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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), Carola Larsson (FP),  
Lili-Marie Lundström (C), Lennart Klockare (S) 

Övriga Teknisk chef Torbjörn Almqvist, avdelningschef Bo-Gunnar  
Lundberg, avdelningschef Mats Elgcrona 
§ 76 Rune Karlberg Thyréns, trafikingenjör Maria Sammeli,  
trafikingenjör Kerstin Chley 

Utses att justera Bo Lindström 
 
Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen 2011-12-19 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Siw Söderlund

§§ 73-76 

     
   Ordförande 
Rasmus Joneland

 

     
  Justerare 
Bo Lindström

  

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 
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Siw Söderlund
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 73 Rapporter 
  

- Förvaltningschefens rapport 2011-12-15 (KS 2011/790) 

- Tekniska förvaltningen, ekonomisk snabbrapport november 2011  
(KS 2011/785) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 74 Medborgarförslag om underhåll och förbättringar i  
Björksalen 

 KS 2010/510 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen bifaller punkt 1 klädsel på sittplatser, punkt 2 åtgärd av scen-
golvet och punkt 9 byte av filmduk för utförande under planperioden 2012 – 
2014. 

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda och ta fram kostnader för punk-
terna 3 – 8 och att prioritera ljudanläggningen. 

3. Medborgarförslaget är därmed behandlat. 

Beskrivning av ärendet 

Göran Gafvelin har lämnat in ett medborgarförslag i nio punkter som berör under-
håll och förbättringar i Björksalen vid Björknäsgymnasiet. 

Punkt 1, klädsel på sittplatser, och punkt 2, åtgärd av scengolvet, är underhållsin-
satser som tekniska förvaltningen har ansvaret för. Beskrivna åtgärder är nödvändi-
ga och kommer att utföras under planperioden 2012 -2014. Punkt 9, filmduk, är yt-
terligare en punkt för ett generellt nyttjande av salen som tekniska förvaltningen an-
svarar för. Filmduken kommer att bytas ut under planperioden. 

För punkterna 3-8 behöver expertråd och ytterligare utredningar göras för att åtgär-
derna ska bli både tekniskt korrekta och estetiskt tilltalande. Det krävs också en 
kalkyl vad åtgärderna kostar. Tekniska förvaltningens bedömning är att sådana ut-
redningar och kalkyler kan tas fram under 2012 för att få ett politiskt ställningsta-
gande till den investering som krävs. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 75 Delgivningar 
  

Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om lokal trafikföreskrift om hastighetsbe-
gränsning på högst 60 kilometer i timmen på väg 356 i Vändträsk (KS 2011/668) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 76 Hastighetsanalys inom tättbebyggt område i Boden 
  

Rune Karlberg från Thyréns redovisar hastighetsanalysen Rätt fart i Boden som 
gjorts på uppdrag av Bodens kommun. 

Det fortsatta arbetet med analysen är att omsätta den till ett konkret förslag till 
hastigheter på gatorna inom tättbebyggt område. 
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