
Tekniska utskottet Protokoll 

 

 Sammanträdesdatum 
2011-02-17 

Sid 

1 (21) 

 
 

Plats och tid  Stadshuset nämndsalen, kl 14.00 – 16.30 
  
Beslutande Anna-Karin Nylund (S), Bo Lindström (M), Glenn Blom (S),  

Göran Ahlman (M), Lena Goldkuhl (S), Egon Palo (M),  
Rasmus Joneland (V) 

Ersättare Urban Sundbom (S), Gunnel Notelid (V), Lili-Marie Lundström (C) 

Övriga Teknisk chef Torbjörn Almqvist, avdelningschef Ove Andersson, 
avdelningschef Bo-Gunnar Lundberg, avdelningschef Karin Sundén, 
avdelningschef Johanna Lindblad, avdelningschef Mats Elgcrona, 
avdelningschef Lennart Stubé, trafikingenjör Krister Palmblom,  
förvaltningssekreterare Siw Söderlund 

Utses att justera Bo Lindström (M) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 1 Rapporter 
  

- Förvaltningschefens rapport 2011-02-17, dnr KS 2011/119 

- Tekniska förvaltningen, snabbrapport januari 2011, dnr KS 2011/112 

- Muntlig rapport om kollektivtrafikens kostnader och resandestatistik 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 2 Justering av driftramar på grund av minskade  
städkostnader 

 KS 2011/92 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunfullmäktige omfördelar nämndernas budget för städning med      
2 578 tkr för att finansiera 2 578 tkr av kommunstyrelsen/tekniska  
förvaltningens sparkrav. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har upphandlat städning på entreprenad från och med 2010-11-01. 
Det innebär lägre kostnader med totalt 4 038 tkr per år. 

Av de 29 lokalvårdare som erbjöds övergång till entreprenören valde elva att 
tacka nej. Tekniska förvaltningen har därför omställningskostnader för att  
avveckla personal. Den totala sänkningen av städkostnaderna för 2011 blir 
2 578 tkr och från och med 2012 får den minskade kostnaden på grund av  
entreprenaden fullt genomslag. 

Tekniska förvaltningen har med anledning av konkurrensutsättningen ett  
sparkrav på 5 000 tkr. Från och med 2011 har kommunens nämnder fått lägre 
kostnader för städning med 2 578 tkr som kan finansiera del av tekniska  
förvaltningens sparkrav genom att kommunfullmäktige minskar ramen för 
driftbudgeten med motsvarande kostnadssänkning. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 3 Motion och medborgarförslag om aktivitetspark för äldre 
 KS 2010/266, 2010/369 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och medborgarförslaget om en  
aktivitetspark utomhus för äldre. 

Beskrivning av ärendet 

I en motion föreslår Carola Larsson (FP) att kommunen ser över  
förutsättningarna för en aktivitetspark utomhus för äldre. 

Det har också kommit in ett medborgarförslag från Birgitta Axelsson med 
samma förslag. 

Tekniska förvaltningen kommer under 2011 att bygga en aktivitetspark med 
lämplig utrustning för seniorer på en central plats längs Å-promenaden. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 4 Tekniska förvaltningen, verksamhetsberättelse 2010 
 KS 2011/66 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner tekniska förvaltningens verksamhetsberättelse 
för 2010. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningens verksamhetsberättelse för 2010 redovisar ett överskott 
med 1 779 tkr i förhållande till driftbudgeten. Överskottet består huvudsakligen 
på besparingar inom gatudrift och beläggningar och på fastighetsavdelningens 
och avfallsverksamhetens överskott. 

Investeringsbudgetens överskott vid årsskiftet var 26 528 tkr och det består av 
de investeringar som inte har kunnat påbörjas eller inte har hunnit bli klara. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 5 Tekniska förvaltningen, årsredovisning 2010 för vatten och 
avlopp 

 KS 2011/84 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning 2010 för vatten och avlopp. 

2. Årsredovisningen ska publiceras på kommunens hemsida. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt VA-lagen ska kommunen redovisa en särskild resultat- och  
balansräkning för vatten och avlopp från och med 2007.  

Bakgrunden är att brukaren ska kunna följa upp och kontrollera att  
självkostnadsprincipen efterlevs.  

Redovisningen ska därför på lämpligt sätt hållas tillgänglig för fastighetsägarna 
inom vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 6 Nya hastighetsgränser på statliga vägar i Bodens kommun 
 KS 2010/718-743 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avstyrker Trafikverkets förslag till hastighetsgränser på de 
statliga vägarna i Bodens kommun och hänvisar till att de som bor i byarna ska 
få möjlighet att yttra sig innan man beslutar om nya hastighetsgränser. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen begär kommunens yttrande över Trafikverkets förslag på nya 
hastighetsgränser på statliga vägar i Bodens kommun. 

Riksdagen har beslutat att införa nya hastighetsgränser i intervaller med  
10 kilometer per timme. Under 2008 och 2009 har Trafikverket sett över  
vägarnas hastighetsgränser och skyltat om på vägar med 120 – 80 kilometer  
per timme.  

Vägarna i denna översyn är övriga statliga vägar med en hastighetsgräns på  
70 kilometer per timme. 

De ändringar som Trafikverket föreslår bygger på att man löpande  
anpassar hastighetsgränserna till vägens säkerhetsstandard och till övriga  
transportpolitiska delmål. 
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§ 7 Motion till ungdomsfullmäktige om uppehåll i lokaltrafikens 
tidtabell 

 KS 2010/751 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen avslår förslaget om att ta bort uppehållet i lokaltrafikens 
tidtabell. 

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över förslaget om att flytta  
uppehållet när man tar fram nästa tidtabell. 

Beskrivning av ärendet 

Elvira Jakobsson föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att 

- Kommunen tar bort uppehållet i lokaltrafikens tidtabell. 

- Uppehållet i tidtabellen flyttas framåt eller bakåt i tiden. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att det inte är aktuellt att ta bort  
uppehållet om man inte gör motsvarande minskning i övrig trafik. Det skulle 
öka antalet trafikerade kilometer och bli dyrare. 

Uppehållet i tidtabellen ligger när resandet är lägst under dagen. Det påverkar 
resenärerna minst. Förslaget om att flytta uppehållet framåt eller bakåt ses över 
när man tar fram nästa tidtabell. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 8 Motion till ungdomsfullmäktige om vägarna i Boden 
 KS 2010/751 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen anser att motionen delvis bifalls då man varje år bygger 
om en del gator och gång- och cykelvägar. 

2. Motionen är därmed behandlad. 

Beskrivning av ärendet 

Tim Jonsson har lämnat en motion till ungdomsfullmäktige om en bättre  
standard på vägarna i Boden. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att man varje år bygger om ett  
antal gator och gång- och cykelvägar. I första hand prioriteras gator med gamla 
vatten- och avloppsledningar som behöver bytas och i andra hand gator som 
har vatten- och avloppsledningar som är i bra skick.  

Varje år åtgärdar kommunen beläggningarna på gatorna i den nivå som  
pengarna räcker till. 

Tekniska förvaltningen träffar Trafikverket regelbundet och då diskuterar man 
prioriteringar och förbättringar på de statliga vägarna i kommunen. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 9 Motion till ungdomsfullmäktige om att höja värmen i     
Björknäsgymnasiet 

 KS 2010/751 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige om en generell 
höjning av inomhustemperaturen i Björknäsgymnasiet. 

Beskrivning av ärendet 

Lisa Wadenholt har lämnat in en motion till ungdomsfullmäktige om att höja 
värmen i Björknäsgymnasiet på grund av att det är kallt i lokalerna. 

Tekniska förvaltningen har valt att ha 21 grader som inomhustemperatur i  
skolor. Det är en temperatur som normalt inte upplevs som kall och som också 
Arbetsmiljöverket accepterar.  

Den som upplever att det är kallt i ett klassrum eller någon annan lokal ska  
felanmäla detta så fort som det är möjligt. Då mäter tekniska förvaltningen 
temperaturen i den lokalen och om den är lägre än 21 grader höjs 
temperaturen.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 10 
 

Motion till ungdomsfullmäktige om städ och vaktmästeri på 
Korpenskolan 

 KS 2010/751 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige om att   
lokalvårdare och fastighetsskötare ska få tillbaka sina jobb på Korpenskolan. 

Beskrivning av ärendet 

Kristoffer Nordberg har lämnat en motion till ungdomsfullmäktige om att  
tidigare städpersonal och vaktmästare får tillbaka sina jobb på Korpenskolan. 

Från den 1 november 2010 köper kommunen all fastighetsskötsel och delar av 
lokalvården av ett privat företag.  

Korpenskolan är en av skolorna där kommunen städar själva. En del av  
lokalvårdarna har fått byta arbetsplats beroende på hur länge de har jobbat åt 
kommunen och Korpenskolan har därför fått några nya lokalvårdare. 

Vaktmästaren blev erbjuden att arbeta hos entreprenören men valde att arbeta 
kvar hos kommunen med andra arbetsuppgifter. Det arbete han har gjort på 
skolan kommer i fortsättningen att göras av en fastighetsskötare från  
entreprenören, Sodexo. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 11 Motion till ungdomsfullmäktige om flera och säkrare lek-
parker 

 KS 2010/751 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen anser att uppgradering av lekparker och säkrare           
lekparker tillgodoses delvis genom de åtgärder som görs varje år. 

2. Kommunstyrelsen avslår förslaget om att bygga flera lekparker i kvarteren. 

Beskrivning av ärendet 

Felicia Landin Jansson har lämnat in en motion till ungdomsfullmäktige med 
förslag att bygga flera lekparker i kvarteren och att de lekparker som finns 
uppgraderas och görs säkrare. 

Kommunen har 100 lekparker att ta hand om. Säkerheten är viktig och tekniska 
förvaltningen uppgraderar och gör lekparkerna säkrare varje år så långt som 
pengarna räcker. 

Det finns kvarter som inte har en egen lekpark men det är inte långt till  
närmaste lekpark. 



Tekniska utskottet Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-02-17 

Sid 

13 (21) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 12 Motion till ungdomsfullmäktige om mer varierad mat i     
skolan 

 KS 2010/751 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att ta med förslaget 
om mer varierad mat i det fortsatta arbetet med att utveckla matsedeln. 

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över förslaget om brickor i       
matsalen.  

3. Förslaget att laga maten på Sandenskolan avslås.  

Beskrivning av ärendet 

Paulina Molander föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att maten ska 
lagas på Sandenskolan och att maten ska vara mer varierad. Hon vill också att 
brickorna införs igen i matsalen. 

Sandenskolan har ett mottagningskök. Det betyder att viss mat lagas i      
Björknäsgymnasiets kök och skickas till Sandenskolan där man lagar pasta, ris, 
potatis och gör i ordning sallad. Det kostar mindre att laga mat på ett ställe än 
att laga mat på varje skola och det finns inte pengar för det.  

Matsedeln är en rullande sju veckors lista. Det betyder att efter sju veckor  
börjar den om igen. Vissa dagar byter man till annan mat, exempelvis när det  
är julbord eller palt. När det är fisk och till vissa andra maträtter serveras ett  
alternativ. Fisk serveras en gång per vecka sex av de sju veckorna.  

Förslag till ändringar i matsedeln tar tekniska förvaltningen fram bland annat 
genom att träffa det centrala kostrådet, där elever från skolorna är med.  

Under våren ska en provmatlagning göras då eleverna i kostrådet ska bjudas in 
för att provsmaka maten som sedan provlagas på Björknäsgymnasiet innan den 
lagas till övriga skolor.  

Tekniska förvaltningen tar med förslaget om variation i maten i arbetet med att 
utveckla matsedeln. 

Maten som serveras ska vara varm och temperaturen ska kontrollmätas. Detta 
har tekniska förvaltningen påpekat till skolans kök. 

Ingen av skolorna har brickor idag och tekniska förvaltningen upplever att fun-
gerar bra på Sandenskolan efter en del omflyttningar. Den stora vinsten med att 
ta bort brickorna är för miljön, eftersom köken inte behöver diska cirka 400 
brickor varje dag. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 13 Motion till ungdomsfullmäktige om att i förväg välja mat i 
skolan 

 KS 2010/751 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige om att i förväg  
välja vanlig mat eller vegetarisk mat.  

Beskrivning av ärendet 

Charlotta Boman föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att alla elever  
får en lista varje vecka där man kan välja den mat man vill äta, vanlig eller  
vegetarisk, och lämna beställningen till läraren. 

Tekniska förvaltningen lagar mat till mer än 3000 elever varje dag. Tio dagar 
innan maten ska serveras beställer man varorna som ska användas. Förslaget 
går inte att genomföra praktiskt. Eleverna måste bestämma ungefär två veckor i 
förväg vad de ska äta och mer än 3000 beställningar ska hanteras.  

Det kan vara svårt för växande barn att få i sig alla näringsämnen som kroppen 
behöver och därför kräver vi ett intyg från föräldrar/vårdnadshavare för att få 
vegetarisk specialkost. Skollunchen ska innehålla 25-35 % av det dagliga  
behovet av näringsämnen. 
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§ 14 Motion till ungdomsfullmäktige om etnisk mat i skolan 
 KS 2010/751 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att ta med förslaget om 
mer etnisk mat i skolan i arbetet med att utveckla matsedeln. 

Beskrivning av ärendet 

Jehna Al-Moushahidi föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att etnisk 
mat serveras i skolan. 

Förslag till ändringar i matsedeln tar teknisk förvaltningen fram bland annat 
genom att träffa det centrala kostrådet, där elever från skolorna är med. Under 
våren ska en provmatlagning göras då eleverna i kostrådet ska bjudas in för att 
provsmaka maten som sedan provlagas på Björknäsgymnasiet innan den lagas 
till övriga skolor. 
 
Tekniska förvaltningen tar med förslaget om mer etnisk mat i arbetet med att 
utveckla matsedeln. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 15 Motion till ungdomsfullmäktige om större variation av     
maten i skolan 

 KS 2010/751 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att ta med förslaget om 
mer etnisk mat och asiatisk mat i det fortsatta arbetet med att utveckla matse-
deln. 

Beskrivning av ärendet 

Emma Lindström från Harads skola föreslår i en motion till ungdomsfullmäkti-
ge att matsedeln ändras. Hon föreslår också att någon etnisk maträtt och att  
någon asiatisk maträtt serveras. 

Förslag till ändringar i matsedeln tar tekniska förvaltningen fram bland annat 
genom att träffa det centrala kostrådet, där elever från skolorna är med. Under 
våren ska en provmatlagning göras då eleverna i kostrådet ska bjudas in för att 
provsmaka maten som sedan provlagas på Björknäsgymnasiet innan den lagas 
till övriga skolor. 
 
Tekniska förvaltningen tar med förslaget i arbetet med att utveckla matsedeln. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 16 Tekniska förvaltningen, tilläggsbudget drift 
 KS 2010/93 

Tekniska utskottets beslut 

Tekniska utskottet beslutar att tekniska förvaltningens överskott, exklusive 
sparkrav på grund av konkurrensutsättning samt skogsfastigheternas och  
slaghackningens underskott, totalt 5 783 tkr, tilläggsbudgeteras.  

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningens överskott mot 2010 års driftbudget är 1 779 tkr.  
På grund av konkurrensutsättningen av fastighetsskötsel och delar av  
lokalvård hade tekniska förvaltningen ett sparkrav på 2 500 tkr.  

För 2010 har ingen spareffekt uppnåtts utan tvärtom så tillkom konsult-
kostnader för upphandlingen och omställningskostnader. Därtill kom  
skogsfastigheternas underskott med 1 324 tkr på grund av att man inte kan  
göra planerade avverkningar på grund av O-ringens tävlingar i Boden 2013 
samt krav på att gräsytor ska slaghackas trots att budget saknas, - 180 tkr. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 109/2010 ska underskotten på grund  
av konkurrensutsättning och utebliven skogsavverkning hanteras separat i  
samband med bokslutet. 

 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 

För kännedom 
Ekonomikontoret 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 17 Tekniska förvaltningen, tilläggsbudget investeringar 
 KS 2010/94 

Tekniska utskottets beslut 

Tekniska utskottet beslutar att tilläggsbudgetera 18 210 tkr för allmänna inve-
steringar, 945 tkr för ombyggnad av gator och vatten- och avloppsledningar,  
73 tkr för beläggningar, 3 161 tkr för trafiksäkerhetsåtgärder, 1 771 tkr för bilar 
och maskiner samt 6 832 tkr för den affärsdrivande verksamheten. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningens överskott mot 2010 års investeringsbudget är      
26 528 tkr. Överskotten består i huvudsak på investeringar som inte är klara. 

 Över/underskott Förslag tilläggsbudget 
Allmänna investeringar 18 786 tkr 18 210 tkr 
Ombyggnad gator och  
vatten- och avloppsledningar 945 tkr

 
945 tkr 

Beläggningar 73 tkr 73 tkr 
Trafiksäkerhetsåtgärder 3 161 tkr 3 161 tkr 
Bilar och maskiner 1 771 tkr 1 771 tkr 
Affärsdrivande verksamhet 1 792 tkr 6 832 tkr 

  
  
 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 

För kännedom 
Ekonomikontoret 

   

 



Tekniska utskottet Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-02-17 

Sid 

19 (21) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 18 Tekniska utskottet, representant i pensionärsrådet 
 KS  2011/121 

Tekniska utskottets beslut 

Tekniska utskottet beslutar att utse Anna-Karin Nylund (S) som ordinarie  
representant och Glenn blom (S) som ersättare i pensionärsrådet. 

Beskrivning av ärendet 

Pensionärsrådet består av företrädare för pensionärsorganisationerna i Bodens 
kommun och av företrädare för kommunal nämnd eller förvaltning.  

Tekniska utskottet har fått i uppdrag att utse en representant i pensionärsrådet. 

 

 

För kännedom 
Anna-Karin Nylund 
Glenn Blom 
Socialförvaltningen 
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§ 19 Tekniska utskottet, representant i handikapprådet 
 KS 2011/122 

Tekniska utskottets beslut 

Tekniska utskottet beslutar att utse Anna-Karin Nylund (S) som ordinarie  
representant och vakant (V) som ersättare i handikapprådet. 

Beskrivning av ärendet 

Handikapprådet består av företrädare för handikapporganisationerna i Bodens 
kommun och av företrädare för kommunal nämnd eller förvaltning.  

Tekniska utskottet har fått i uppdrag att utse en representant i handikapprådet. 

 

 

För kännedom 
Anna-Karin Nylund 
Socialförvaltningen 

 



Tekniska utskottet Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-02-17 

Sid 

21 (21) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 20 Delgivningar 
  

- Sammanställning över Lokala trafikföreskrifter som har inventerats,             
skrivits om och publicerats på Transportstyrelsens särskilda webbplats, 
Riksdatabasen RDT enligt tekniska utskottets beslut § 41/2010                
(dnr KS 2010/94) 

- Lokala trafikföreskrifter, antagna enligt Trafikförordningen, har skrivits  
om till dagens lagrum och är publicerade på Transportstyrelsens särskilda  
webbplats, Riksdatabasen RDT (dnr KS 2010/94).  
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