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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 63 Godkännande av dagordning 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner utsänd dagordning. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 64 Informationer och rapporter 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnade informationer och rapporter. 

Beskrivning av ärendet 

Följande informationer och rapporter lämnas: 

 Representanter från förvaltningarna presenterade förvaltningens delårsrapport  
januari-april. 
 

 Månadsrapporten för april 2013 
 

 Kommunchefens rapport 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 65 Plan för implementering CEMR jämställdhetsdeklaration 

 KS 2013/29, Au § 50 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar jämställdhetsdeklarationen 

2. Kommunfullmäktige utser kommunchef Håkan Hansi samt socialchef Catharina 
Liljeholm som ansvariga för att genomgå introduktionsutbildningen jämställd-
het 

3. Kommunfullmäktige ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta 
en handlingsplan 

Beskrivning av ärendet 

Kommunförbundets styrelse och förbundsfullmäktige har under 2011/2012 antagit 
CEMR (Council of European Municipalities and Regions) jämställdhetsdeklaration. 
Deklarationen är ett verktyg om syftar till att införliva jämställdhetsperspektivet i 
det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. 

Kommunerna i norrbotten har ett ansvar för att verka för att uppnå det nationella 
jämställdhetsmålet – kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och 
sina egna liv (prop. 05/06:155). Kommunernas roll är att arbeta för att flickor och 
pojkar, kvinnor och män ska erbjudas likvärdig skola, omsorg och övrig medbor-
garservice. 

Ett sätt att nå målet är att arbeta utifrån strategin jämställdhetsintegrering. Det inne-
bär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i ordinarie styrning och ledning, 
samt i utvecklings- och förbättringsarbetet. Därmed inkludera ett jämställdhetsper-
spektiv i beslutsprocesser, vid resursfördelning, i genomförande av all verksamhet 
samt vid uppföljning. Jämställdhetsintegrering är ett sätt att arbeta för att synliggöra 
om det finns likvärdiga förhållanden och villkor för flickor, pojkar, kvinnor och 
män. 

Sveriges kommuner och landsting har ställt sig bakom den europeiska deklaratio-
nen för jämställdhet och rekommenderar kommuner, landsting och regioner att un-
derteckna. Förbundet ska stödja kommunernas arbete i enlighet med deklarationen. 
Kommunerna rekommenderas att senast 2013-06-30 ha antagit deklarationen och 
att utse två ansvariga på ledningsnivå, en man och en kvinna som genomgår en in-
troduktionsutbildning före 2013-12-31. Förbundet och kommunerna utarbetar hand-
lingsplaner före 2013-12-31. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 66 Utbildningsnämnden med begäran om förlängd utrednings-

tid för uppdraget att kartlägga säker skolväg för elever 
 KS 2012/181, Au § 51 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden förlängd utredningstid för uppdraget 
att kartlägga säker skolväg för elever i kommunen till och med 2013-12-31. 

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsnämnden fick av kommunfullmäktige 2011-06-20, § 72, i Strategisk 
plan och budget 2012-2014, i uppdrag att kartlägga säker skolväg för elever i kom-
munen. Utredningen skulle presenteras senast juni 2012. 

Utbildningsnämnden begärde 2012-05-524, § 55, förlängd utredningstid till och 
med 2012-12-31 med anledning av uppdragets omfattning. Kommunfullmäktige 
beviljade utbildningsnämndens begäran 2012-06-18, § 78. 

Utbildningsnämnden begär 2013-04-10, § 46, ytterligare förlängd utredningstid till 
och med 2013-12-31 för att få mer tid till åter rapporteringen av uppdraget till 
kommunfullmäktige. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 67 Reducering av kostavgift vid frånvaro i särskilt boende 

 KS 2013/183, Au § 52 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kostavgiften vid frånvaro i särskilt boende, till ex-
empel sjukhusvistelse samt andra orsaker grundade på en medicinsk bedömning ska 
reduceras. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden föreslår 2013-04-09, § 102, en reducering av kostavgiften vid från-
varo i särskilt boende, till exempel vid sjukhusvistelse, samt vid andra orsaker 
grundade på en medicinsk bedömning 

Idag reduceras kostavgiften i särskilt boende vid frånvaro på grund av sjukhusvis-
telse och resa. Reduceringen görs från andra frånvarodagen. Det har dock visat sig 
att det även kan finnas skäl till en nedsättning av kostavgiften utifrån en medicinsk 
bedömning. Bestämmelsen om att reduceringen ska göras från andra frånvarodagen 
bör även tas bort. 

Idag är avgiften för kost i särskilt boende 3 048 kr per månad, och då ingår alla 
måltider. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 68 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 

  KS 2013/212 

Förslag till beslut 

Skolhälsovårdsjournaler enligt upprättat underlag får avhändigas till respektive 
kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens regler för hantering av skolhälsovårdsjournaler ska arkivmyn-
digheten besluta i varje enskilt fall. 

Kansli och informationskontoret föreslår att skolhälsovårdsjournaler enligt upprät-
tat underlag får avhändigas till respektive kommun. Underlaget omfattar 17 elever. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 69 Delårsrapport januari-april 

 KS 2013/209 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporterna för ks-kommunlednings-
förvaltningen, ks-räddnings- och beredskapsförvaltningen samt ks-tekniska förvalt-
ningen.  

Förslag till beslut i kommunfullmäktige   

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten i sin helhet. 

2. Till utbildningsnämnden tillskjuts 2 686 tkr för 2012 års löneöversyn, som fi-
nansieras genom en försämring av det budgeterade resultatet för 2013. 

3. Nämnder och styrelser uppmanas att genomföra nödvändiga åtgärder för att an-
passa verksamheterna till budgeterad nivå. 

Reservationer från Johan Johansson (M), Rigmor Åström (M), Olle Lindström (M), 
Daniel Rönnbäck (M), Kenneth Backgård (NS), Anders Sundström (NS) och An-
ders Pettersson (KD). 

Beskrivning av ärendet 

I delårsrapporten efter april månad redovisas ett negativt resultat med -20,4 mkr 
vilket är 30,8 mkr sämre än budget för perioden. För helåret prognostiseras ett posi-
tivt resultat med 7,2 mkr vilket är 24,2 mkr sämre än årsbudget.  

Styrelser och nämnder beräknar ett underskott jämfört med budget för helåret på -
7,2 mkr, där socialnämnden står för -7,8 mkr och utbildningsnämnden för -3,9 mkr. 
Kommunstyrelsen räknar med ett överskott på 4,5 mkr för 2013. 

Finansieringsverksamheten prognostiserar ett underskott med -17,0 mkr för 2013. 
För perioden har finansieringsverksamheten ett underskott på -35,3 mkr vilket till 
stor del beror på ökning av semesterlöneskulden. Ökningstakten för semesterlöne-
skulden är hög under årets första månader innan sommarsemestrarna börjar tas ut. 
Den förändrade RIPS-räntan beräknas medföra ökade kostnader för pensioner med 
ca 9 mkr. 

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari-april var 5,6 %, vilket är något högre 
än för samma period 2012 då sjukfrånvaron var 5,5 %. Andelen långtidsfrånvaro 
uppgick till 36,3 % vilket är något högre än för motsvarande period föregående år. 
Med långtidsfrånvaro menas sammanhängande frånvaro längre än 60 dagar.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 69 Delårsrapport januari-april, forts 

 KS 2013/209 

Befolkningsutvecklingen har varit positiv under perioden. Bodens befolkning har 
ökat med 81 personer och uppgick vid periodens slut till 27 679 personer.  

Nettoinvesteringarna för perioden uppgår till 18,4 mkr och beräknas uppgå till 
131,4 mkr för helåret, vilket är 5,4 mkr lägre än budget. 

Yrkanden 

Olle Lindström (M) föreslår att det till Tillväxtförvaltningen tillskjuts 440 000 kr 
för högre hyreskostnader och 1 Mkr för forsknings- och utvecklingsstöd för Future-
co. Finansieringen sker genom en försämring av det budgeterade resultatet 2013. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten för kommun-
ledningsförvaltningen, räddnings- och beredskapsförvaltningen samt tekniska för-
valtningen och finner att kommunstyrelsen beslutar så. 

Ordföranden ställer beredningens förslag om att godkänna delårsrapporten i sin 
helhet och Olle Lindströms (M) förslag mot varandra och finner att kommunstyrel-
sen beslutar enligt beredningens förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige (punkt 2) 

För kännedom  
Kommunledningsförvaltningen 
Räddnings- och beredskapsförvaltningen  
Tekniska förvaltningen  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 70 Boden som mottagningsort för Skellefteå kommun i hän-

delse av dammbrott 
 KS 2013/77, Au § 53 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen bedömer att möjligheten finns att ta emot 6 700 Skelleftebor 
vid dammbrott i Skellefteälv för ett omhändertagande 4-5 dygn 

2. Kommunstyrelsen ger säkerhetsgruppen i uppdrag att under 2013, i samverkan 
med Skellefteå kommun, ta fram översiktliga planer för mottagandet av Skellef-
tebor. 

Beskrivning av ärendet 

Skellefteå kommun har till Bodens kommun ställt frågan om Boden i ett första ut-
rymningsskede vid stort dammhaveri i Skellefteälven kan ta emot 6 700 skellefte-
bor.  

Säkerhetsgruppen i Bodens kommun har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna 
till att klara begäran från Skellefteå kommun. En arbetsgrupp från kommunen har 
tillsammans med Försvarsmakten bedömt möjligheterna inom områdena lokalytor, 
utspisning, sanitära, transporter, bevakning samt krisstöd. 

Arbetsgruppen gör bedömningen att det är möjligt att klara begräran i 4-5 dygn, 
därefter måste andra lösningar tas fram på regional och nationell nivå. 

Arbetsgruppen bedömer att möjligheten att klara detta är möjligt, men kommunen 
är beroende av att hinna ställa om, därför bedömer arbetsgruppen att kommunen har 
behov av att få indikationer tidigt på att ett dammbrott kan inträffa för att hinna för-
bereda stängning av viss verksamhet, samt förbereda viktiga entreprenörer på att 
ställa om sin verksamhet. 

 

För genomförande 
Säkerhetsgruppen 

För kännedom 
Skellefteå kommun 
Räddningstjänsten Boden 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 71 Delegationsbeslut och delgivningar 

  
Ekonomi 
Avskrivningar utestående fordringar (2013/198) 
 
Upphandling och anskaffningsbeslut 
Bredband på landsbygden (2013/121) 
 
Räddningstjänst  
Egen sotning beviljad 
- Lars Sandberg (2013/197) 
- Peter Keisu (2013/202) 
 
Vägar och trafik 
Upplåtelse av offentlig plats (2013/18) 
- Uteservering Bodensia (maj-sept) 
- Kvarnängen, fyrverkeri valborgsmässoafton 
- 1.a maj demonstration, Socialdemokraterna 
- Tält Kvarnängen, Folknykterhetens dag 9 maj, IOGT-NTO 
- Marknad hembygdsområdet 7-9 juni, Hornkroken 
Beslutsstatistik färdtjänst april (2013/62) 
Beslutsstatistik parkeringstillstånd april (2013/61) 
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter 2013 (2013/143) 
- Förbud mot trafik Gammelängsgatan 30/4-3/5 
 
Fastigheter och detaljplaner 
Markavtal ytjordvärme del av Harads 4:36 (2013/206) 
 
Serveringstillstånd 
Tillfälligt tillstånd på Rotundan (2013/35) 
 

 

Delgivningar 

Kommunrevisionen; Granskning intern kontroll entreprenadtjänster (2013/210) 

Räddningstjänsten; Kommunens yttrande över ansökan om tillstånd till allmän ka-
meraövervakning Däckia AB (2013/193) 

Räddningstjänsten; Kommunens yttrande över ansökan om tillstånd till allmän ka-
meraövervakning Q-park (2013/213) 
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