den kommande 3-
årsperioden prognostiseras underskott på cirka2,2 miljoner kronor per år.

Under 2017 har bolaget gjort en omvÈirldsanalys i syfte atttafran en vision
och langsiktig afftirsplan. Sammanfattningsvis kan konstateras att bolaget ser
stora möjligheter att utveckla produkten Storklinten. Grunden i satsningen
handlar framfiirallt om att utöka antalet fritidshusboenden på området där
nuvarande skidbacken utgör en viktig attraktion ftir området, men där också
nya nerfarter planeras. Vidare kommer bland annat en langsiktig lösning ftir
vatten och avlopp für området att behöva klaras ut.

Bolaget gör bedömningen att man, givet den satsning som planeras fiir hela
området, efter år 2022kommer att klara sig utan driftsbidraget om2,2
miljoner kronor per år, till liftanläggningen.

Kommunledningsftirvaltningen fÌireslår i skrivelse 2017 -10 -23 att
kommunfullmäktige beviljar ett driftbidrag om 2,2 miljoner kronor årligen
under perioden 2018-05-01 -2021-04-30 till Storklinten liftsystem AB.

Beredningens ftirslag:

1. Kommunfullmåiktige beslutar att ge ett driftsbidrag om 2,2 miljoner
kronor årligen ftir tre säsonger under perioden 2018-05-01 -2021-04-30
till Storklinten 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 ftir drift av den alpina verksamheten i
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För beslut
Kommunfullmåiktige
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Storklinten och där grunden i avtalet Èir att ge allmåinheten tillgang till
den anläggningen.
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S 10 Reducering av avg¡ft för hemtjänst vid sjukhusvistelse
K520171744

Arbets uts kottets förs la g

Kommunfullmäktige beslutar att vid sjukhusvistelse överstigande en dag
minskas avgiften für hemtjänst. Minskningen görs med 1/30-del av
månadsavgiften per dag, från och med dag två.

Beskrivning av ärendet
I nu gällande avgiftsreglemente, Avgifter och regler ftir vård och omsorg i
Bodens kommun, sker en minskning av avgiften för hemtjänst enbart vid
tillftilliga uppehåll av insatsen. För avgiftsreducering ska uppehållet vara
minst frra veckor.

Det innebåir att en person kan vara inskriven på sjukhus under en
relativtlangperiod och betala avgift till regionen och samtidigtbetala full
avgift till kommunen für hemtjänstinsatser.

I syfte att skapa mer enhetliga regler ftir avgiftsreducering inom vård och
omsorg i Bodens kommun, füreslår dåirftir socialnåimnden2017-11-28 $ 163
att det vid sjukhusvistelse inftirs s¿unma regler für reducering av avgiften ftir
hemtjänst som gäller vid frånvaro inom äldreboenden.

För beslut
Kommunfullmäktige
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S f f Äskande om utökad budget för valnämnden
KS 2018/9s

Arbets uts kottets förs lag
1. Kommunfullmäktige utökar valnämndens budget med 200 000 kronor.

2. Finansiering tas fran kommunstyrelsens oftirutsedda.

Beskrivning av ärendet
Inftir de allmåinna valen till riksdag, kommun och landsting/region 2018 sker
vissa ftiråindringar i vallagen. Bland annat ftireskrivs att "som röstmottagare
far endast den fürordnas som har fått sådan utbildning som behövs für
uppdraget". Detta ställer krav på ökade utbildningsinsatser.

I den vallagskommitté som tillsattes efter valet 2010 diskuterades även
frågan om rekr¡ering av röstmottagare, SOU 2013:24. Kommittén uttryckte
då att de "...inte funnit skåil att närmare överväga några formella regler av
jävskaraktär nåir det gäller röstmottagarna. En gråins som vi dock tycker är
befogad ãr att enperson som kandiderar på lista inte ska fungera som
röstmottagare." Ä.ven om detta inte har fastställts i lag har det på manga håll
initierat en övergång fran partinominerade till individuellt rekr¡erade
röstmottagare.

Sammantaget bedömer valnämnden att fürändringama medftir ökade
kostnader ftir valets genomftirande. Valnämnden beslutade därftir vid sitt
sammanträde 2018-01-15 $ I att hos kommunfullmäktige äska om utökning
av budget med 200 000 kronor.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Avveckling av den interna tryckeriverksamheten i

Bodens kommun
KS 2018/13s

Arbets uts kottets fö rs la g

Arbetsutskottet lämnar åirendet utan yttrande.

Beskrivning av ärendet
I samband med ombyggnationen av Plan 2 i stadshuset inleddes en utredning
av tryckeriverksamheten som bedrivs av Bodens kommun. Detta med
anledning av den ökade digitaliseringen och behovet av lokal für tryckeriet.
Tryckeriets uppdrag har kartlagts genom kontroll av inkomna beställningar.
90 procent av volymen kan hänftiras till utbildningsftirvaltningen. Tre
altemativ har utretts:

1. Tryckeriet flyttar till utbildningsfürvaltningen och får ny lokal inom
skolan.

2. Tryckeriet kvarstår inom kommunledningsftirvaltningen, men i annan
lokal.

3. Tryckeriet awecklas och upphandlas av annan leverantör.

Kommunledningsftirvaltningen har utvärderat dessa och ftirespråkar
alternativ 3. Detta eftersom de ser en ökad digitalisering samt en
nedtrappning av behovet.

Konsekvensbeskrivn i ng

De stora volymerna på kommunens interna tryckeri beställs av
utbildningsftirvaltningen som kommer attlàggaom sitt arbetssätt samt skapa
fürutsättningar für att alla skolor och ftirskolor ska kunna kopiera material
själva. Utvecklingen kommer att ftiljas upp.

Upphandling ska inledas. En del av upphandling kommer att vara en
villkorad verksamhetsövergång som omfattar personal och utrustning.

Tidplan für aweckling och kommunikation tas fram av
kommunledningsftirvaltningen.

Kommunledningsftirvaltningen ftireslår i tj änsteskrivelse 20 I 8-0 1 -3 0 att:

1. Kommunfullmåiktige awecklar tryckeriverksamheten inom Bodens
kommun.

2. Kommunfullmäktige ger upphandlingsenheten i uppdragatt inleda en
villkorad upphandling som innehåller personal samt befintlig egen
utrustning, så kallad verksamhetsövergång.

För beslut Kommunfullmdktige
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Antagande av detaljplan för del av SÄVAST 23:11,
Västra Lunda, Sävastön
KS20t7/282

Arbets uts kottets förs lag
Kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat detaljplan som syftar till att
möjliggöra en utbyggnad av ett trettiotal enbostadshus inom området Västra
Lunda på Sävastön.

Kommunstyrelsens ordfü rande har genom sin delegat ion 2017 -04-06
beslutat att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdragaft upprätta en detaljplan
ftlr aktuellt planområde.

Samhällsbyggnadskontoret har i enlighet med plan- och bygglagens regler
ftir normalt planft)rfarande, upprättat, samrått samt ställt ut detaljplanen med
tillhörande handlingar ftir granskning.

Under tiden ftir samråd 2017-05-02 till och med20I7-05-23 inkom
synpunkter från:

o Trafikverket

o Fortifikationsverket

o Skanova

o Försvarsmakten

o Boendel på Norra Maranvägen

o Potatisgrossisten i Sävast AB

o Boende 2 påNorra Maranvägen

o Kultur-, fritids- och ungdomsnämnd, ordftirandebeslut

o Lantmäteriet

. Boende 3 på Norra Maranvägen

o Länsstyrelsen

o TekniskaFörvaltningen

o Boende på Morotsvägen

Länsstyrelsen framhåller sin principiella standpunkt att j ordbruksmark
endast i undantagsfall får tas i anspråk ftir bebyggelse, men har ftirståelse för
kommunens planer på bostäder inom detta område. Länsstyrelsen har inte
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heller några sådana invändningar mot planftirslaget som skulle leda till att ett
beslut att anta detaljplanen behöver prövas enligt 1 I kap. l0 $ PBL.

Övriga inkomna synpunkter handlade om att området borde ftirskjutas mot
öster, lokaliseras noff om aktuellt område eller att området inte bebyggdes
överhuvudtaget. Att en milj ökonsekvensbeskrivning behöver upprättas samt
att man istället ska bygga på andra ställen inom kommunen var också
synpunkter som framftirdes.

Under tiden ftjr granskning 2017-ll-22 till och med 2017-12-13 inkom
synpunkter från:

o Bodens Energi

o Trafikverket

o Tekniskaftirvaltningen

o Låinsstyrelsen

Låinsstyrelsen upplyser angående hantering av dagvatten att det ?ir lämpligt
att ftilja Svensk Vattens rekommendationer vad beträffar framtida nederbörd.
I övrigt framfür länsstyrelsen sin principiella ståndpunkt angående
jordbruksmark samt att de inte har nägra sådana invåindningar mot
planftirslaget att ett beslut att arfia detaljplanen skulle komma att prövas
enligt 11 kap. 10 $ PBL.

Tekniska ftirvaltningen saknar koppling till den norra gång- och cykelvägen
samt har synpunkter på dagvattenhanteringen.

Infnir antagandet har ftiljande synpunkter inte blivit tillgodosedda:

o Området bör ftirskjutas mot öster.

o Området bör inte bebyggas överhuvudtaget

o Bygg noff om planområdet istället

. Upprättaenmiljökonsekvensbeskrivning

o Bygg på andra ställen inom kommunen

S amhäll sbyggnadskontoret fü reslår i tj änsteskrivel se 20 I 8 -02-0 | att
kommunfullmäktige antar detaljplanen.

För beslut
Kommunfullmziktige
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Antagande av detaljplan för kvarteret Palmen, del av
Boden 52:10 samt del av Boden 56:39
KS20t7n76

Arbets uts kottets fö rs lag
Arbetsutskottet låimnar ärendet utan yttrande

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat detaljplan som syftar till att skapa
planmässiga ftirutsättningar für att uppft)ra ett flerbostadshus i upp till åtta
våningar i ett av Bodens mest centrala och attraktiva lägen.

Kommunstyrelsens ordftirande har genom sin delegation 2017 -03 -07
beslutat att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan
ftir del av kv. Palmen, del av Boden 52:10 samt del av Boden 56:39.

samhällsbyggnadskontoret har i enlighet med plan- och bygglagens regler
ft)r utökat planftirfarande, upprättat, samrått samt ställt ut detaljplanen med
tillhörande handlingar ftir granskning.

under tiden ftir samråd 2017-10-12 -2017-11-03 inkom l5 skrivelser från:

o Låinsstyrelsen

o Lantmäteriet

o Trafikverket

o LFV (Luftfartsverket)

o Försvarsmakten

o Bodens energi nät AB

o Teknisk ftirvaltning

o Privatperson boende i Cederrotens bostadsrättftirening

o Privatpersonerboende i Cederrotens bostadsrättsförening

o Privatperson boende på Strandplan

o Privatperson boende i Bodens centrum

o Privatpersoner boende i Bodens tätort

o Privatperson boende i Bodens tätort

o Privatpersoner boende i Boden

o Privatpersoner boende i Boden

s14
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Under tiden ft)r granskning 2018-1-10 - 2018-01-31 inkom fem skrivelser
fran:

o Låinsstyrelsen

o Lantmäteriet

o Trafikverket

o Försvarsmakten

o Skanova

De synpunkter som inkom under granskning samt
samhällsbyggnadskontorets kommentarer finns redovisade i ett separat
granskningsutlåtande.

Infür antagande kvarstår ftiljande synpunkter som inte blivit tillgodosedda:

o Synpunkt om att kvarteret inte bör bebyggas och att det finns andra
lokaliseringar i centrum, som kan vara låimpligare.

. På området mellan Centralskolan och Bodan bör istället en park eller
annat anläggas i anslutning till skolan.

Samhällsbyggnadskontoret fü reslår i tj änsteskrivelse 20 I 8 -02-01 att:

Kommunfullmåiktige antar detaljplanen.

För beslut
Kommunfullmáktige
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Motion från ungdomsfullmäktige. Renovera hus i
byarna
K520171823

Arbets uts kottets förs la g
Kommunstyrelsen anser härmed ungdomsmotionen besvarad

Beskrivning av ärendet
Astrid Wikström, elev på Stureskolan,har 2017-12-20Iämnat in en
ungdomsmotion där hon ftireslår att kommunen ska renovera gamla hus i
byama istället ftir att bygga nya hus fran grunden. Hon tycker att det åir

konstigt att det råder bostadsbrist och att man bygger nya bostäder när det
finns mångabyar med gamla hus som står och ftirfaller.

Ungdomsmotionen skickades på remiss till samhällsbyggnadskontoret 2017 -
12-21som i tjänsteskrivelse 2017-12-29 svarar att Astrids synpunkter arbra.
Det är synd att det står hus ute i byarna och ftirfaller. Det är dock ägarna till
husen som måste göra renoveringarna. om ägama inte bor i husen eller inte
vill renovera kan de välja att sälja dem till någon. Men då måste det finnas
tillräckligt med personer som vill köpa och bo i husen. Ägarna till husen
beståimmer vad de ska göra med dem.

Många vill istället bygga nytt och bo i Bodens tätort eller i närheten. Det är
ett önskemål som Bodens kommun tar hänsyn till och planerar ftir genom att
orda nya villatomter eller tomter till hyreshus.

Bodens kommun vill att fler ska välja att köpa hus i byarna och bosätta sig
där så att landsbygden hålls levande. Kommunen och organisationer ute i
landsbygden arbetar für att fler ska välja att bo kvar där, starta ftiretag eller
köpa hus och fl¡ta dit. Kommunen har också under sommaren 2017 tagit
fram en översiktsplan für kommunen och en plan frir landsbygdsutveckling i
strandnära läge, en LIS-plan. Dessa ska göra det lättare att renovera och
bygga ut husen som ligger nära attraktiva lägen vid vatten.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S f 6 Motion från ungdomsfullmäktige. Dra fiber i hela Boden
K520171824

Arbets uts kottets fö rs I a g

Kommunstyrelsen uppdrar till IT-kontoret att beakta forslaget på det sätt IT-
chefen ftireslår.

Beskrivning av ärendet
Julia Järnberg, elev påNorrskenet, har 2017-12-20\ämnat in en
ungdomsmotion där hon ftireslår att kommunen ska dra fiber i hela Boden,
till exempel i Hedenstorp. Även de sorn bor i utkanten av Boden behöver
snabbt och bra intemet, eftersom stora delar av ungdomars "värld" finns där.

Ungdomsmotionen skickades på remiss till IT-kont oret 2017 -12-21 som i
tjänsteskrivelse 2018-01-02 svarcr att kommunen har byggt bredband till
byar och orter där marknaden själv inte ansett det lönsamt. Utbyggnadema
har till största delen skett med hjälp av stödmedel fran EU.

Bodens kommun har sökt och beviljats stödmedel och en upphandling av
utbyggnader pågår. Hedenstorp ligger rutanftir stödområdet och finns inte
med i kommunens upphandling ffir utbyggnad av bredband på landsbygd.

Under de senaste åren har flera ftlretag börjat bygga fiber i mer centrala delar
av Boden. I Heden/Hamptjärnmoran/Trångfors bygger tre olika ftiretag
bredband med fiber. Kanske awaktar ftiretagen med Hedenstorp ftir att i
fürsta läget bygga ut mer centrala delar av Heden.

Utbyggnad av bredband ftregås av en kartläggning av intresset och sedan

vägs antalet intresserade mot kostnaden ftr utbyggnaden. Om intresset är
tillräckligt tas ett byggbeslut. I kommunens tidigare projekt har
kartläggningen skett i samverkan med kontaktpersoner i byarna. Samma
modell kan användas när det gäller Hedenstorp.

IT-chefen füresår att:

o Kommunen tar en dialog med boende i Hedenstorp ftir att utse en
kontaktperson.

o Kommunen tillsammans med kontaktpersonen informerar och kartlägger
intresset i Hedenstorp.

o Resultatet av kartläggningen kan sedan överlämnas till kommunens
kontaktpersoner hos de företag som har aktiviteter i området.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Motion från ungdomsfullmäktige. Synliggör
sommarjobb och praoplatser
K520171822

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunstyrelsen anser härmed ungdomsmotionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Linnéa Lindbäck, elev på Brönjaskolan, har 2017-12-20Iämnat in en
ungdomsmotion där hon ftireslår att lediga sommarjobb och praoplatser ska
anslås på papper på skolan eller att det ska finnas någon kategori ftir detta i
Boden-appen. Detta skulle göra det enklare att se vilka sommarjobb och
praoplatser som är lediga. Hon påpekar även att lokala ftiretag skulle kunna
annonsera om lediga sommarjobb. Som det ser ut nu måste ungdomen själv
ringa runt till ftiretag für att hitta lediga platser.

Ungdomsmotionen skickades på remiss till arbetsmarknadsft)rvaltningen
2017-12-21som i tjänsteskrivelse 2018-01-23 svarar att de åir positiva till
fürslaget som belyser det nödvändiga med att göra ferieplatserna mer
lättillgängliga. Tidigare har lediga ferieplatser redovisats på Bodens
kommuns hemsida.

Arbetsmarknadsftirvaltningen kommer att ftirse skoloma och studie- och
yrkesvägledarna med material ftir att fürtydliga informationen om vilka
ferieplatser som erbjuds samt även ftirtydliga informationen på Bodens
kommuns hemsida och JobbCenters hemsida.

Arbetsmarknadsfürvaltningen har ftirt dialog med kommunikationskontoret
och Boden-appen kommer inom kort att uppdateras med en ikon om
feriearbeten.

Förvaltningen har dock vissa invändningar mot ftirslaget. Eftersom
feriearbetena ftirdelas efter att ansökningstiden är slut ftller det ingen
funktion att visa på vilka platser som är lediga respektive upptagna. Lokala
ftiretag kan i dagslägetta emot ferieungdomar via kommunen, dessa
redovisas tillsammans med kommunens övriga ferieplatser. Väljer ftiretagen
att ta ferieungdomar i egen regi anv¿inder de sig fråimst av platsbanken på
Arbetsftirmedlingen. Arbetsmarknadsfü rvaltningen skriver vidare att det inte
?ir deras ansvar att handhålla praoplatser och hänvisar i denna fråga till
respektive skola och studie- och yrkesvägledare.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Antagande av riktlinjer personl¡g säkerhet för
förtroendevalda och anställda
KS 2017l80s

Arbets uts kottets förs Ia g

Kommunstyrelsen antar Riktlinjer personlig säkerhet ftir ftirtroendevalda och
anställda i kommunen.

Beskrivning av ärendet
Räddnings- och säkerhetsfürvaltningen skriver i tjänsteskrivelse 2017-12-15
att anmälningarna om hot och våld ökar i samhället - både när det gäller
tjänstepersoner och ftirtroendevalda. Inftir valåret 2018 har riktlinjer tagits
fram till stöd ftir både ftjrtroendevalda och tjänstepersoner i samband med
hot som kan uppstå.

Med anledning av detta föreslår räddnings- och säkerhetsftirvaltningen att
kommunen antar riktlinjer ftir personlig säkerhet för anställda och
fürtroendevalda i kommunen.

Säkerhetssamordnare Tommy Lindvall informerar om åirendet.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Delegation av beslutanderätt om teckningsrätten inom
ekonomiområdet
KS 2018/81

Arbets uts kottets förs la g

Kommunstyrelsen lägger till ftlljande punkt i delegationsordningen:

4:9 Beslut om teckningsrätt inom ekonomiområdet.
Delegat: Kommunchefen.

Beskrivning av ärendet
För att kunna teckna kommunens deklarationer, plus- och bankgiron,
bankkonton, avtal och övriga handlingar inom ekonomiområdet krävs ett
beslut från kommunstyrelsen om vem som är behörig att underteckna
handlingar. Ekonomikontorets teckningsrätter Èir senast beslutade av
kommunstyrelsen 2017-10-02 $ 154.

Teckningsrätten behöver ofta revideras på grund av personalomsättning,
tindrade arbetsuppgifter eller liknande. För att effektivisera
beslutandeprocessen ftireslår ekonomikontoret i tjrinsteskrivelse 2018-01-16
att kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten om tekningsrätten inom
ekonomiområdet till kommunchefen.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Overförmyndarnämnden med begäran angående
budget för ensamkommande barn och facklig tid
KS 2018/48

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunstyrelsen avslår överfü rmyndarnämndens begäran med håinvisning
till personalkontorets tjänsteskrivelse och med anledning av att medel
kommer att anslås ur det tillfrilliga flyktingstödet för 2018.

Beskrivning av ärendet
Migrationsverkets ersättningsregler ftr god man till ensamkommande barn
har ftirändrats från och med 2017-07-0L Övergangsregler har tillämpats
under andra halvåret 2017. Från och med 2018-01-01 kommer
överftirmyndarnåimnden inte att kunna eftersöka några kostnader som
uppstår i hanteringen av de ensamkommande bamen.

De flesta barn som idag har god man i kommunen kom under 2}Is,vilket
innebär att problemet kommer att minska efter 2018. Avtrappningstakten
kommer dessutom att öka under året på grund av att Migrationsverket har ett
ökat fokus pà att pröva asylärenden så snabbt som möjligt, många av barnen
fyller 18 år under 2018, fler barn väljer att återvända och åldersbedömning
tillämpas. Tillströmningen av nya barn är 1åg.

Överftirmyndarenheten har två personer som jobbar fackligt i Visions
styrelse. Dessa uppdrag påverkar verksamheten betydande då den endast
består av fyra medarbetare. Överftirmyndarenheten behöver få ekonomisk
möjlighet att ta in ersättare i verksamheten.

Överftirmyndarnämndens beslut 20 17 -12-20 $ 87 :

1. Överftirmyndarnämnden begär ersättning från kommunstyrelsen ftir
tidi gare av Mi grationsverket ersatta arvodesko stnader och ersättningar
ftir kostnader i samband med godemän ftir ensamkommande barn.

2. Kostnadstäckning begärs für verksamhetsåret 2018 med cirka två
miljoner kronor.

3. Överftirmyndarnämnden begär att kommunstyrelsen ersätter
överftirmyndarenheten ftir facklig tid enligt riktlinje ftir Bodens
kommun.

Personalkontoret ftireslår i tj rinsteskrivelse 20 I 8 -0 I -24 att
överftirmyndarnämndens begåiran ska avslås med motiveringen att den
centrala budget som finns ftir att ersätta facklig tid går till ordftjrande och
vice ordftirande i Kommunal och Vision. Den person som ersättningen
önskas ftir är inte ordfürande eller vice ordfürande.

För beslut Kommunstyrelsen
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Svar på fråga till kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
samt fastighetsnämnden om anläggningar
KS 20171784

Arbets uts kottets fö rs lag
Arbetsutskottet låimnar ärendet utan yttrande i väntan på fastighetsnåimndens
återrapportering.

Beskrivning av ärendet
Kultur-, fritids- och ungdomsnåimnden har haft i uppdrag att ta fram en
anläggningsutredning. Lördag 2 dec stängde det befintliga Ungdomens Hus
ftir att fürbereda tömning av byggnaden. Åtgåirden füranleds av atthuset ska
rivas für att ge plats ftir nya bostäder i kvarteret Enen.

Dialog har ft)rts mellan fastighetsftirvaltningen visavi kultur-, fritids- och
ungdomsftirvaltningen angående lokalftrsörjning. Ännu är dock inte frågan
om lokaler ftir den framtida verksamheten löst.

Jämlikt kommunallagen (1991:900) 6 kap 1 $ ska kommunstyrelsen ha
uppsikt över övriga nåimnders verksamhet. Enligt 6 kap 3 $ har
kommunstyrelsen möjlighet att fran övriga nåimnder, beredningar och
anställda i kommunen eller landstinget begära in de yttranden och
upplysningar som behövs ftir att styrelsen skall kunna fullgöra sina
uppgifter.

Kommunstyrelsens beslut överensstämmer med
kommunledningsftirvaltningens och kommunstyrelsens ordfürandes ftirslag
till beslut i tjänsteskrivelse 2017-12-07.

Kommunstyrelsens beslut 2017-12-ll $ 221:

Kommunstyrelsen begär till kommande KS-sammanträde en redovisning
fran kultur-, fritids- och ungdomsnämnden samt fastighetsnämnden avseende
den langsiktiga anläggningsftirsörjningen inom fritidsområdet, med såirskild
redovisning av vilka åtgärder som vidtas für att säkerställa verksamheten vid
Ungdomens Hus i det korta respektive långa perspektivet.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens yttrande

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden har arbetat fram en redovisning
avseende den långsiktiga anläggningsftirsörjningen inom fritidsområdet och
beslutade 2018-01-18 $ 2 att överlämna den till kommunstyrelsen som svar
på frågan om ftirvaltningens anläggningar.

Ett utkaslarbetsmaterial på prioriteringslistan åir överlämnad till
fastighetsnämndens presidium och fastighetsftirvaltningens chef i december
2017. Förslaget har därefter justerats med avseende på dialog och önskemål
fran fastighetsftirvaltningen.
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När det gäller Ungdomens Hus beslutade kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden2}l7-11-08 $ 103 att snarast fyra en lokal på Kungsgatan.
Detta med tanke på det akuta läget, efter att kommunfullmdktige upphävt
beslutet om placering i Centralskolan. Valet ftill på gamla "Vacker tass",
eller dessftirinnan Föreningssparbankens lokal. Lokalen har visat sig ha ett
visst renoverings- och anpassningsbehov. För att säkerställa verksamhet ftir
de ungdomar som brukar besöka Ungdomens hus fram till dess den ordinarie
tillftilliga lokalen är klar har kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen i
samarbete med fastighetsforvaltningen hyrt en mindre lokal i samma
fastighet.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden och kultur-, fritids- och ungdoms-
ftirvaltningen bedömer att det är rimligt att ta denna större lokal i besiftning
under två års tid für att kunna göra en riktig bedömning om behov,
aktivitetsmäl,läge, namn och utformning av en framtida
ungdomsverksamhet och mötesplats. Förutsättningar ska finnas ftir bland
annat h?ittg, nöjesaktiviteter, hälsa, musik, surf, hjälp med skolarbete och
integration.

Lokalen på Kungsgatan bedöms vara rätt val i dagsläget med avseende på
det centrala läget, närhet till busskommunikationer och övrig tillgänglighet.
Närheten till utomhusaktiviteter och arrangemang ses också som bra.

Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningens yttrande

När det gäller lokalfrågor utgår kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen,
enligt tjtinsteskrivelse 2018-01-22, frän den anläggnings- och lokalutredning
som fastställdes av kommunfullm?iktige 2016-10-17 $ 108. Utredningen
överlämnades till kommunstyrelsen ftir beaktande i kommande strategiska
planer. I denna process ska även framtida lokaliseringar av
fritidsanläggningar analyseras. Kultur-, fritids- och ungdomsftirvaltningen
anser att deras arbete begråinsats av att kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
inte delgett en politiskt beslutad prioritering till fastighetsfürvaltningen.
Tjänsten vid de båda ftirvaltningarna har arbetat efter kommunens riktlinjer
für internhyra.

Kultur-, fritids- och ungdomsfürvaltningen skriver att i samband med att
Ungdomens Hus sades upp fran sin lokal i kvarteret Enen presenterade
fastighetsftirvaltningen tvä alternativ till nya lokaler für verksamheten,
Centralskolan och ftire detta Ica Kanonen. Efter att ett lokalprogram tagits
fram anser både kultur-, fritids- och ungdomsftjrvaltningen och
fastighetsftrvaltningen att det är olåimpligt att placera Ungdomens Hus i
Centralskolan, eftersom det skulle krävas omfattande anpassning av lokalen.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S 22 Kommunledningsförvaltningens verksamhetsberättelse
samt investeringsredovisning Íör 2017
KS 2018/65

Arbets uts kottets fö rs I a g

Kommunstyrelsen fastställer kommunledningsforvaltningens
verksamhetsberättelse for 2017 .

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsftirvaltningen har upprättat verksamhetsberättelse ftir 2017.
Verksamhetsberättelsen innehåller måluppfyllelse samt en analys av denna,
en redogörelse över året som gått, en ekonomisk analys samt en
framtidsbedömning.

Mål och uppdragen

Måluppfullelsen visar att samtliga mål inom Ekonomi, Kontinuerlig
verksamhetsutveckling, Vi arbetar tillsammans, och Barnvänliga Boden är
uppfullda. Resterande mål åir delvis uppfyllda. En analys av måluppfyllelsen
åir gjord.

Sex av uppdragen är ftirdigställda under aret medan frra pågår. De uppdrag
som är ftirdigställda Êir Pröva möjligheten att konkunensutsätta nytt
äldreboende, Ta fram en avsiktsfürklaring für ett fördjupat samarbete,
Lokala miljömåI, Medborgardialog, Modell ñr kvalitets- och
servicefürklaringar och Plan ftir personal- och kompetensftirsörjning.

Ekonomi

Driftredovisningen visar ett överskott mot budget på totalt 1,8 miljoner
kronor. De större awikelserna framgår ur verksamhetsberättelsen.

Investeringsredovisningen visar att årets nettoinvesteringar uppgår till46,6
miljoner kronor och årets investeringar ger ett underskott mot budget 6,6
milj oner kronor. Awikelsern a framgåx även här av verksamhetsberättelsen.

Uppföljning av internkontrollplan

Inom intemkontrollområdet "Avtal och upphandling" så har ett antal
livsmedelskontrakt ftiljts upp månadsvis für att sfüerställa att kommunen
köper på de upphandlade kontrakten. Kommunen har påbörjat ett arbete med
en översyn av delar av utbildningsftirvaltningen für att via fakturagranskning
säkerställa avtalstrohet och tillräckligt antal ramavtal. Löpande uppftiljning
av nägra av de viktigaste kontrakten inom socialftirvaltningen har skett som
bland annat har resulterat i en åtgärdslista für korrekt leverans.

Större externfinansierade projekt ftiljs upp och kontrolleras regelbundet från
start av projektet till slutredovisningen. Det kontrolleras bland annat om
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syftet har uppnåtts och den ekonomiska redovisningen ftlljs upp månadsvis
vid de olika prognostillfÌillena.

Inom kontrollområdena " Uppftiljning statsbidrag" och "Kontroller av
attestftirteckningen" så visar resultatet av dessa att
kommunledningsftirvaltningen har bra kontroll och några vidare åtgåirder
behövs inte.

Ekonomikontoret ftireslår i tjänsteskrivelse 2018-01-30 att kommunstyrelsen
fastställer kommunledningsftirvaltningens verksamhetsberättelse for 2017.

För beslut
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande /

tA /,/



Bodens kommun
Sam manträdes protokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-05

Sida

35(41)

Komm u nstyre lsens arbetsutskott

Förvärv av tomträtten till Boden 55:l I
KS20t7l84t

Arbets uts kottets fö rs lag
1. Kommunstyrelsen beslutar att fürvärva tomträtten till Boden 55:11 av

Travelhouse North AB, organisationsnummer 556630-9398 ftir en

överenskommen köpeskilling om 4 500 000 kronor.

2. Kommunstyrelsen godkänner i övrigt villkoren i köpehandlingen.

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordfürande och
samhäll sbyggnadschefen att underteckna fiir beslutet nödvändiga
handlingar.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med att identifiera
markområden som är lämpliga ftlr ftirtatning av stadskärnan. Ett av
områdena som kommunen anser vara av strategiskt värde ur denna aspekt är
tomträtten Boden 55:11. Tomträtten har varit till salu genom Svensk
Fastighetsftirmedling i Piteå med ett utgångspris om 4 900 000 kronor.

Objektet är en affÌirslkontorsfastighet mitt i centrala Boden, granne med
Coop och Bodensia. Byggnaden består idag av två inredda våningar med en
totalyta om 380 kvadratmeter med möjlighet att inreda cirka 140
kvadratmeter i övre plan. Delar av byggnaden, bland annat en lokal som
senast har använts für resebyrä, âr i dagsläget outþrda. Byggnaden
uppftirdes år 2000 av Vittjärvshus. Taxeringsvärdet 2016 är 3 196 000
kronor varav byggnadsvärdet2 620 000 kronor. På fastigheten finns fiorton
parkeringsplatser varav tolv Èir med motorvärmare.

Bodens kommunstyrelse antog 2015-10-05 $ 162 en centrumvision fi)r
utveckling av Bodens stadskåirna. Visionen ger idéer om hur ftlrtätning av
staden skulle kunna komma till uttryck. Centrumvisionen är därftir ett
underlag ftir arbete med upprättande av detaljplaner och ftirdjupning av
översiktsplanen für Bodens centralort.

Motiven till ett kommunalt ftirvtirv är två. Genom ftirvärvet erhåller
kommunen rådighet över ett centralt strategiskt område som på längre sikt
kan utvecklas och ftirtätas i enlighet med Centrumvisionen.

I det av kommunen arrtagna tillväxtprogrammet pekas besöksnäring och
handel ut som ett prioriterat tillväxtområde. Ett ftirvärv innebär att
turistbyrån fl¡tar från dess nuvarande lokalisering till ett bättre läge och en
större lokal (den ffire detta resebyrån) i den ftirvärvade byggnaden. I och
med att lokalen rir betydligt större finns dessutom möjligheter att utveckla
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verksamheten. Sammantaget kommer detta att ståirka handel och
besöksnäring och således ligga i linje med tillväxtprogrammet.

Efter ftirhandlingar har överenskommelse träffats om ett ftirvärv av
tomträtten till Boden 55:11 für en köpeskilling om 4,5 miljoner kronor.
Överenskommelsen ftirutsätter kommunstyrelsens godkännande.

I åirendet har samråd skett med fastighetsftirvaltningen som efter ftirvärvet
kommer att ftirvalta tomträtten. Objektet bedöms kunna bära sina egna
kostnader. Budgeterade medel ftir ftirvärv av fastigheter används für att
finansiera dels köpeskillingen och dels en mindre anpassning av lokalerna
uppskattad till 150 000 kronor.

Samhällsbyggnadskontoret ft)reslår i tj änsteskrivelse 20 I 8-0 I -3 0 att
kommunstyrelsen beslutar att ftirvärva tomträtten.

För beslut
Kommunstyrelsen

Sida
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Remiss F12018/00130/K Vissa ändringar i regleringen
om tillstånd att ta emot offentlig finansiering
KS 2018/91

Arbets uts kottets fö rs I a g

Bodens kommun avstår fran att lämna ett yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har fått Promemoria Vissa åindringar i regleringen om tillstand
att ta emot offentlig finansiering på remiss från finansdepartementet.

I denna promemoria ffireslås vissa åindringar i och kompletteringar till de
ftirslag som lämnats i lagrådsremissen.

En lägsta nivå om ett prisbasbelopp ftjreslås i den begränsning av
rörelseresultatet som ställs som krav für att beviljas ett tillstånd att ta emot
offentlig finansiering. Den lägsta nivån utgör ett garanterat utrymme für en
aktörs tillåtna rörelseresultat, oberoende av storleken på det operativa
kapitalet. Förslaget syftar till att möjliggöra ett rörelseresultat für ftiretag och
organisationer som har ett litet operativt kapital och dessutom kan ha svårt
att öka detta. Detta är i huvudsak aktörer med en låg omsättning.

I promemorian ftireslås vidare att mindre långtgående krav ska gälla ftir den
som ansöker om tillstand att ta emot offentlig finansiering och åir en ideell
ftirening, en stiftelse, ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning
eller en utländsk juridisk person med hemvist i ett annat land inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som motsvarar någon av de
uppräknade associationsformerna. De särskilda kraven ska gälla under
fürutsättning att den juridiska personen har ett allmännyttigt syfte.

Förslaget innebär att sådan idéburen verksamhet som beskrivits ovan inte
kommer att omfattas av kraven på en begränsning av rörelseresultat och
värdeöverftiringar eller kravet att verksamheten ska drivas i en separat
juridisk person. Endast ett fåtal regler ftireslås gälla ftir att sådana aktörer ska
beviljas tillstånd att ta emot offentlig finansiering. Den juridiska personen
ska lämna en årsredovisning till tillsynsmyndigheten samt ha en auktoriserad
eller godkänd revisor och fär inte överlämna verksamhet till andra juridiska
personer utan tillstand attta emot offentlig finansiering. Förslagen innebär
att idéburen verksamhet inte i onödan tyngs med administrativa åtgärder
eller överflödiga krav som inte anpassats ftir deras verksamhet.

Ändringarna ftireslås träda i þ,raft 2019 -01 -02.

För beslut
Kommunstyrelsen

Sida
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S 25 Fastställande av R¡ktl¡njer jämställdhetsarbete
KS 20171548

Beslut
1 . Arbetsutskottet fastståiller Riktlinj er j ämställdhetsarbete.

2. Jämställdhetspolicy, Kf 1998-01-19 upphör att gãlla.

Beskrivning av ärendet
En riktlinje ftir jåimställdhetsarbete har tagits fram som omfattar både det
interna och det externa jämställdhetsarbetet. Uppdraget återfinns som en
aktivitet i Verksamhetsplan 2017 -2019. Ks-Kommunledningsftirvaltningen.
Aktiviteten "Ta fram en strategi ftir ett jämställt Boden, Boden öppen ftir
alla" återfinns i utvecklingsområdet Alla Èir värdefulla i Boden. Det var
ursprungstanken och arbetsnamnet till den riktlinje som nu presenteras.

Till riktlinjen ftir jämställdhetsarbete finns Rutin fìir jåimställda arbetsplatser
fria från diskriminering och Rutin ftir jåimställda och likvärdiga
verksamheter som stöd till cheferna.

Tidigare jämställdhetspolicy upphör att gälla.

Personalchefen ftireslår i tj änsteskrivelse 20 17 -09 -07 att.

1. Riktlinje ftirjämställdhetsarbete fastställs.

2. Jämställdhetspolicyn upphör att gälla.

För genomfürande
Kommunstyrel sen/personalkontoret

/ Expedierat Signatur
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Revidering av Riktlinjer för chefs- och ledarskap
KS20t2l28r

Beslut
Arbetsutskottet fastställer reviderade Riktlinjer ftir chefs- och ledarskap.

Beskrivning av ärendet
En översyn och revidering har gjorts av Riktlinjer ftir chefs- och ledarskap.
Revideringen åir av redaktionell karaktåir.

Personalchefen ftireslår i tj åinsteskrivelse 2017 -09 -07 att:

Reviderade riktlinjer ftir chefs- och ledarskap fastställs.

För genomftirande
Kommunstyrelsen/personalkontoret

i Expedierat
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S 27 Revidering av Riktlinjer för arbetsmiljöarbete
KS 2017/547

Beslut
1. Arbetsutskottet fastställer reviderade Riktlinjer ftir arbetsmiljöarbete.

2. Riktlinjer ftir kränkande såirbehandling, alkohol och droger,
rehabilitering, rökfri miljö, rökfri arbetstid, ftirsta hjälpen och krisstöd,
hälsa och friskvård upphör att galla.

Beskrivning av ärendet
En översyn och revidering har gjorts av befintliga riktlinjer inom
arbetsmiljöområdet. Riktlinjerna har nu samlats i en gemensam, Riktlinjer
für arbetsmiljöarbete. Det innebåir att tidigare riktlinjer upphör att gälla. Det
åir riktlinjer ftir kränkande särbehandling, alkohol och droger, rehabilitering,
rökfri miljö, rökfri arbetstid, fiirsta hjälpen och krisstöd, hälsa och friskvård.

Till Riktlinjer fìir arbetsmiljöarbete finns rutiner ftir de olika områdena.

Personalchefen fü reslår i tj åinsteskrivelse 2017 -09 -07 att:

1. Reviderade riktlinjer ftir arbetsmiljöarbete fastställs.

2. Riktlinjer ñr kränkande såirbehandling, alkohol och droger,
rehabilitering, rökfri miljö, rökfri arbetstid, ftirsta hjälpen och krisstöd,
hälsa och friskvård upphör att gälla.

För genomfürande
Kommunstyrel sen/personalkontoret

S¡da

40(41)

Utdragsbestyrkande i Expedierat

CAW



Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2018-02-05

Komm u nstyre lsens arbetsuts kott

Revidering av Riktlinje för resor i tjänsten
KS 2018/102

Beslut
1. Arbetsutskottet fastställer Riktlinje ftir resor i tjänsten.

2. Riktlinjen ftir resor och transporter 20ll-01-24 upphör.

3. Riktlinjer ftir trafiksäkerhet upphör.

4. Kommunchefen fär delegation att fastslå avgiften für personalparkering.

5. Upphandlingsenheten får i uppdragatt upphandla ett hyrbilsavtal dåir

milj öbilar åir prioriterat.

Beskrivning av ärendet
En översyn och revidering har gjorts av den befintliga Riktlinje für resor och
transporter. Namn på riktlinjen samt innehåll åir reviderat. Riktlinjen behöver
kompletteras med rutin ftir nyttjande av kommunens tjänstebilar samt rutin
ftlr personalparkering.

Personalchefen fiireslår i tj tinsteskrivelse 20 I 8 -0 I -24 att:

1. Riktlinjen für resor och transporter 20ll-01-24 upphör.

2. Riktlinje ftir resor i tjåinsten fastställs.

3. Riktlinjer ftir trafiksäkerhet upphör.

4. Kommunchefen får delegation att fastslå avgiften för personalparkering.

5. Upphandlingsenheten får i uppdrag att upphandla ett hyrbilsavtal där
miljöbilar är prioriterat.

Inom tj änsteorganisationen ftireslås att ftilj ande omhändertas :

. Tekniska ft!rvaltningen tar fram en ny rutin som innehåller nyttjande av
kommunens tjänstebilar och trafiksäkerhet.

o Medborgarservice tar fram en rutin für personalparkering.

För genomftirande
Kommunstyrel sen/personalkontoret
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