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S 53 lnformationer

Följ ande information lämnas :

o Personalchefens rapport (personalchefMaria Lundgren).

o Läget på näringslivs- och bostadssidan (kommunchef Mats Berg)
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S 54 Motion från Daniel Rönnbäck (M) Rökfria ytor
KS 2016/334

Arbets uts kottets fö rs la g

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att fastställa lämpliga
områden ftlr rökftirbud enligt motionens andemening att gâlla fran och
med l januari 2018.

Beskrivning av ärendet
För att ftirhindra attbam och unga utsätts ftir passiv rökning i offentliga
miljöer lämnade Daniel Rönnbäck (M) 2016-05-30 in en motion om att
inftira rökftirbud på offentliga platser där barn och ungdomar vistas.
Rönnbäck (M) ftireslår att

o Rökftirbud infürs på samtliga kommunala lekplatser.

o Rökftirbud inftirs på en yta inom fem meter från bebyggd busshållplats.

o Rökftirbud infürs i direkt anslutning till Ungdomens hus, ungdomsgårdar
samt platser dåir kommunal verksamhet, eller verksamhet med
kommunalt stöd, ftir unga bedrivs.

. Övriga platser där rökftirbud kan vara lÈimpligt utreds.

Motionen skickades 201 6-06-13 på remiss till samhällsbyggnadskontoret
och dagen efter även till tekniska utskottet och till kultur-, fritids- och
ungdomsnämnden. 2016-08-26 skickades remissen till rådet ftir trygghet och
hälsa.

Både kultur-, fritids- och ungdomsnämnden (2016-09-07 S 77) och tekniska
utskottet (2016-09-20 $ 41) ftireslår att kommunfullmäktige bifaller
motionen.

Rådet ftir trygghet och hälsa konstaterar i skrivelse 2016-09-23 att de
negativa konsekvenserna av passiv rökning är väl dokumenterade och
säkerställda. Under fürutsättning att uppftiljning kan göras och
konsekvenserna vid överträdelse åir tydliga ftireslår även de att motionen
bifalls. Rådet ftireslår dessutom att utredningen av andra offentliga platser
d¿ir rökftirbud kan vara lämpligt uppdras till universitetsstudent på magister-
/masternivå från lämplig utbildning och hö gskola/universitet.

Miljö- och byggnåimnden beslutar 2017-03-14 $ 19 att ställa sig positiv till
motionens ftirslag om att utreda vilka platser dlir förbud kan vara behövligt. I
övrigt ftireslar de att motionen avslås då stöd ftjr de ftireslagna rökftirbuden
saknas i tobakslagen.

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur tr þ+
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Både tekniska utskottet och miljö- och byggnåimnden hänvisar till
regeringens pågående utredning En översyn av tobalrslagen - nya steg mot
ett minskat tobal¡sbruk (SOU 206: I4) som ftireslår att det nuvarande
rökftirbudet i tobakslagen ska utvidgas och omfatta även entrér till
byggnader som allmänheten har tillträde till, exempelvis vårdcentraler,
sjukhus och afftirer, platser där allmänheten väntar på kollektivtrafik och
uteserveringar, lekplatser, sportanläggningar och arenor utomhus som
allmänheten har tillträde till. Utredningen är ute på remiss och den nya
tobakslagen ftireslås trädai kraft den l januari 2018.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Motion från Robert Lund (SD) Andra
kom m u nfu I lmäktiges sammanträdestider
KS20t7lt32

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad med
hänvisning till gällande arbetsordning och presidiets möjlighet att vid behov
ändra sammanträdestiden.

Beskrivning av ärendet
Robert Lund (SD) har 2017-02-l6lämnat in en motion om att ändra
kommunfullmåiktiges sammanträdestider. Idag sammanträder
kommunfullmäktige oftast klockan 14.00 och Lund (SD) msnar att detta är
bekymmersamt då sammanträdena kan dra ut på kvällstid och därmed ställa
till problem ftir de ft)rtroendevalda när det gäller barnpassning och für
tjänstepersonerna som inte kan planera sin arbetstid. Han füreslår därftir att
lämpli g instans utreder möj li ghete ma att låta kommunfullmäktige
sammanträda tidigare på dagen och om utredningen skulle visa att det är
möjligt att tidigarelîigga sammanträdena så ftjreslar han även att detta
genomfürs vid 2018 års början.

Motionen skickades på remiss till kommunledningskontoret 2017-02-28 som
i skrivelse 2017-04-18 ftireslår kommunfullmäktige att behålla nuvarande
sammanträdestid klockan 14.00 für sina möten.

Ett fåtal möten slutar efter klockan 18.30, vilket är den tid som ftirskolor och
fritidshem har möjlighet att hålla öppet till. Mötena tenderar att bli längre i
samband med att årsredovisning eller strategisk plan behandlas och vid dessa

tillfÌillen kan fullmäktiges presidium besluta om ändrad mötestid.

I Kommunallagen 5 kap. 7 $ står det att fullmäktige bestämmer när ordinarie
sammanträden ska hållas. Det innebär att fullmäktige ska bestämma antalet
sammanträden och vid vilka tidpunkter som de ska äga rum. Regler om detta
ska enligt 5 kap. 64 $ tas in i arbetsordningen. I kommunfullmdktiges
arbetsordning från 2015-04-01star att fullmäktige ftir varje år bestämmer
dag och tid ftir sammanträdena. Det står ingenting om begränsningar när det
gäller vilket klockslag sammanträdena ska börja. Fullmfütige beslutade
2014-11-24 $ 123 attpresidiet vid behov kan besluta om ändrad
sammanträdestid. I slutet av åtret beslutar kommunfullmåiktige om
sammanträdesdagar och tider inftir nästkommande år.

Av kommunfullmäktiges protokoll från 2015 och 2016 framgår det att av
totalt 16 sammanträden slutade sex efter klockan 17 .30 varav tre slutade
18.30 eller senare. Det är främst i samband med att årsredovisning eller
strategisk plan behandlats som sammanträdena dragit ut på tiden.
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6(31)

s55

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat t+ü



Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun Sammanträdesdatum

2017-05-02

Kom mu nstyrelsens arbetsuts kott

På Bodens kommuns hemsida står det att ftirskolorna och fritidshemmen
erbjuder verksamhet vardagar 06.00-18.30. Under loven är
fritidsverksamheten öppen under vardagar.

En stor andel av småbamsftiräldrarna har även en anställning och måste
ansöka om ledighet für att kunna vara med på sammanträden under arbetstid.
Både den politiska ledningen och oppositionen har sammanträde klockan 13-
14 ftire fullmäktige. Som upplägget ser ut idag är det alltså möjligt ftir
många attvarapå sitt ordinarie arbete fram till lunch.

De tjåinstepersoner som alltid nåirvarar på fullmåiktiges sammanträden är
kommunj uristen och kommunsekreteraren. Eft ersom fu llmåiktiges
sammanträdesdagar fastställs i god tid brukar det inte uppstå krockar i
almanackorna. De dagar det åir sammanträde viks hela eftermiddagen till
detta.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Medborgarförslag. Skriv in rätten att amma offentligt i

komm u nens ord n i ngsföreskrifter
KS 2016i650

Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige avslår ftirslaget, eftersom kommunens
ordningsftireskrifter inte ska innehålla en beskrivning av rättigheter att göra
saker som redan är tillåtna.

Beskrivning av ärendet
Sandra Karlsson har 2016-11-09 lämnat in ett medborgarftirslag om att rätten
att amma offentligt ska skrivas in i kommunens ordningsft)reskrifter.

Sandra Karlsson füreslår i ett medborgarfürslag att rätten att amma offentligt
skrivs in i kommunens ordningsñreskrifter. Hon yrkar på rätten till amning i
offentliga miljöer, samtliga kommunala lokaler samt verksamheter där barn
har rätt att vistas. Enligt förslagsställaren finns ingen lag som ger kvinnor
räft att amma sina barn offentligt, varftir hennes förslag är att detta skrivs in i
de lokala ordningsftireskrifterna. Det är inte ftirbjudet att amma offentligt
men det är samtidigt inte förbjudet att ftirbjuda någon att göra det, en så

kallad grånon.

Förslaget skickades på remiss till kommunledningskontoret 2016-02-02 som
20 17 -02-20 låimnade in remissvar. Ärendet återremitterades från
kommunstyrelsen 2017-03-20 $ 39 ftlr ftirtydligande om att rättigheter inte
kan skrivas in i ordningsföreskriftema.2017-04-1 I lämnades ett nytt
remissvar.

Grundläggande bestämmelser om ordning och säkerhet på offentliga platser
finns i ordningslagen. Med offentlig plats menas till exempel allmänna
vàgar, torg och parker. Om det behövs ftir att upprätthålla den allmänna
ordningen på offentlig plats får kommunen meddela ytterligare ftireskrifter.
Det kan till exempel vara frågan om att alkohol inte får fiirtäras inom vissa
områden eller att hundar ska hållas kopplade.

Ordningsftireskriftema ska alltså innebåira att vissa handlingar som annars
skulle vara tillåtna blir ñrbjudna eller blir tillståndspliktiga.
Ordningsftireskrifterna kan endast begränsa allmtinhetens rätt att göra vissa
saker. De ska inte innehålla en beskrivning av rättigheter att göra saker som
redan är tillåtna, på det sätt som Sandra Karlsson ftireslår.

Sandra Karlsson har säkert rätt i att det finns bra åtgärder som kan underlätta
für kvinnor att amma, till exempel att ansöka om statsbidrag ftir att skapa
jämställda utemiljöer. Det är däremot inte möjligt att åstadkomma större
möjligheter till amning genom någon form av reglering i kommunens
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ordningsfü reskrift er. Kommunledningskontoret föreslår därftir att
kommunfullmäktige avslår medborgarftirslaget.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Rekommendation att stärka utveckling och kvalitet på
särskilda boenden för äldre nattetid
KS20t7l48

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmäktige antar SKLs rekommendation gällande Strategi ftir ny
teknik.

Beskrivning av ärendet
För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden ftir äldre
har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med bland annat
kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, och Vårdftiretagama tagit
fram en rekommendation att stärka utveckling och kvalitet på särskilda
boenden ftir äldre nattetid: PM Kvalitet i srirskilt boende - Rekommendation

för arbete med Aknd kvalitet nattetid i srirskilt boende f)r aldre
Meddelande från SKL styrelse nr 3/2017.

Bakgrunden ar aft regeringen beslutade 2016 om en ändring i socialtjänst-
ftirordningen. I fürordningen ftirtydligas att den enskildes behov ska vara
styrande, och om det behövs ska personal finnas tillgänglig dygnet runt.

I rekommendationen anges de områden som kräver ett särskilt fokus i
ftirnyelse- och ftirbättringsarbetet. Rekommendationen antogs av SKLs
styrelse den 20 januari 2017 .

SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt
fyra punkter:

Koll på läget: Ledningen behöver i större utsträckning ta reda på
hur arbetet bedrivs nattetid.

Individens behov: En planering behöver genomftiras med den äldre och
den äldres anhöriga vad gäller omsorgsinsatser och
tillsyn även nattetid.

Strategi ftir ny teknik: Kommunen bör ta fram en teknikstrategi som
omfattar såväl infrastruktur, fi nansiering, infor-
mationssäkerhet, tillämpning av lagstiftning.

Ledarskap: Ledarskapet inom särskilt boende ftjr äldre behöver
stärkas ftir att ft)rändringsarbetet med att identifiera
och infüra nya arbetssätt tillsammans med ökad
teknikanvändning ska kunna genomfüras.

Gällande ny teknik rekommenderar SKL att kommunerna bör utarbeta en
övergripande strategi som på ett tydligt sätt visar hur digitaliseringens
möjligheter ska tas tillvara. Strategin behöver exempelvis omfatta områden
som infrastruktur, informationssäkerhet, j uridik, finansiering, standardi sering
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och former für samverkan med andra kommuner. Strategin bör beslutas av
kommunstyrelsen och kan exempelvis innehålla:

o Politiskviljeinriktning

o VÈirdegrunder och ftirhållningssätt ftir arbetet

. Handlingsplan med konkreta åtgärder fiir att den politiska
viljeinriktningen ska nås

o Fastställda mål på olika nivåer och i olika verksamheter i organisationen

o Hur strategin ftirhåller sig till altemativa utftirare

o Hur samverkan med andra kommuner, alternativa utftirare, leverantörer
och invånare ska etableras

Socialnåimnden beslutad e 2017 -03 -1 5 $ 44 att ftireslå kommunfullmäktige
all anta SKL:s rekommendation gällande Strategi für ny teknik. Nämnden
beslutade även anta SKL:s rekommendation i syfte att stärka utveckling och
kvalitet på särskilda boenden ftir äldre nattetid.

För beslut
Kommunfullmåiktige
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S 58 Konkurrensutsättning av samtlig lokalvård
K520t71202

Arbets uts kottets fö rs la g

Kommunfullmäktige uppdrar till fastighetsnämnden att upphandla resterade
del av lokalvården.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsftirvaltningen har ftiljt upp den pågående entreprenaden av
lokalvården och utftirt kvalitetskontroller på entreprenadens objekt. Det har
även genomftirts kvalitetskontroller på lokalvården i kommunens regi. Det
matbara resultatet växlar mellan 97-99 % godkända kontroller. Resultatet är
mycket bra både ftir lokalvården som sköts på entreprenad och für
lokalvården i egen regi. Fastighetsftirvaltningen kan inte se några skillnader i
kvalité.

Det ekonomiska utfallet ger dåiremot en tydlig bild av att entreprenören
levererar lokalvård till en betydligt lägre kostnad per kvadratmeter. För att
fastighetsnåimnden ska kunna uppnå fastställd målsättning i
verksamhetsplanen krävs ytterligare åtgärder. Fastighetsnämnden ft)reslår
därftir 2017-03-15 $ 9 att kommuntullmäktige uppdrar till
fastighetsnämnden att resterande del av lokalvården upphandlas på
entreprenad.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 $ 52 att remittera ärendet till
kommunstyrelsens arbetsutskott.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Kval itetsu ppföljn i ng av komm unens
internkontrollarbete
K520t61240

Arbets uts kottets fö rs I a g

Kommunfullmäkti ge godkänner kvalitetsuppfti lj ningen av kommunens
intemkontrollarbete.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

I kommunfullmäktiges strategiska plan ftir ären20l7-2019 anges under
rubriken Uppftilj ningsplan 2017 att kommunledningsftirvaltningen ska ftilj a
upp kvaliteten på det intern kontrollarbetet i kommunen och rapportera till
kommunfullmäktige i maj 2017 .

Regelverk

Intern kontroll är en del av styrsystemet och syftar till att med en rimlig grad
av säkerhet såikerställa:

. Ándamålsenlig ochkostnadseffektiv verksamhet

o Tillftirlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

o Efterlevnad av tillämpliga lagar, ftireskrifter och riktlinjer

Kommunfullmäktige har 2013-12-16 $ 162 fastställt ett
internkontrollreglemente som reglerar ansvarsftjrdelningen samt hur arbetet
med intern kontroll ska bedrivas.

I den strategiska planen ska gemensamma kontrollområden fastställas utifrån
de riskbedömningar som gjorts. Nämnderna kan vid behov komplettera med
egna kontrollområden. Nämnderna tar sedan årligen fram en intern
kontrollplan som ska innehålla kontrollmoment, kontrollansvar och tidplan
ftir rapportering. Planen ska ingå som en bilaga till verksamhetsplanen.
Genomftird uppftiljning ska sedan rapporteras till nämnd och vid
kommungemensamma rapporteringstillftillen ska uppftiljningen delges
kommunstyrelsen.

Resultatet av uppföljningen

I enlighet med riktlinjerna har både kommungemensamma och für nämnden
egna kontrollområden tagits fram utifrån en risk- och konsekvensbedömning.

Nämnderna har tagit fram intema kontrollplaner som innehåller
kontrollmoment, kontrollansvar och tidplan ftir rapportering. De framtagna
kontrollmomenten har bärighet mot såväl de kommungemensamma som de
egna kontrollområdena.

s5e

MU\



Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2017-05-02

Sida

14(31)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

De brister som har kommit fram vid genomfürda kontroller har
dokumenterats i internkontrollplanerna. Därefter har åtgärder tagits fram och
genomftirts eller planerats in ftir att komma till rätta med de identifierade
problemen. Även de genomfürda och planerade åtgåirderna har bririghet mot
de brister som har identifierats.

Samtliga nämnder har bifogat sina internkontrollplaner till
verksamhetsberättel sen. Internkontrollplanerna med resultatet av
uppffiljningen har även bifogats årsredovisningen och har delgivits
kommunfullmäktige.

Slutsatser och förbättringar

De problem som identifierats i det interna kontrollarbetet leder till att
åtgärder genomfürs. På sikt bidrar dessa åtgärder till en utveckling av
kommunens verksamhet.

Det åir viktigt att det finns en blandning av både obligatoriska och egna
kontrollområden. Det ftir att få en bra fürankring och ftir att relevanta
kontroller genomfürs av den egna verksamheten samtidigt som även
prioriterade kommungemensamma kontroller genomfürs. För att identifiera
de gemensamma prioriterade kontrollområdena behöver flera olika
perspektiv beaktas ftir att identifiera de största riskema.

En utvecklingsmöjlighet framöver är att se över hanteringen av de största
kommunövergripande riskerna utifran en risk- och väsentlighetsbedömning.
Det är viktigt att dessa risker kan hanteras med relevanta kontroller och
åtgärder. För att fa ett så brett perspektiv som möjligt när de centrala
kontrollområdena tas fram är det viktigt att ett brett urval av kommunens
verksamheter och funktioner finns representerade. Nämnderna bör
fortsättningsvis ges möjlighet att komplettera med egna kontrollområden ftir
att på så sätt hantera de största verksamhetsnära riskerna.

Ekonomikontoret ftireslår i skrivelse 20 17 -04 -20 att kommunfullmäktige
godkänner kvalitetsuppftilj ningen av kommunens internkontrollarbete.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Utökning av antalet korttidsplatser inom
äldreomsorgen
K520171274

Arbets uts kottets fö rs la g

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande.

Beskrivning av ärendet
Under början pä2016 noterades en ökning i antalet utskrivningsklara
patienter som inte kunde tas hem på grund av brist på platser inom
kommunens boenden eller bedömdes ha ett behov av hälso- och
sjukvårdsinsatser som inte kunde tillgodoses i det egna hemmet. Som en akut
åtgärd genomftirdes en fürtätning inom Midgårdamas korttidsboende där sju
rum fick delas av brukare. Problematiken med utskrivningsklara ftirbättrades
enbart temporåirt.

I syfte att ytterligare frigöra resurser omlokaliserades ett gruppboende från
Äcenter. Dåirigenom kunde sju boendeplatser ftir äldre beläggas med brukare
som hade beslut om såirskilt boende. Finansiering under 2016 skedde genom
tillfÌillig omftirdelning av budget fran hemtjåinsten, fürvaltningsövergripande
verksamhet, samt med stimulansmedel från Socialstyrelsen. Dessa
omftirdelningar har inte setts som möjliga under 2017. Förtätningen inom
korttidsboendet har inte kunnat återtas på grund av fortsatt behov av platser.
För budgetâr 2017 finns således denna utökning kvar som ofinansierad,
uppgående tillT,I mkr. Kostnadsökningen består nästan uteslutande av
nödvändiga personalkostnader avseende baspersonal dagtid.

Trots ovanstående åtgärder ses en utveckling mot att kommunens
betalningsansvar gentemot Region Norrbotten ftir utskrivningsklara patienter
ytterligare ökar. Prognosen ftir kvartal I âß 2017 pekar på en kostnad på
cirka 3 mkr. Fortsätter situation som i nuläget beräknas kostnaderna uppgå
till mellan I0-I2 mkr ftir 2017. Risken åir att kostnaderna kan bli ännu högre.

De utökningar som gjordes inom korttidsverksamheten under 2016har inte
medfort önskat resultat. Betalningsansvaret ftir utskrivningsklara patienter
kvarstår på en hög nivå. I syfte att motverka problemet ses ett behov av
ytterligare 20 korttidsplatser.

Inventering har gjorts avseende möjliga lokaler for att inhysa
korttidsverksamhet. Den lokal som identifierats som tillgänglig och
ändamålsenlig ftir korttidsverksamhet är f.d. Lungkliniken inom Garnis-
området. Fastigheten är i fem våningsplan och utgörs av f.d. vårdlokaler.
Nedre plan kommer att nyttjas av landstinget ftir dess flyktingmedicinska
mottagning. Resterande 3,5 plan är tillgängliga ftir nyttjande. Varje
våningsplan har en utformning som möjliggör cirka 20 boendeplatser.
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Den samlade bedömningen är att lokalerna är ytterst lämpliga für att bedriva
korttidsverksamhet i alla dess delar. Lokalerna kräver dessutom en relativt
låg anpassningsnivå och kan därftir tas i ansprfü i nåirtid. Viss anpassning
måste göras avseende hygienutrymmen, ¡skikt samt brandsäkerhet.

Storleken och ändamålsenligheten av lokalerna ger dessutom vid handen att i
en ftirlängning kan hela kommunens korttidsverksamhet inklusive ett
eventuellt visst utökat behov samlas i en gemensam fastighet. Fastigheten
skulle kunna inrymma upp till ca 60 platser vid ett fullt nyttjande. Detta
skulle skapa en effektiv verksamhet anpassad till dagens och framtida behov.

Med stöd av fastighetsfürvaltningen har diskussion och fürhandling påbörjats
med Region Norrbotten om lokalerna i f.d. Lungkliniken på Garnis-området.

Socialnämndens beslut 2017-04-19 $ 62:

1. Socialnämnden ger ftirvaltningen i uppdrag att;

Inleda ftirhandlingar med Region Norrbottens fastighetsbolag Garnis
fastigheter AB avseende iordningsställande och ftirhyrning av lokaler i
f.d. Lungkliniken.

Som steg 1 påbörja planering ftir utökning med 20 korttidsplatser i syfte
att kunna möta ökat behov.

2. Socialnåimnden hemställer till kommunfullmäktige om tilläggsbudget
med7,l mkr avseende utökning av antalet äldreboendeplatser som
genomftirdes under 2016.

3. Socialnämnden hemställer till kommunfullmäktige om yfferligare
tilläggsbudget med 15,1 mkr (helårseffekt) avseende lokal, personal-
samt löpande driftkostnader ftr 20 korttidsplatser.

4. Socialnåimnden begär hos kommunfullmäktige tilläggsbudget ft)r inve-
stering av inventarier och utrustning für i ordningsställande av 20 kort-
tidsplatser med 3 mkr.

5. Under ftirutsättning att medel beviljas ges fürvaltningen i uppdrag att;

Som steg 2 och som en del i arbetet med utformning av framtidens
äldreomsorg, och att åstadkoÍrma en sammanhållande korttidsvård,
samnyttj a och effektivisera resursutnyttj ande, påbörj a planering ftir
omlokalisering av nuvarande korttidsverksamhet från Midgårdarna till
f.d. Lungkliniken.

Beredningens ftirslag:

l. Kommunfullmdktige bifaller socialnämndens hemställan om
tilläggsbudget med 7,1 mkr avseende utökning av antalet
äldreboendeplatser som genomftirdes under 2016.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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2. Kommunfullmáktige bifaller socialnämndens hemställan om ytterli gare
tilläggsbudget med 15,1 mkr (helårseffekt) avseende lokal, personal-
samt löpande driftkostnader ftir 20 korttidsplatser.

3 . Kommunfullmäktige bifaller socialnämndens begäran om tilläggsbudget
für investering av inventarier och utrustning ftir i ordningsställande av
20 korttidsplatser med 3 mkr.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Tilläggsanslag samt ramjustering med anledning av del
av 2017 års löneöversyn
K520161402

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Under ftirutsättning att kommunfullmåiktige ger kommunstyrelsen i uppdrag
att anvisa medel ut budgeten ftir löneökningar delegerar kommunstyrelsen
uppdraget vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott samt kompletterar
ekonomiansvaret i delegationsordningen med ovanstående delegering.

Arbets utskottets förslag ti I I besl ut i kom m u nfu I lmäkti ge
1. Kommunfullmäktige beslutar att med anledning av 2017 års löneöversyn

ge nämnder/styrelser tilläggsanslagi20lT års budget samt utöka ramarna
från och med 2018 enligt ftiljande:

Ks -kommunle dningsförvahning
Ks-teknisk förvaftning
Ks-räddnings- och beredksapsförvaltning
Ks - arbetsmarknadsförvaltning
Utbildningsnämnd
Sociahrämnd
Kultur fritid ungdomsnämnd

Överförmyndarnämnd
Summa

357,3

87,1

7,5

465,6

8 3t6A
865,3

89,6

0,0

10 188,8

476,4

rt62
10,0

620,8

11 098,5

I 153,7

llg,5
0,0

13 585,1

Medel anvisas från hnansftirvaltningens budget ftir löneökningar 2017.

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fortsättningsvis
anvisa medel till nåimnder/styrelser ur budgeten ftjr löneökningar.

Beskrivning av ärendet
I strategisk plan 2017 -2019 har nämnder/styrelser inte några anslag für
löneökningar i sina ramar. Budget ftir löneökningar finns inom
finansftjrvaltningen.

Personalkontoret skriver 2017-03-31att del av årets lönefürhandlingar är
slutftirda. De avser samtliga avtalsområden ftirutom Kommunal och OFRs
ftirbundsområde Allmän kommunal verksamhet. De nya lönerna gäller från
och med 1 april 2017. Kostnaden ftir löneökningen per nämnd/styrelse
framgår nedan:
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2017
(9 mån), tkr

2018-
(12 mån), tkr

K s -kommunle dnings forva ltning
K s -te knis k forva ltning

Ks-räddnings- och beredksapsfürvattning
Ks - arbetsmarlcradsforvaltning
Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Kultur fritid ungdomsn2imnd

Overförmyndarnämnd
Summa

357,3

87,1

7,5

465,6

8 3t6A
865,3

89,6

0,0

10 188,8

476,4

tt62
10,0

620,9

1l 088,5

I 153,7

119,5

0,0

13 585,1

Beräkningen av kostnaderna utgår från verkligt utfall i lönerevisionen utifrån
faktisk sysselsättningsrad.

Personalkontoret ftireslår att med anledning av del av 2017 års löneöversyn
får nämnder/styrelser tilläggsanslagi20lT ars budget med totalt 10 188,8 tkr
samt utökade ramar fran och med 2018 med totalt 13 585,1 tkr enligt
ovanstående ftirdelning. Personalkontoret ftireslår att medel anvisas från
finansfürvaltningens budget ftir löneökningar. Kompensationen ryms inom
avsatta medel.

För beslut
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

/ Exped¡erat
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Förändrad delegation för tilldelningsbeslut vid
upphandlingar
KS 20141530

Arbets uts kottets fö rs la g

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning reglerar vem som fattar beslut om de
upphandlingar som kommunstyrelsen ansvarar ftir. Kommunstyrelsen
ansvarar enligt styrelsens reglemente ftir kommunövergripande
upphandlingar och upphandlingar över tröskelvärdena. Respektive nämnd
ansvarar ftir sina upphandlingar upp till trriskelvärdet.

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning gäller att tilldelningsbeslut vid
upphandlingar över 12 miljoner kronor fattas av kommunstyrelsens
arbetsutskott. Kommunövergripande upphandlingar samt
ftirvaltningsspecifika upphandlingar mellan 5 och 12 miljoner beslutas av
kommunchef med ekonomichef som ersättare. Förvaltningsspecihka
upphandlingar mellan 1 och 5 miljoner kronor beslutas av ftirvaltningschef
på berörd ftirvaltning med kommunchef/ekonomichef som ersättare.
Förvaltningsspecifika upphandlingar under I miljon kronor beslutas av
kontorschefer vid kommunledningsftirvaltningen, avdelningschefer vid
tekniska ftirvaltningen samt ftirvaltningschefema vid räddnings- och
beredskapsftrvaltningen samt arbetsmarknadsftirvaltningen.

Samtliga upphandlingar över gränsen ftir direktupphandlingar (ftir
närvarande 534 800 kronor) annonseras och handläggs av
upphandlingsenheten på kommunledningsftirvaltningen.

De flesta ramavtalsupphandlingar görs övergripande ftir alla kommunens
ftirvaltningar. Det innebär att flera ftirvaltningar är inblandade. I dagsläget
ska alla dessa upp till ett våirde om 12 miljoner kronor granskas och
godkännas av kommunchefen. Det blir en mycket stor mängd upphandlingar
och avtal. För att säkerställa en effektivare hantering ftireslår
upphandlingsenheten 2017 -03 -17 att delegationsordningen ändras så att
delegationen att fattatilldelningsbeslut och skriva avtal flyttas till
upphandlingschefen. Detta på så sätt att upphandlingschefen beslutar om
samtliga upphandlingar upp till 5 miljoner kronor.

Beredningens ftirslag:

Kommunstyrelsen åindrar punkten 3:1 i delegationsordningen om att anta
anbud och teckna avtal för varor, tjänster och entreprenader till ftiljande:

- Över 12 miljoner kronor (kommunstyrelsens arbetsutskott).
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Fran 5 till 12 miljoner kronor (kommunchef, med ekonomichef som
ersättare).

Från gränsen ftir direktupphandling (ftir närvarande 534 890 kronor)
till 5 miljoner kronor (upphandlingschef med ekonomichef som
ersättare).
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Rem iss från J ustitiedepartementet.
Departements promemoria n Kom m u n i kation för vår
gemensamma säkerhet (Ds 2017:.71
KS2017l20l

Arbets uts kottets fö rs lag
1. Kommunstyrelsen beslutar att Bodens kommun lämnar yttrandet nedan

som remissvar på departementspromemorian Kommunikation ftir vår
gemensamma såikerhet (Ds 2017 :7).

2. Paragrafenjusteras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun har fått departementspromemorian Kommunikation für vår
gemensamma säkerhet (Ds 2017:7) på remiss från Justitiedepartementet.
Utredningen syftar till att uppnå en säker kommunikationslösning frir aktörer
inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och fürsvar. Utredningen ftireslår en
etappvis utbyggd hybridlösning mellan staten och en eller flera kommersiella
operatörer ftir langsiktig säker mobil, ip-baserad tal- och datakommunikation
für aktörer inom allmän ordning, såikerhet, hälsa och ftirsvar. Remissvaret
ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den l5 maj 2017 .

Räddnings- och beredskapsftirvaltningen lämnar 20 17 -04 -25 ft lj ande
yttrande:

Bodens kommun tycker ansatsen är bra. Det åir mycket goda intentioner med
att det nya systemet ska fungera i hela landet inklusive på glesbygden, vilket
kommunen har problem med när det gäller dagens Rakelsystem. Kommunen
saknar dock en specifikation kring hnansieringen av ett nytt
kommunikationssystem. Rakelsystemet som kommunen använder idag är
mycket kostnadsdrivande och farhågan finns afl ett nytt system blir ännu
dyrare. Finansieringsfrågan har stor betydelse ftir kommunen och är något
som måste ftirtydligas.

I övrigt är det beskrivna systemet modernt och väl anpassat till kommunens
verksamhet.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Aterrapportering av uppdrag. Nödvändiga
organ¡satoriska åtgärder för att uppnå minst 30 %
ekologisk mat
KS 20t5177r

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av uppdraget.

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnåimnden fick i Strategisk plan 2015-2017 i uppdrag att utreda
ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av att öka andelen
ekologisk mat, med ambitionen att under mandatperioden nå en andel om
minst 30 %. Uppdraget avrapporterades till kommunfullmäktige 2016-02-1 5

$6.

Vid avrapporteringen av ärendet fick utbildningsnåimnden i uppdrag att till
kommunstyrelsen redovisa nödvändiga organisatoriska åtgärder ftir aft nä
minst 30 % ekologisk mat.

Utbildningsfürvaltningens utredare skriver 2016-10-01 att det inte skett
några organisatoriska fiirändringar inom ftirvaltningen für att kunna nå minst
30 % ekologisk mat. Utredaren füreslår, liksom i avrapporteringen 2016-02-
15 $ 6, att det kommunövergripande definieras vad som ska ingå i
nyckeltalet ekologisk mat och att det redovisas och ftiljs upp i kommunens
ekonomisystem.

Utbildningsnåimnden ftireslår 2016-12-15 $ 88 att kommunstyrelsen
godkänner återrapporteringen och uppdrar till ekonomikontoret att definiera
nyckeltalet ekologisk mat och hur det ska mätas für bodens kommun.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S 65 Förvärv av del av fastigheten Svartbyn l4:l
K520171293

Arbets uts kottets fö rs la g

1. Kommunstyrelsen beslutar att ftirvärva del av fastigheten Boden
Svartbyn l4:l fran Sara Ström (Il2) och Christer Ström (ll2)Lillträsk 6,
961 40 Boden, ftir en överenskommen köpeskilling om 3,6 miljoner
kronor.

2. Kommunstyrelsen godkänner i övrigt villkoren i bifogat köpekontrakt
och överenskommelse om fastighetsreglering.

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

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmåiktige beslutade 2015-10-19 $ 140 attartta
Bostadsfürsörjningsprogram ftir Bodens kommun. Detta program är
vägledande für arbetet med den strategiska översiktsplanen och påverkar
bebyggelseutvecklingen inom kommunen.

I bostadsftirsörjningsprogrammet och ftirslag till översiktsplan konstateras
att kommunen ska ftira en aktiv markpolitik. Detta bland annat genom att
sälja och köpa mark utifrån behov och efterfrågan. Kommunen ska
genomftira markinköp i strategiska lägen.

Fastigheten Boden Svartbyn l4:l är en bebyggd fastighet och har en areal
om cirka 14 hektar varav cirka 12 hektar är produktiv skogsmark.

Kommunen har i dagsläget en ftirhållandevis liten markreserv. Mot den
bakgrunden och då det framtida behovet av strategiskt belägen mark bedöms
öka, ftirslår samhåillsbyggnadskontoret i skrivelse 2017-04-27 attfastigheten
fürvärvas ftir att utöka markreserven. Överenskommen köpeskilling uppgår
till 3,6 miljoner kronor. Köpeskillingen grundar sig på två värderingar
vardera, en på huset och en på skogen.

För beslut
Kommunstyrelsen
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lntentionsavtal med Lindbäcks Bygg AB gällande
exploatering av Centralskolan och Tjärnbacken
KS 2015/559

Arbets uts kottets förs I a g

1. Kommunstyrelsen godkänner villkorat intentionsavtal med 5561 1 8-0836
Lindbäcks Bygg AB. Avtalet syftar till aU reglera villkoren ftir
exploatering av Central skolan och Tj ärnbacken.

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordfiirande samt
samhällsbyggnadschefen att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmliktige beslöt hösten 2015 att anta Centrumvisionen som ett
underlag ftjr framtida utveckling av bostäder i Bodens centrala stadsdelar.
Visionen ger idéer om hur ftirtatning av staden skulle kunna komma till
uttryck och åir ett underlag ftir fortsatt arbete med upprättande av
detaljplaner.

Utgångspunkten für Centrumvisionen är att kommunen ska växa till 30 000
invånare till år 2025. Det av kommunfullmäktige antagna
Bostadsftirsörjningsprogrammet visar att cirka 1400 nya bostäder behöver
byggas i centralorten. Visionen består av idéer om hur ett antal centralt
belägna delområden kan bebyggas med bostäder. Visionen visar hur ny
bebyggelse och befintliga miljöer kan utvecklas och öka attraktiviteten i
Bodens centrala stadsdelar.

Ett av de kvarter som har utpekats i Centrumvisionen är området nedanfür
Centralskolan. Ett annat område som kommunen anser varaav strategiskt
värde ftir bostäder är del av fastigheten Boden 57:23, Tjärnbacken.
Tjärnbacken är lokaliserad på andra sidan Bodan sett från det nya
villaområdet Öfvre Sanden. Området är ca 5 hektar stort och bebyggt med en
större byggnad och två enklare ftinådsbyggnader. Området har nyligen
ftirvärvats av Fortifikationsverket.

Under en tid har kommunen lort diskussioner med Lindbäcks Bygg AB om
en exploatering av Centralskolan och Tjämbacken. Parterna har nu träffat ett
villkorat intentionsavtal. Intentionsavtalet innebtir att parterna i ett tidigt
planutvecklingsskede visar sin gemensamma vilja att utveckla områdena für
bostadsändamåI.

Detta intentionsavtal gäller till och med2017-12-31. Avtalet fürfaller om
inte parterna vid den tidpunkten har träffat nytt avtal som ersätter detta avtal.
Sådant avtal kan vara arfingen ett markanvisningsavtal eller ett
överlåtelseavtal/tomträttsavtal.
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Mot redovisad bakgrund ftireslår samhällsbyggnadskontoret i skrivelse
2017 -04-24 att kommunstyrelsen godkåinner upprättat markanvisningsavtal
med Lindbäcks Bygg AB.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Flytt av växeltelefonin samt bemanning av
Med borgarserv¡ce
KS 2015/66

Arbets uts kottets förs I a g

Kommunstyrelsen beslutar att

1. Flytta växeln/telefonin till Medborgarservice fran och med2017-08-01.

2. Flytta fem årsarbetare från växeln/telefonin till Medborgarservice från
och med 2017-08-01.

3. Flytta en årsarbetare från samhällsbyggnadskontoret till
Medborgarservice från och med 2017 -08-0 I .

4. Flytta en årsarbetare från fastighetsftirvaltningen till Medborgarservice
från 2017-08-01.

5. Bemanna Medborgarservice genom att sju årsarbetare direktinplaceras
och tre årsarbetare internrekryteras.

Beskrivning av ärendet
I och med upprättande av Medborgarservice får detta konsekvenser ftir
växelns/telefonins funktion eftersom uppdragen mot medborgama kommer
att flyttas dit.

I uppdraget for växel/telefoni finns arbetsuppgifter som inte är direkt riktade
till Medborgarservice och som behöver hanteras framöver. Det handlar bland
annat om hantering av växel och dess funktioner, utlåimning och support av
mobiltelefoner, administrativt stöd till kommunikationskontoret samt
internservice av olika slag ftir kommunens verksamheter.

Vid genomgång inom respektive ftirvaltning har det identifierats
arbetsuppgifter som personer har idag och som till största delen ska flyttas
till Medborgarservice. Dessa personer kommer att erbjudas en inplacering i
Medborgarservice. Det innebär en ny roll ftir medarbetaren som erbjuds
inplacering då samtliga medarbetare inom Medborgarservice kommer att
hantera samtliga arbetsuppgifter i en generalistroll, kommunvägledare.
Inslag av specialistfunktioner kommer att finnas hos några
kommunvägledare. Medborgarservice öppnar den 1 augusti.

Kommunledningsftirvaltningen fü reslår i skrivelse 20 17 -03 -13 att
kommunstyrelsen beslutar att aweckla den nuvarande växeln och att
samtliga fem medarbetare får ett erbjudande om placering som
kommunvägledare i medborgarservice. En befattning från
samhällsbyggnadskontoret samt en befattning fran fastighetsftirvaltningen
ftireslås också fl¡tas till medborgarservice och ¡terligare tre medarbetare
internrekryteras.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

överenskommelse mellan Stiftelsen Konung Oscar lt
soldathem, Bodens garnison och Bodens kommun
KS 2014155

Arbets uts kottets fö rs lag
Kommunstyrelsen antar överenskommelsen mellan Stiftelsen Konung Oscar
II soldathem, Bodens garnison och Bodens kommun.

Beskrivning av ärendet
I överenskommelsen daterad 2017-04-13 framgår att Försvarsmakten årligen
ftirnyar en överenskommelse med Svenska Soldathemsftirbundet som
reglerar inriktning och verksamhet ftir att erhålla statsbidrag från FM. Lokal
överenskommelse kan tecknas av fürbandschef.

Bodens Kommun har sedan starten av Konung Oscar II Soldathem varit
engagerad och stödjande i soldathemmets verksamhet.

Detaljöverenskommelsen mellan Stiftelsen Konung Oscar II Soldathem,
Bodens Garnison och Bodens Kommun gäller från och med den I januari
2017 ochtillsvidare.

Stiftelsen ska bedriva öppen fritidsverksamhet med varierande aktiviteter
under minst 60 timmar per vecka och tillhandahålla subventionerad lokal-
och materielhyra (enligt gällande prislista) ftir kommunens füreningar och
studieftirbund.

Bodens Kommun betalar 250 000 kronor årligen (beloppet justeras enligt
konsumentprisindex) till Stiftelsen Konung Oscar II Soldathem ftir dess
tj åinster och driftsstöd.

Bodens kommun tillsätter styrelseledamöter, ersättare, revisor, ledamot i
valberedning i enlighet med stiftelsens stadgar och årsmöte.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Kommu nstyrelsens arbetsutskott

S 69 Avskrivning av utestående fordringar
K520161273

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ekonomikontorets ftirslag att
utestående fordringar pä369 369,46 kronor avskrivs.

Beskrivning av ärendet
Kostnaden ftir avskrivna fordringar efter avdrag med belopp som redan
reglerats i2016 års bokslut bokftirs på respektive nämnd och belastar den
verksamhet som fordringen tidigare int¿iktsbokftirt på enligt ftiljande:

Kommunstyrelsen

KLF div deb L7 777,OO

KLF samhällsbyggnad 9 455,00

Sida
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Tekniska utskottet
Vatten och renhållning

Slamdebitering

VA ledning rep

Motorvärmare

Fastighetsnämnden

FAF div deb

Motorvärmare

Socialnämnden

Avgifter omsorg

Hyror

IFO div deb

Utbildningsnämnden

Avgifter barnomsorg

Boklån

Div deb

Hyra instrument

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Boklån

68 686,65

12 650,00

1875,00

1,725,OO

t 466,98

1500,00

180 528,00

54 816,00

3 288,00

9 899,83

500,00

1250,00

652,00

3 300,00

Totalt 369 369,46
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Långtidsbevakningen uppgår till 31 1 039, 21 kronor och konkurser och brist
i dödsbo uppgår till 58 330,25 kronor.

För genomfärande
Kommunstyrelsen/ekonomikontoret
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