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Plats och tid  Stadshuset, kommunstyrelsesalen klockan 14.00 – 15.45 
  
Beslutande Anna-Karin Nylund (S), Bo Lindström (M), Glenn Blom (S),  

Göran Ahlman (M), Urban Sundbom (S), Hendrik Andersson (FP), 
Rasmus Joneland (V) 

Ersättare Egon Palo (M), Gunnel Notelid (V), Inga-Lill Engström-Öhman (V), 
Lili-Marie Lundström (C), Lennart Klockare (S)  

Övriga Teknisk chef Torbjörn Almqvist, avdelningschef Ove Andersson,  
avdelningschef Bo-Gunnar Lundberg, ekonom Bengt Markström,  
trafikingenjör Krister Palmblom, skolskjutsplanerare Ann-Katrin  
Johansson (§ 1), förvaltningssekreterare Siw Söderlund 

Utses att justera Glenn Blom (S) 
 
Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen 2013-02-11 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Siw Söderlund

§§ 1-8 

     
   Ordförande 
Rasmus Joneland

 

     
  Justerare 
Glenn Blom

  

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 
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Siw Söderlund
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 1 Rapporter 
  

- Förvaltningschefens rapport 2013-02-07   

 

I samband med förvaltningschefens rapport redovisar Krister Palmblom hur  
Länstrafikens linjer 265 och 266 trafikerar mellan Boden och Harads. 

Vidare redovisas statistik över resande och intäkter för lokaltrafiken 2011 och 2012. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 2 Motion till ungdomsfullmäktige om skolmat och busstider 
 KS 2013/7 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen anser att förslaget om att maten ska se godare ut är tillstyrkt 
med hänvisning till elevernas möjlighet att själva lägga upp maten enligt vis-
ningstallriken och möjligheten att påverka genom centrala kostrådet.  

2. Förslaget om billigare busskort avslås med hänvisning till ekonomin. 

3. Förslaget om senare turer på lokaltrafiken avslås på grund av att det saknas 
pengar och att en sådan åtgärd skulle påverka övrig busstrafik. 

Beskrivning av ärendet 

I en motion till ungdomsfullmäktige föreslår Ann-Sofie Funck att maten ska se go-
dare ut, billigare busskort och senare avgångstid för kvällsbussen. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att eleverna lägger själva upp maten 
från kantiner som man ställer fram. Det finns en visningstallrik som motsvarar vad 
eleven bör äta för att få i sig en näringsriktig lunch. Den ger också en bild hur man 
kan lägga upp sin mat.  

Varje termin har man ett kostråd där eleverna kan vara med och påverka vilka rätter 
som ska serveras. Där kan man också ta upp andra frågor om maten och miljön i 
skolrestaurangerna. 

Kommunfullmäktige beslutade § 18/2011 om ändring av biljettpriser och biljettal-
ternativ för lokaltrafiken på grund av en ansträngd ekonomi. Tekniska förvaltning-
en har fortfarande ett besvärligt ekonomiskt läge och därför finns inte pengar att 
sänka priset för årskorten eller att ha flera bussturer.  

De sena kvällsturerna togs bort till vintertidtabellen hösten 2011 på grund av eko-
nomin. Att införa dem igen skulle innebära motsvarande minskning i övrig trafik. 
Att införa kvällsturer utan att påverka övrig trafik skulle innebära ökat antal trafike-
rade kilometer och det skulle bli dyrare 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 

 

. 
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§ 3 Motion till ungdomsfullmäktige om busstider 
 KS 2013/7 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår förslaget om att ändra busstider i tidtabellen på grund av 
hänsyn till samtliga resenärer. 

Beskrivning av ärendet 

Camilla Fink föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att man ändrar busstider-
na i tidtabellen för att anpassa dem till skoltiderna. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att man har ett samarbete med utbild-
ningsförvaltningen om busstrafiken. 

Vid ändringar i tidtabellen måste man ta hänsyn till flera saker och alla resenärer. 
Ungdomar som åker buss till och från skolan är en del som man tar hänsyn till. Det 
finns flera skolor som ligger på olika ställen i Boden och lektionerna börjar ungefär 
samma tid. Därför är det omöjligt att helt anpassa tiderna för samtliga resande. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 4 Motion till ungdomsfullmäktige om att återinföra ungdo-
mars fria resor 

 KS 2013/7 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår förslaget om att återinföra fria resor för ungdomar på 
grund av att det inte finns pengar för det. 

Reservation från Bo Lindström (M), Göran Ahlman (M) och Hendrik Andersson 
(FP). 

Beskrivning av ärendet 

Carl Nordberg föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att fria resor för ung-
domar införs igen. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att enligt beslut i kommunfullmäktige,  
§ 18/2011, ändrades biljettpriser och biljettalternativ och fria ungdomsresor togs 
bort på grund av ekonomiska skäl. Tekniska förvaltningen har fortfarande ett be-
svärligt ekonomiskt läge och mot den bakgrunden finns inte pengar att återinföra 
ungdomars fria resor. 

Yrkanden 

Bo Lindström (M) yrkar bifall till förslaget om att återinföra fria ungdomsresor. 

Ordföranden ställer beredningens förslag mot Bo Lindströms yrkande och finner att 
tekniska utskottet tillstyrker beredningens förslag. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 5 Motion till ungdomsfullmäktige om att ändra busstiderna 
för lokaltrafiken från Medborgarplatsen 

 KS 2013/7 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår förslaget om att ändra busstider i tidtabellen på grund av 
hänsyn till samtliga resenärer. 

Beskrivning av ärendet 

Ann-Sofie Funck föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att man ändrar buss-
tiderna för lokaltrafiken från Medborgarplatsen.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att man har ett samarbete med utbild-
ningsförvaltningen om busstrafiken. 

Vid ändringar i tidtabellen måste man ta hänsyn till flera saker och alla resenärer. 
Ungdomar som åker buss till och från skolan är en del som man tar hänsyn till. Det 
finns flera skolor som ligger på olika ställen i Boden och lektionerna börjar ungefär 
samma tid. Därför är det omöjligt att helt anpassa tiderna för samtliga resande. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 6 Tekniska förvaltningen, verksamhetsberättelse och  
investeringsredovisning för 2012 

 KS 2013/41 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen godkänner tekniska förvaltningens verksamhetsberättelse 
och investeringsredovisning för 2012. 

2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till nyttjande av över- och underskotts-
fond. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har upprättat verksamhetsberättelse, investeringsredovis-
ning och förslag till nyttjande av över- och underskottsfond.  

Verksamhetsberättelsen innehåller måluppfyllelse, en redogörelse över året som 
gått, ekonomisk analys, framtidsbedömning och verksamhetsfakta. 

Förvaltningen redovisar ett överskott med 1 932 tkr i förhållande till driftbudgeten. 
Överskottet består huvudsakligen av lägre kostnader för vård och omsorg, förvalt-
ningslokaler och kost. 

Investeringarna redovisar ett överskott med 24 174 tkr som består av investeringar 
som inte har kunnat starta eller inte är klara. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 7 Tekniska utskottet, utökning av sammanträdesdagar 2013 
 KS 2012/602 

Tekniska utskottets beslut 

Tekniska utskottet fastställer ytterligare två sammanträdesdagar, 11 april och  
24 oktober 2013.    

Beskrivning av ärendet 

Tekniska utskottet har fastställt fem sammanträdesdagar för 2013, TU § 54/2012.  
I samband med beslutet framförde ledamöter i utskottet önskemål om att planera in 
ytterligare sammanträdesdagar. 

Tekniska förvaltningen föreslår därför en utökning med två sammanträdesdagar,  
torsdag 11 april och torsdag 24 oktober, kl 14.00. Dessa datum är anpassade till 
kommunstyrelsens sammanträdesdagar för ärenden som bereds i tekniska utskottet 
och ska vidare för beslut i antingen kommunstyrelsen eller fullmäktige.  

 

För kännedom 
Ledamöter och ersättare i tekniska utskottet 
Kansli- och informationskontoret 
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§ 8 Delgivningar 
  

- Länsstyrelsens beslut över ansökan om hastighetsbegränsning på väg 97 i Nedre 
Svartlå. Länsstyrelsen avslår ansökan (KS 2012/430). 

- Länsstyrelsens beslut om Länstransportplan för Norrbottens län 2010-2021, 
Potter 2013 (KS 2012/5531) 
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