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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 32 Rapporter 
  

Förvaltningschefens rapport 2012-10-16 (KS 2012/519) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 33 Ombyggnad av parkeringshusets tak 
 KS 2012/510 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen i uppdrag att upphandla om-
byggnaden av taket till parkeringshuset i kvarteret Cedern. 

2. 1 980 tkr anvisas för entreprenaden. 

Beskrivning av ärendet 

Parkeringshuset i kvarteret Cedern har ett så kallat sadeltak med avvattning av den 
norra takhalvan mot det hyreshus som är under uppförande på grannfastigheten. 

För att eliminera risken att vatten ska ledas mot hyreshusfasaden krävs en ombygg-
nad av taket till ett så kallat pulpettak med avvattning av hela takytan mot söder. Den 
takyta som berörs uppgår till 950 kvadratmeter. 

Arbetet kommer att upphandlas på totalentreprenad och kostnaden för entreprenaden 
beräknas till 1 980 tkr. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 34 Gammeläng, lokaler för LSS-verksamheten 
 KS 2012/511 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen i uppdrag att upphandla entre-
prenaden för ombyggnad av Gammeläng för LSS-verksamheten 

2. 4 miljoner kronor anvisas för entreprenaden. 

Beskrivning av ärendet 

I samband med att man bygger om stadshus B för socialförvaltningen måste LSS-
verksamheten beredas nya kontorslokaler på Gammeläng. 

Lokalisering sker i socialförvaltningens nuvarande lokaler för annan verksamhet på 
Gammeläng som därmed måste flyttas. De föreslagna lokalerna fungerar idag bland 
annat som korttidsbostäder för funktionsnedsatta och är därmed sanitetsutrustade i 
större omfattning. 

Anpassningen kräver relativt stora rivnings- och byggnadsinsatser men även ventila-
tionen behöver moderniseras. Efter ombyggnaden kommer lokalerna att innehålla ar-
betsplatser för tolv personer samt kök och personalutrymmen. 

Ytan för ombyggnaden uppgår till cirka 400 kvadratmeter och ombyggnaden kom-
mer att utföras på entreprenad. Kostnaden beräknas till cirka 4 miljoner kronor. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 35 Tekniska förvaltningen, besparingar enligt utrednings- 
direktiv 

 KS 2012/512 

Tekniska utskottets förslag 

1. Entreprenaden för fastighetsskötsel sägs upp för att återgå till egen regi inom 
tekniska förvaltningen från och med 2013-11-01. 

2. Lokalvårdsentreprenaden förlängs med två år till och med 2015-10-31. 

3. Tre tillsvidaretjänster rationaliseras inom tekniska förvaltningens lokalvård där 
arbetstagarna meddelas om uppsägning senast 2012-12-31. 

Reservationer från Egon Palo (M), Göran Ahlman (M) och Kenneth Backgård (NS). 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har i strategiska planen 2013-2015 ett sparkrav på 2 % av sin 
nettobudget, motsvarande 2 086  tkr. Tekniske chefen har fått ett direktiv att utreda 
besparingar genom att ta tillbaka fastighetsskötseln i egen regi och att effektivisera 
lokalvården som bedrivs i egen regi.  

Tekniska förvaltningen lämnar förslag till besparingar enligt direktivet.  

På grund av jäv deltar Anna-Karin Nylund (S) inte i handläggningen av ärendet. 

Yrkanden 

Egon Palo (M) föreslår med instämmande av Kenneth Backgård (NS) följande. 

1. Entreprenaden för fastighetsskötsel lämnas ut på anbudsräkning i konkurrens, där 
även den egna verksamheten ges möjlighet att delta i upphandlingsprocessen. 

2. Ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Ordföranden ställer beredningens förslag mot Egon Palos (M) yrkanden och finner 
att tekniska utskottet tillstyrker beredningens förslag.  

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 36 Tekniska förvaltningen, delårsrapport augusti 2012 
 KS 2012/513 

Tekniska utskottets beslut 

1. Tekniska utskottet omfördelar från investeringsbuffert 600 tkr, stadsplaneutred-
ningar, 300 tkr, gräsklippare 600 tkr och tillbehör 200 tkr. 

Tekniska utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

2. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten.  

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till delårsrapport till och med augusti 
2012. 

Delårsrapporten innehåller en redogörelse för måluppfyllelse, över året som gått, en 
ekonomisk analys samt en framtidsbedömning. 

För att frigöra investeringsmedel till att riva lekparker föreslår man omfördelningar 
med 1 700 tkr inom investeringsbudgeten. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen (punkt 2) 
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§ 37 Medborgarförslag om säkerhet, Björknäsvallens läktare 
 KS 2012/361 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget om säkerhetsåtgärder på  
Björknäsvallens läktare i och med utförda åtgärder.  

Beskrivning av ärendet 

Bengt Gustafsson har lämnat in ett medborgarförslag om att åtgärda en säkerhetsrisk 
på kortsidorna av Björknäsvallens läktare. Det finns risk att barn kan falla ner om de 
ställer sig upp på sittplatserna vid kortsidan. 

Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning har omgående efter att medborgarför-
slaget kom in höjt räcket på gavlarna och därmed minskat risken att någon ska falla 
ner. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 38 Medborgarförslag om att bygga en cirkulationsplats med 
fontän i korsningen Kyrkgatan – Kungsgatan 

 KS 2012/307 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Roger Vikbjer har lämnat in ett medborgarförslag om att bygga en cirkulationsplats i 
korsningen Kyrkgatan – Kungsgatan och att göra om Kyrkgatan mellan Berlins och 
Kvarngatan till gågata. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att man på uppdrag av kommunledningen 
under 2011 och våren 2012 har gjort en översyn och tittat på en vision för området.  

Kvarteret Cedern (f d Åhléns) ägs och förvaltas idag av Wiksténs Fastigheter AB och 
exploateras för handel och bostäder.  

Pågående ombyggnad av korsningen Kungsgatan – Kyrkgatan innebär att Gågatan 
integreras med del av Kyrkgatan framför det nya affärskvarteret samt att trafiksigna-
lerna tas bort. Ombyggnaden är en första etapp av visionen hur centrumkärnan skulle 
kunna utformas de kommande åren. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 39 Hastighetsbegränsning på väg 97, Nedre Svartlå 
 KS 2012/430 

Beslut 

Tekniska utskottet avstyrker begäran om hastighetsbegränsning längs väg 97, Nedre 
Svartlå. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen begär kommunens yttrande över en ansökan om hastighetsbegränsning 
från nuvarande 80 km/tim till 50 km/tim på väg 97 i höjd med korsningen med Gran-
sjövägen. Som skäl anges bland annat att barn måste korsa vägen för att ta sig till 
busshållplatsen när de åker till skolan. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att stoppsikten på den busshållplats som 
ansökan avser är som minst 220 meter vilket är godkänt för hastighetsbegränsningen 
80 km/tim. Årsmedeldygnstrafiken är mellan 1050 och 1200 fordon. 

Denna sträcka av väg 97 är prioriterad som viktig näringslivsväg, prio 1B, vilket in-
nebär att korta restider för näringslivet har hög prioritet. 

Efter rådande förhållanden föreslår man att hastighetsbegränsningen 80 km/tim be-
hålls då utformningen av vägen inte kommer att ge den acceptans man eftersträvar 
med 50 km/tim, utan kan i värsta fall leda till en falsk trygghet hos skolbarn och bo-
ende om efterlevnaden är låg. För att barnen ska få en säker skolväg bör problemet 
lösas på annat sätt än hastighetsbegränsning, exempelvis utformning och upphämt-
ningsplatser. 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
Tekniska förvaltningen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 40 Hastighetsbegränsning på väg 12320 genom Lassbyn 
 KS 2012/431 

Beslut 

Tekniska utskottet avstyrker en hastighetsbegränsning på 30 km/tim på Lassbyvägen, 
väg 12320 i Gunnarsbyn, och föreslår en hastighetsbegränsning på 40 km/tim. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen begär kommunens yttrande över en ansökan om hastighetsnedsättning 
längs Lassbyns enskilda väg. Ansökan avser en nedsättning till 30 km/tim på hela 
sträckan. Hastigheten är idag 70 km/tim (bashastighet). Som skäl anges att vägen är 
smal med många utfarter och skarpa kurvor samt trafiken till Lassbygården. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att matarvägen genom byn är cirka fyra 
meter bred och kurvig. Lassbygården ligger i början av sträckan och trafiken dit pas-
serar endast en fastighet. Efter matarvägen går nio direktutfarter och tretton utfarter, 
dessa vägar är relativt smala och kurviga och inbjuder inte till några högre hastighe-
ter. Det är ingen genomfartsväg utan den mesta trafiken bör vara de som bor där och 
är bekanta med förhållanden på platsen. 

Som ägare till enskild väg finns andra alternativ man kan vidta för att sänka hastighe-
ten, exempelvis bygga fartdämpande åtgärder och sätta upp vägmärket E11 Rekom-
menderad lägre hastighet. 

Trafikverket förordar en hastighetsnedsättning till 40 km/tim. 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
Tekniska förvaltningen 
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§ 41 Hastighetsbegränsning på väg 675, Norra Bredåker 
 KS 2012/458 

Beslut 

Tekniska utskottet tillstyrker begäran om hastighetssänkning till 50 km/tim på del av 
väg 675 i Norra Bredåker.  

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen begär kommunens yttrande över en ansökan om hastighetsnedsättning 
från nuvarande 70 km/tim till 50 km/tim fram till den befintliga 50-sträckan genom 
byn. Som skäl anger man höga hastigheter och de risker det medför. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att den aktuella sträckan består av en rak-
sträcka på 1130 meter. Vägen är cirka sju meter bred och saknar vägren, den har inga 
skymmande kurvor eller backkrön. 

Efter rådande förhållanden föreslår man att hastigheten på 70 km/tim behålls då ut-
formningen av vägen inte kommer att ge den acceptans man eftersträvar med 50 
km/tim, utan kan i värsta fall leda till falsk trygghet hos de boende om efterlevnaden 
är låg. 

Yrkanden 

Lena Goldkuhl (S) föreslår att tekniska utskottet tillstyrker begäran från boende om 
hastighetssänkning till 50 km/tim på del av väg 675 i Norra Bredåker. 

Tekniska utskottet tillstyrker Lena Goldkuhls (S) förslag. 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
Tekniska förvaltningen 
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