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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 15 Rapporter 
  

-  Förvaltningschefens rapport 2012-03-08 (KS 2012/130) 

-  Tekniska förvaltningen, snabbrapport februari 2012 (KS 2012/131) 
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§ 16 Tekniska förvaltningen, årsredovisning 2011 för vatten och 
avlopp 

 KS 2012/108 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning 2011 för vatten och avlopp. 

2. Årsredovisningen ska publiceras på kommunens hemsida. 

Beskrivning av ärendet 

Årsredovisningen 2011 för vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett under-
skott med 1 311 tkr i förhållande till driftbudgeten. 

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

Bakgrunden är att brukaren ska kunna följa upp och kontrollera att självkostnads-
principen efterlevs. Redovisningen ska därför på ett lämpligt sätt hållas tillgänglig 
för fastighetsägarna inom vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde. 

Arbetstagarorganisationerna har informerats enligt MBL § 19. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 17 Motion till ungdomsfullmäktige om skolmaten och miljön i 
matsalen på Björknäsgymnasiet 

 KS 2011/764 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen bifaller förslaget om att tre serveringsdiskar vid behov ska 
vara öppna under lunchserveringen. 

2. Kommunstyrelsen bifaller förslaget om förbättring av måltidsmiljön i och med 
genomförda och pågående åtgärder. 

3. Kommunstyrelsen avslår förslaget om mer tid och pengar på maten. 

Beskrivning av ärendet 

William Edholm och Adam Lindgren föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige 
att man lägger mer tid och pengar på skolmaten, att måltidsmiljön förbättras och att 
tre serveringsdiskar är öppna under lunchen. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att kommunen har begränsat med peng-
ar. Priset för en portion tas fram i samarbete med utbildningsförvaltningen. 

Två gånger per år har man tillsammans med utbildningsförvaltningen kostrådsmö-
ten, då man bjuder in rektorer och de utser elever och pedagoger att medverka. 
Även föräldrar, skolsköterskor, kockar och administrativ personal från kostavdel-
ningen är med. Där går man igenom matsedel, synpunkter på maten tas emot, nya 
maträtter föreslås och mindre uppskattade maträtter tas bort från matsedeln. 

För att alla matgäster ska få en trevlig miljö, sittplats och att minska köbildning är 
det önskvärt att elevernas schemalagda lunchtider följs och att alla tre serverings-
barerna är öppna.  

I februari 2012 har nya stolar köpts in till skolrestaurangen och under året kommer 
ytterligare förbättringar för måltidsmiljön att göras. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 18 Motion till ungdomsfullmäktige om skolmaten i Harads 
 KS 2011/764 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen bifaller förslaget om att laga maten i omgångar när det krävs. 

2. Förslaget att servera maten till de yngre eleverna avslås med hänvisning till att 
alla elever ska lära sig att ta sin mat själva. 

Beskrivning av ärendet 

Felicia Lund med flera elever vid Harads skola föreslår i en motion till ungdoms-
fullmäktige ändrade rutiner för matlagning och servering. De beskriver maten kall 
och dålig och att det inte alltid finns mat kvar till de elever som kommer sist. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att det vi några få tillfällen händer att 
maten tar slut och då erbjuder man alltid en ersättningsmåltid. 

Två gånger per år har man tillsammans med utbildningsförvaltningen kostrådsmö-
ten, då man bjuder in rektorer och de utser elever och pedagoger att medverka. 
Även föräldrar, skolsköterskor, kockar och administrativ personal från kostavdel-
ningen är med. Där går man igenom matsedel, synpunkter på maten tas emot, nya 
maträtter föreslås och mindre uppskattade maträtter tas bort från matsedeln. 

Vid kostavdelningens personalmöten, en gång per månad, pratar man ofta om be-
mötandet av matgästerna. Både personal och gäster ska bidra till en trevlig mål-
tidsmiljö och arbetsmiljö. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 19 Ansökan om hastighetsbegränsning på Gammelbyvägen 
 KS 2012/94 

Tekniska utskottets beslut 

Tekniska utskottet tillstyrker ansökan om en hastighetsbegränsning på 30  
kilometer per timme på Gammelbyvägen, från korsningen med Sundbrovägen/ 
Degerbergsvägen och 3,6 kilometer norrut. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen i Norrbottens län begär kommunens yttrande över en ansökan från 
Örngårdsvägens samfällighetsförening om hastighetsbegränsning till 30 kilometer 
per timme på Gammelbyvägen.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att vägen till stor del är kurvig med kor-
ta siktlängder. Totalt finns det 17 fast boende efter vägen samt ett flertal fritidshus. 
Ett tiotal fastigheter har direktutfart mot Gammelbyvägen. Vägen är cirka sex meter 
bred och har ingen stor trafikmängd. De som färdas efter vägen är de boende och 
besökare till Bodens brukshundsklubb som ligger i slutet av vägen. 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen Norrbottens län 
Tekniska förvaltningen 
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