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§ 1 Informationer  
 

Följande informationer lämnades: 

 Maria Lundgren, utbildningschef, informerade om det nya resurs-
fördelningssystemet. 

 Astrid Isaksson, alkoholhandläggare, informerade om ansökt 
serveringstillstånd Allstar. 
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§ 2 Utbildningsnämnden med återrapportering av uppdrag; 
Utreda en modell på ett nytt resursfördelningssystem 
KS 2010/778 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens återrapportering. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav 2011-10-03, § 93, barn- och utbildningsnämnden i 
uppdrag att efter genomförd lokalutredning utreda hur en modell skulle 
kunna se ut för att i framtiden sätta in i ett nytt resursfördelningssystem.  

Utbildningsnämnden säger i sitt yttrande 2013-09-26, § 76, att den är positiv 
till att införa en resursfördelning baserad på socioekonomisk bakgrund för att 
ge bättre förutsättningar för elever att uppnå målen i utbildningen. En 
arbetsgrupp har under hösten 2012 samt under våren 2013 arbetat med att ta 
fram ett nytt resursfördelningssystem. Det innehåller bland annat en modell 
för fördelning av resurser inom för och grundskola enligt socioekonomisk 
bakgrund samt ett förslag på fördelning av resurser för BIBASS, särskilda 
insatser samt strategiska resurser inom för- och grundskola och 
gymnasieskola. Förändringarna berör även fristående enheter. 

Utbildningsnämnden beslutade 2013-11-28, § 100, att ett nytt resurs-
fördelningssystem, socioekonomi, ska införas från och med höstterminen 
2014 åk 1-9. 
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§ 3 Tillväxtnämnden med begäran om förlängd utrednings-
tid av uppdrag om översyn av lokaler och anläggningar 
KS 2012/370 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige ger tillväxtnämnden förlängd utredningstid, att 
rapporteras in senast 2014-07-01. 

Beskrivning av ärendet 
Tillväxtnämnden begär 2013-11-15, § 72, att få förlängd utredningstid, till 
och med 2014-07-01, för uppdraget att göra en översyn av lokaler och 
anläggningar som kan lämpa sig för föreningsdrift. 

Uppdraget gavs till tillväxtnämnden i den strategiska planen 2012-06-18, § 
75. Uppdraget innebar också att klarlägga vilka stödfunktioner som krävs i 
respektive fall. Översynen skulle redovisas i december 2013. 
Tillväxtnämnden behöver mer tid för att utreda frågan. 
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§ 4 Överenskommelse om samverkan kring barn och unga 
mellan kommuner och landsting i Norrbotten, Norrbus 
KS 2013/547 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige antar den överenskommelsen Norrbus 2013 

Beskrivning av ärendet 
Kommunförbundet har 2013-09-26, § 34, rekommenderat kommunerna att 
anta Överenskommelse om samverkan kring barn och unga mellan 
landstinget och kommunerna i Norrbotten 2013, Norrbus. 

Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan år 2008 
gemensamma riktlinjer för samverkan för barn och unga, Norrbus. Det 
gemensamma ansvarstagandet och behov och krav på samverkan kring barn 
och unga har ökat, varför revidering av Norrbus har varit nödvändig. En 
länsgemensam arbetsgrupp med representanter från kommunernas 
verksamheter inom skola och socialtjänst samt landsting har reviderat 
riktlinjerna. 

Utbildningsnämnden föreslår 2013-11-28, § 103, att Bodens kommun ställer 
sig bakom den reviderade överenskommelsen. 

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med 
sammansatta behov, antagna av utbildningsnämnden 2009-01-29, § 4, 
upphör att gälla i och med att överenskommelsen Norrbus 2013 antas. 

Socialnämnden antog överenskommelsen 2013-11-26, § 235. 
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§ 5 Motion om kommunalt barnbokslut 
KS 2011/665 

Beslut 
Ärendet lämnas utan yttrande. 

Beskrivning av ärendet 
Anders Pettersson (KD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige fattar 
beslut om att vid varje verksamhetsårs bokslut även formulera ett 
barnbokslut där verksamheterna utvärderar den normala driften, 
verksamhetsförändringar och beslut som påverkat livsvillkoren för barn och 
unga i kommunen. Enligt motionen kan barnbokslutet i sig utgöra verktyg 
för kommande års strategiska plan där nya mål och uppdrag kan formuleras i 
syfte att komma ytterligare en bit för ett gott samhälle.  

Kommunledningsförvaltningen säger i sitt yttrande 2013-12-17 att det är 
viktigt att barnperspektivet finns med i kommunens verksamhet. Mål och 
uppföljning bör dock finnas med inom ramen för ordinarie processen för 
styrning och uppföljning. Det är fullt möjligt för nämnderna att föreslå 
målindikatorer till den strategiska planen som sätter barnen i fokus. 
Måluppfyllelsen följs sedan upp i det ordinarie bokslutet.  

Socialnämnden skriver i yttrande 2012-02-29, § 39, att syftet med 
barnbokslutet är att verksamheterna ska utvärdera den normala driften, 
verksamhetsförändringar och beslut som påverkat livsvillkoren för barn och 
unga i kommunen. Detta görs redan idag av kommunrevisionen, genom 
tillsyn av olika myndigheter och, inte minst, av socialnämnden själv. För 
närvarande driver socialnämnden ett projekt för att införa ett 
kvalitetsledningssystem i socialförvaltningens samtliga verksamheter. Syftet 
är att uppnå ett bredare, mer ändamålsenligt och verksamhetsanpassat 
systematiskt förbättringsarbete. 

Utbildningsnämnden föreslår 2013-09-26, § 78, att kommunfullmäktige ger 
samtliga nämnder i uppdrag att arbeta med barnen i fokus. Obligatoriska 
målindikatorer inarbetas i den kommande strategiska planen som sätter 
barnen i fokus. I den strategiska planen kan det även framgå vad FN:s 
barnkonvention bygger på.  

Utbildningsnämnden hade i ett tidigare yttrande 2013-02-28, § 22, föreslagit 
att kommunfullmäktige skulle avslå motionen tills ett särskilt beslut om mål, 
ekonomiska resurser, personella och organisatoriska resurser samt val av 
verktyg och metoder tagits i fullmäktige om barnbokslut i Bodens kommun. 
Resurser för att utföra barnbokslut bedömdes inte finnas i de ramar som 
utbildningsförvaltningen har att tillgå i dag. 
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§ 5  forts 

Tillväxtnämnden föreslår 2013-09-20 § 52 att fullmäktige bifaller motionen. 
Av nämndens yttrande framgår att det är viktigt att börja med barnchecklista 
i alla nämnder, så att det går att mäta i hur många frågor man har tagit in 
ungdomars perspektiv. 

Miljö- och byggnämnden skriver i yttrande 2013-05-31 (delegationsbeslut av 
ordföranden) att miljö- och byggnämnden arbetar aktivt i sin tillsyn för att 
barn och ungdomar ska ha goda livsvillkor och en god och hälsosam 
skolmiljö med kontroller och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, 
tobakslagen samt plan- och bygglagen. Nämnden redovisar i sina årliga 
bokslut hur olika mål har uppnåtts. 

Tekniska förvaltningen skriver i yttrande 2013-09-02 att en väsentlig del av 
den verksamhet som förvaltningen bedriver inom den normala driften 
påverkar livsvillkoren för barn och unga. Barnperspektivet är integrerat i 
verksamheten på olika sätt och ingår delvis i det ordinarie bokslutet.  

Beredningens förslag 
Kommunfullmäktige avslår förslaget om att det varje år ska formuleras ett 
särskilt barnbokslut. 

Yrkanden 
Jan-Olov Bäcklund (S) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande. 
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§ 6 Livsmedelsinköp, kostpolitiskt program 
KS 2014/7 

Beslut 
Ärendet lämnas utan yttrande  

Beskrivning av ärendet 
Det har till Bodens kommun inkommit ett önskemål att ”Barnet ska äta kött, 
mjölk, ägg, fisk, kyckling, skaldjur enl. miljöstyrningsrådets baskrav. 
Ovanstående produkter ska inte ersättas med vegetariska alternativ.” 

Miljöstyrningsrådet har på uppdrag av regeringens att hjälpa offentlig sektor 
att ställa miljö och sociala krav i upphandling. I arbetet ingår 
att kommunicera och utbilda samt att utveckla Miljöstyrningsrådets 
upphandlingskriterier. Kriterierna består av drivande krav i olika nivåer med 
tillhörande förslag på verifikat, motiv och bakgrundsinformation. Det 
innebär att de går utöver gällande lagstiftning d.v.s. en bättre 
miljö/hållbarhetsprestanda än lagen erbjuder. 

Kriterierna tas fram i en öppen och kvalitetssäkrad process av expertgrupper 
bestående av representanter från branschorganisationer, näringsliv, 
intresseorganisationer, stat, landsting och kommun. Detta gör kriterierna 
brett förankrade. De uppdateras kontinuerligt för att följa den tekniska och 
juridiska utvecklingen på marknaden. 

I närtid har två kammarrättsdomar utökat möjligheten att ställa krav som står 
i linje med de regler som används för djurhantering i Sverige.  

Det finns idag inga direktiv, policy eller riktlinjer från den politiska 
ledningen i Bodens kommun att livsmedel ska upphandlas enligt 
miljöstyrningsrådets baskrav och därmed finns det inte möjlighet att erbjuda 
den kost som föräldern kräver till sitt barn. 

Bedömningen är att kraven inte kan betraktas som en specialkost för ett fåtal 
elever utan om det är möjligt att välja kommer många föräldrar att tycka att 
deras barn ska erbjudas livsmedel som uppfyller miljöstyrningsrådets krav. 
Om det ska kunna tillgodoses måste huvudalternativet som serveras uppfylla 
kraven och därmed måste de livsmedel som används upphandlas enligt 
miljöstyrningsrådet baskrav.  

Kommunens livsmedelsupphandling pågår och annonseras i slutet av januari. 
Beslutet styr vilka krav som ska ställas i kravspecifikationen vid 
upphandlingen. Det är därför viktigt att beslut tas så att de i så fall kan tas 
med i upphandlingen.  
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§ 6 forts 

Det är svårt att uppge hur stor kostnadsökningen blir. Kostavdelningen, 
Tekniska förvaltningen köpte under 2012 in livsmedel för 4,9 Mkr till 
skola/fritids/förskolor. Utbildningsförvaltningen har enligt bokföringen 
handlat livsmedel för 4,9 Mkr under samma period. Ett antagande är att 
livsmedel enligt miljöstyrningsrådets baskrav är 20 % dyrare. Det betyder att 
livsmedelskostnaden för Bodens kommun ökar med ca 2 Mkr. Idag finns 
inga resurser på Bodens kommun för att försäkra sig om att livsmedel 
uppfyller de ställda kraven, vilket också kommer att kräva ökade resurser. 
Kostavdelningen är en resultatenhet som säljer portioner till Utbildnings-
förvaltningen och därmed bör resurser tillföras Utbildningsförvaltningen så 
att de har täckning för ökade portionspriser.  

Varje dag serveras två näringsberäknade rätter i skolrestaurangen varav det 
ena är ett vegetariskt alternativ som innehåller mjölk och ägg (lakto- ovo- 
vegetariskt altenativ). Om det beslutas att ställa miljöstyrningsrådets baskrav 
vid livsmedelsupphandlingen bli det svårt och kostsamt att erbjuda halalkost 
som specialkost. Tillgången på halalprodukter som även uppfyller 
miljöstyrningsrådets krav är begränsad och ofta betydligt dyrare än andra 
livsmedel. För närvarande serveras ca 120 portioner enligt halal varje dag. 
Därför föreslås att Bodens kommun samtidigt beslutar att förutom det lakto-
ovo vegetariska alternativet enbart erbjuda fläskfri kost och specialkost på 
grund av sjukdom till barn och ungdomar i Bodens kommun.  

Det pågår en kostutredning inom kommunen som snart ska redovisas. Ett 
kostpolitiskt program bör tas fram så att det finns ett tydligt och vägledande 
dokument för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten i Bodens kommun.  

Beredningens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar att det kött, mjölk, ägg, kyckling, fisk och 

skaldjur som används till barn och unga inom Bodens kommun ska följa 
miljöstyrningsrådet baskrav  

2. Kommunfullmäktige beslutar att de olika koster som erbjuds barn och 
unga i Bodens kommun, utöver den ordinarie rätten och lakto-ovo 
vegetarisk rätt,  är fläskfri kost och specialkost vid sjukdom. 

3. Eventuellt ökade kostnader behandlas i budgetarbete för 2015. 

4. Kommunstyrelsen (tekniska) får i uppdrag att tillsammans med 
utbildningsnämnden ta fram ett förslag till kostpolitiskt program. 

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (S) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande. 
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§ 7 Ansökan om medlemskap i det nationella nätverket 
Krogar mot knark 
KS 2014/8 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att Bodens kommun ska ansöka om medlemskap 
i nätverket Krogar mot knark. En förutsättning för deltagandet är att 
polismyndigheten deltar aktivt. 

Beskrivning av ärendet 
Krogar mot knark är ett nationellt nätverk bestående av representanter från 
krogar och myndigheter i ett flertal kommuner. Krogar mot knark arbetar för 
att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö. Att vara en 
Krogar mot knark krog innebär att man tar ett aktivt ställningstagande emot 
narkotika.  

Nätverket lyfts i regeringens ANDT-strategi och bistår med riktlinjer, 
styrdokument samt verktyg för att kunna arbeta med metoden lokalt. 
Ansvaret för det lokala arbetet ligger på respektive kommun som själva styr 
och driver samverkan mellan krog, kommun och polis. Varje enskild 
kommun ska, utifrån gällande nationella riktlinjer lokalanpassa arbetet så att 
det fungerar i varje kommun.  

För Bodens del skulle Krogar mot knark vara en utveckling av arbetet med 
Ansvarsfull alkoholservering, som självklart måste fortsätta parallellt med 
detta arbete. Polismyndigheten är positiv till metoden och ser vinsterna av 
den. I dagsläget finns inga kostnader för ett medlemskap. För att arbete ska 
kunna bedrivas krävs ett aktivt deltagande från polisens sida. 
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§ 8 Serveringstillstånd; Ändring av villkor, Destination 
Boden AB, Allstar 
KS 2013/250 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att antalet av polismyndigheten 
förordnade ordningsvakter ska vara fyra (4) stycken om servering sker efter 
klockan 23.00. En (1) ordningsvakt ska då närvara från klockan 20.00 och 
fyra (4) ordningsvakter ska närvara från 22.00 tills serveringsstället är tömt 
på besökare. Om endast övre plan är öppet ska antalet av polismyndigheten 
förordnade ordningsvakter vara två (2) stycken om servering sker efter 
klockan 23.00. Ordningsvakterna bör då närvara från klockan 20.00 till 
serveringsstället är tömt på besökare. 

Beskrivning av ärendet 
Destination Boden AB har permanent tillstånd för servering av starköl, 
spritdrycker, vin och andra jästa alkoholdrycker på Allstars i Boden. 
Serveringstiderna i restaurangen är 11.00-03.00 fredag och dag före röd dag, 
övrig tid 11.00-01.00.  

Serveringsstället har villkor om fyra (4) ordningsvakter vid servering i 
restaurang och uteservering om det sker efter klockan 23.00. En (1) 
ordningsvakt ska då närvara från klockan 20.00 och fyra (4) ordningsvakter 
ska närvara från 22.00 tills serveringsstället är tömt på besökare.  

Destination Boden AB har ansökt om att få minska ner antalet 
ordningsvakter om endast övre plan används. Om endast övre plan används 
är max antal personer 250, vilket är betydligt mindre än max antal personer 
om både nedre och övre plan är öppet. 

Polismyndigheten anser i sitt yttrande att det föreligger behov av 
ordningsvakter vid servering i restaurang och uteservering om det sker efter 
klockan 23.00. Ordningsvakter bör då närvara från klockan 20.00 och finnas 
till serveringsstället är tömt på besökare. Antalet av polismyndigheten 
förordnade ordningsvakter bör vara fyra (4) stycken. Om de stänger nedre 
plan och endast har öppet övre plan kan de ta emot avsevärt färre gäster, 
polismyndigheten gör bedömningen att antalet ordningsvakter kan minskas 
till två (2) för tid som angett i tidigare serveringstillstånd. 

Med villkor som polismyndigheten föreslagit anser kansliet att ändring av 
antalet ordningsvakter kan meddelas utan risk för olägenheter i fråga om 
ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. 

_______________ 
För kännedom 
Destination Boden AB 
Kansliet 
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§ 9 Serveringstillstånd; Permanent tillstånd helgdag, 
Destination Boden AB, Allstar 
KS 2013/250 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår ansökan med hänvisning till gällande 
riktlinjer. 

Beskrivning av ärendet 
Destination Boden AB ansöker om permanent utökat serveringstillstånd till 
03.00 annandag jul, Kristi himmelfärds dag, valborgsmässoafton och 
nationaldagen. Destination Boden har permanent tillstånd för servering av 
starköl, spritdrycker, vin och andra jästa alkoholdrycker på Allstars i Boden.  
 
Fyra (4) av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör från 
klockan 20.00 och fram tills serveringsstället tömts på besökare. Om 
arrangören endast serverar på ett plan, enligt tidigare ansökan, är två (2) 
ordningsvakter tillräckligt. Beträffande förläggningen av servering till senare 
tider än de redan beviljade anser polismyndigheten att detta skulle kunna 
skapa störningar och oordning i kvarteret där serveringsstället ligger.  
 
Polismyndigheten anser att servering till senare tider än de redan beviljade 
skulle kunna skapa störningar och oordning i kvarteret där serveringsstället 
ligger.  
 
Enligt Bodens kommuns riktlinjer beviljas inte servering efter 01.00 på 
söndagar. Detta för att undvika alkoholpolitiska olägenheter som kan 
uppkomma vid senare serveringstider efter 01.00. Vidare bör 
polismyndighetens bedömning om att servering till senare tider än de redan 
beviljade skulle kunna skapa störningar och oordning vägas in i 
bedömningen.  

Yrkanden 
Torbjörn Lidberg (S) föreslår att ansökan avslås. 
 

_______________ 
För kännedom 
Destination Boden AB 
Kansliet 
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