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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 49 Informationer 

  

Följande informationer lämnades: 

 Anders Granström, IT-chef Luleå kommun, Yvonne Stålnacke, kommunalråd 
Luleå kommun samt Per Olsson IT-chef Bodens kommun, informerar om den 
nya e-nämnden som Luleå kommun erbjuder Boden att gå med i. 

 Thomas Reinholdt, personalchef, lämnade en chefsrapport. 
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§ 50 Plan för implementering CEMR jämställdhetsdeklaration 

 KS 2013/29 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar jämställdhetsdeklarationen 

2. Kommunfullmäktige utser Håkan Hansi samt Catharina Liljeholm som ansvari-
ga för att genomgå introduktionsutbildningen jämställdhet 

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.  

Vid länsträffen för kommunalråd och kommunchefer i november 2012 beslutades 
att förbundet ska stödja kommunernas arbete i enlighet med deklarationen. Av för-
bundets verksamhetsplan för 2013 framgår att kommunerna rekommenderas att se-
nast 2013-06-30 ha antagit deklarationen och att utse två ansvariga på ledningsnivå, 
en man och en kvinna som genomgår en introduktionsutbildning före 2013-12-31. 
Förbundet och kommunerna utarbetar handlingsplaner före 2013-12-31. 
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§ 51 Utbildningsnämnden med begäran om förlängd utrednings-

tid för uppdraget att kartlägga säker skolväg för elever 
 KS 2012/181 

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 kom-
munfullmäktige. 
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§ 52 Reducering av kostavgift vid frånvaro i särskilt boende 

 KS 2013/183 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kostavgiften vid frånvaro i särskilt boende, till 
exempel sjukhusvistelse samt andra orsaker grundade på en medicinsk bedöm-
ning ska reduceras. 

2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att upprätta en rutin för re-
ducering av kostavgift vid frånvaro i särskilt boende. 

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 grun-
dade 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. 
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§ 53 Boden som mottagningsort för Skellefteå kommun i hän-

delse av dammbrott 
 KS 2013/77 

Förslag till 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. 
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§ 54 Avskrivning utestående fordringar 

 KS 2013/198 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ekonomikontorets förslag att uteståen-
de fordringar på 263 769,50 kr avskrivs. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomikontoret föreslår att utestående fordringar på totalt 263 769,50 kr avskrivs. 

Avskrivning på grund av att fordran överförts till långtidsbevakning 179 049,42 
Avskrivning på grund av konkurs 84 720,08 
Summa avskrivningar 263 769,50 

Kostnaden för avskrivna fordringar efter avdrag med belopp som redan reglerats i 
2012 års bokslut bokförs på respektive nämnd och belastar den verksamhet som 
fordringen tidigare intäktsbokförts på. Avskrivningen belastar styrelser och nämn-
der enligt följande: 
 

Kommunstyrelsen  91 900,00 
Tekniska utskottet  56 708,80 
Socialnämnden  109 723,70 
Utbildningsnämnden 2 987,00 
Tillväxtnämnden 2 450,00 
Totalt 263 769,50  

 
 

För kännedom 
Ekonomikontoret  
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§ 55 Serveringstillstånd; Bodens BK Fotboll, Björknäsparken - 

Rotundan 
 KS 2013/35 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Bodens BK Fotbolls ansökan om per-
manent serveringstillstånd till allmänheten att servera starköl, vin och andra jäs-
ta alkoholdrycker.  

2. Servering får ske årligen under perioden maj-september. 

3. Serveringstiden är 11.00-01.00 

4. Minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra freda-
gar och lördagar klockan 19.00-01.00. 

Beskrivning av ärendet 

Bodens BK fotboll har ansökt om permanent tillstånd för servering av starköl, vin 
och andra jästa alkoholdrycker på Björknäsparken i Boden under månaderna maj-
september. Sökt serveringslokal är Rotundan, samt tillhörande uteservering. Sökt 
serveringslokal är även ett tält samt inhägnat område i anslutning till friluftsteatern. 
Servering kommer då även att ske i serveringstält utanför Rotundan. Serveringsom-
rådet kommer att vara tydligt avgränsat. Sökande har nyttjanderättsavtal med fas-
tighetsägaren för ovanstående tidsperiod. Serveringen kommer att ske i samband 
med danstillställningar.  

Räddnings- och beredskapsförvaltningen tillstyrker servering. Polismyndigheten 
har inget att erinra mot sökandens lämplighet eller utskänkningsställets lokalisering 
ur ordningssynpunkt. Ansökan tillstyrkes under förutsättning att arrangören vidtar 
lämpliga åtgärder för att minska riskerna för oprovocerat våld samt för att öka 
tryggheten. Polismyndigheten anser att det under serveringen fredag- och lördags-
kvällar mellan klockan 19.00-01.00 ska finnas 2 av polismyndigheten förordnade 
ordningsvakter. 

Kansliets bedömning är att sökanden uppfyller alkohollagens krav och sökt tillstånd 
kan beviljas. 

 

För kännedom 
Bodens BK Fotboll 
Kansliet  
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§ 56 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 

anställningsvillkor mm - HÖK 13 - med OFRs 
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 

 KS 2013/204 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott antar bestämmelserna enligt HÖK 13  

2. Lokalt kollektivavtal tecknas efter framställan från respektive riksorganisation - 
LOK 13 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet 

Beskrivning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) träffade den 10 april 
2013Huvudöverenskommelse, HÖK 13, med OFRs förbundsområde Allmän kom-
munal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna). 

Avtalsperioden omfattar tiden 2013-04-01-2017-03-31. Det garanterade utfallet är 
2,6 % för 2013 och 2,2 % för 2014. För löneöversyn 2015 och 2016 är avtalet utan 
angiven nivå. 

SKL styrelse rekommenderar kommunen besluta, med anledning av träffad Huvud-
överenskommelse HÖK 13, för tillämpning från och med 2013-04-01 att anta be-
stämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 13 samt att efter framställan 
från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - LOK 13 – i enlighet 
med det centrala förhandlingsprotokollet. 

 

För kännedom 
Personalkontoret 

 


	Informationer
	Plan för implementering CEMR jämställdhetsdeklaration
	Förslag till beslut
	Beskrivning av ärendet

	Utbildningsnämnden med begäran om förlängd utredningstid för uppdraget att kartlägga säker skolväg för elever
	Förslag till beslut
	Beskrivning av ärendet

	Reducering av kostavgift vid frånvaro i särskilt boende
	Förslag till beslut
	Beskrivning av ärendet

	Boden som mottagningsort för Skellefteå kommun i händelse av dammbrott
	Förslag till beslut
	Beskrivning av ärendet

	Avskrivning utestående fordringar
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Serveringstillstånd; Bodens BK Fotboll, Björknäsparken - Rotundan
	Beslut
	Beskrivning av ärendet

	Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
	anställningsvillkor mm - HÖK 13 - med OFRs
	förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
	Beslut
	Beskrivning av ärendet


