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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 10 Rapporter 
  

-  Förvaltningschefens rapport april 2010. I samband med rapporten redovisas  
   resultatet från 2009 års medarbetarenkät. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 11 Tekniska förvaltningen, snabbrapport mars 2010 
 KS 2010/233 

Beslut 

1. Tekniska utskottet beslutar att 500 tkr flyttas från investeringsbudgeten för om-
byggnad gatunät till körbanebeläggningar.  

Tekniska utskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige 

2. Kommunfullmäktige godkänner tekniska förvaltningens snabbrapport. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har upprättat en snabbrapport för mars 2010. Prognosen för 
förvaltningen redovisar ett överskott med 2 300 tkr. Därutöver finns ett beslut om 
minskad ram med 2 500 tkr på grund av konkurrensutsättning. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige (punkt 2) 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen (punkt 1) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 12 Medborgarförslag och motioner om Centralskolan 
 KS 2007/427, 2007/857, 2007/893 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att byggnaden (f d Centralskolan) ska bevaras. 

2. I samband med reparationen byggs lokalerna om invändigt för att kunna nyttjas 
för kommunal verksamhet men även för föreningsverksamhet.  

3. Lokalerna anpassas för god tillgänglighet. 

4. Reparation och ombyggnad sker på entreprenad. 

5. 16 miljoner kronor anslås för projektet och ärendet lämnas till budgetbered-
ningen för finansiering. 

6. Medborgarförslagen och motionerna är därmed behandlade. 

Beskrivning av ärendet 

Det har lämnats in två medborgarförslag, från Staffan Åkre och Maj-Lis Johansson, 
och två motioner, från Carola Larsson (FP) och Torbjörn Lidberg (S), om f d Cen-
tralskolans nyttjande. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att f d Centralskolan är Bodens äldsta 
bevarade skolbyggnad och ett av få bevarade trähus med central placering. Bygg-
naden anses därför vara värd att bevara.  

Byggnaden har inte renoverats grundligare under de senaste 20 åren och är i behov 
av renovering, en nödvändig investering för byggnadens fortlevnad. Genom den 
centrala placeringen och en verksamhetsyta på cirka 2000 kvm, ger byggnaden 
många olika verksamheter möjliga lokalalternativ.  

För att minska egen lokalvakans och sänka externa hyreskostnader skulle kommu-
nala verksamheter erbjudas lokaler i byggnaden. Därför föreslås att hela byggnaden 
med annex nyttjas. Kultur- och fritidsförvaltningen samt delar av Näringslivsför-
valtningen föreslås placeras i lokalerna. Utöver det finns utrymmen som är tillräck-
liga för föreningsverksamhet.  

Utvändiga arbeten beräknas kosta 4 miljoner kronor och invändiga arbeten inklusi-
ve tillgänglighet cirka 10,5 miljoner kronor. Projektering och byggherrekostnader 
cirka 1,5 miljoner kronor. Den totala kostnaden beräknas till 16 miljoner kronor. 
 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
 

§ 13 Ändring i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna om  
alkoholförtäring 

 KS 2010/239 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige fastställer tillägg 12 a § i de allmänna lokala ordningsföre-
skrifterna för Bodens kommun om utökat förbudsområde för förtäring av alko-
hol under Boden Alive 2010 enligt polisens förslag. Utökat förbudsområde 
framgår av karta. 

2. 12 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna får följande lydelse. Sprit-
drycker, vin och starköl får inte förtäras inom de områden som redovisas på bi-
fogad karta samt på torget Sävastön, Lundagårds begravningsplats,  Skogskyr-
kogården, Gunnarsbyns begravningsplats och Harads begravningsplats. 

Beskrivning av ärendet 

Polisen i Norrbotten begär en utökning av alkoholförbudet i Boden med området  
kring Brännastrand och Kvarnängen som är ett populärt strövområde för medbor-
garna. Som skäl nämns det alkohol- och drogarbete som bedrivs. 
 
Förslaget innebär att förbudsområdet utökas med Kvarnängen begränsat i nordlig 
riktning i höjd med Brogatan och österut mot Bodträsket. I väster begränsas områ-
det av Hellgrensgatan och vid Brännstrandsparken föreslås en förlängning i nordlig 
riktning till Rörviksgatan.  
 
Under ärendets handläggning har polisens begäran förtydligats att endast avse den 
tid då Boden Alive 2010 genomförs. Övrig tid anses befintligt förbudsområde vara 
tillräckligt.  
 
Tekniska förvaltningen föreslår också en redaktionell ändring av 12 § som innebär 
att paragrafen i likhet med förslaget till 12 a samt 18 och 21 a §§ hänvisar till karta 
istället för områdesbeskrivning i text.  
 
 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 14 Medborgarförslag om belysningsstolpe i korsningen  
Lektorsvägen - Yrkesvägen 

 KS 2009/738 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget om utökad belysning på Lektorsvä-
gen. 

Beskrivning av ärendet 

Christer Lundin har lämnat in ett medborgarförslag om att sätta upp en ny belys-
ningsstolpe i korsningen Lektorsvägen – Yrkesvägen.  

Tekniska förvaltningen konstaterar i sitt yttrande att området mellan Pilotvägen och 
Yrkesvägen inte nås av befintlig belysning. Därför föreslås en komplettering med 
en belysningspunkt på Lektorsvägen, mellan Pilotvägen och Yrkesvägen.  

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 15 Medborgarförslag om tillgänglighet för funktionshindrade 
 KS 2010/141 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget med hänvisning till pågående ar-
beten kring enkelt avhjälpta hinder. 

2. Medborgarförslaget är därmed behandlat. 

Beskrivning av ärendet 

Mikaela Björklund och Carola Lindmark har lämnat in ett medborgarförslag om 
tillgänglighet för funktionshindrade. De föreslår åtgärden i den fysiska miljön så att 
alla medborgare ska kunna ta sig fram i samhället utan problem. 

Tekniska förvaltningen beskriver i sitt yttrande vilka lagar och föreskrifter som 
gäller för enkelt avhjälpta hinder. 

Tekniska förvaltningen har under hösten 2009 inventerat enkelt avhjälpta hinder på 
allmän plats. Anmärkningarna som kom fram vid inventeringen, men även övriga 
enkelt avhjälpta hinder som uppmärksammats, kommer att åtgärdas. 

När det gäller kommunens fastigheter har även där enkelt avhjälpta hinder invente-
rats och åtgärder pågår. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 16 Synpunkter på beslut om ändring av riktlinjer för blomlådor 
som hastighetsdämpare samt förslag 

 KS 2009/483 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår förslaget om ändring av riktlinjer för blomlådor som has-
tighetsdämpare med hänvisning till tidigare beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Gunnar Eklund har lämnat in synpunkter på handläggningen och kommunstyrelsens 
beslut § 139/2009 om ändrade riktlinjer för blomlådor som hastighetsdämpare samt 
förslag till ändring av riktlinjerna. 

Tekniska förvaltningen har i sitt yttrande svarat på Eklunds synpunkter. Beräkning 
av svängradier så att bil och husvagn kan passera blomlådorna kommer att komplet-
tera riktlinjerna.  

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 17 Motion till ungdomsfullmäktige om busstur mellan  
Sävastön och Aldersjön 

 KS 2009/826 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige om busstur mellan  
Sävastön och Aldersjön. 

Beskrivning av ärendet 

Jesse Kauppinen föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige bussturer två gånger 
per dag mellan Sävastön och Aldersjön sommartid. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att lokaltrafikens syfte är att förse 
kommuninvånarna med reguljära förbindelser mellan bostadsområden och orter för 
att underlätta skol- och arbetsresor och i viss mån även fritidsresor.  

Bussturer till Aldersjön på sommaren innebär ökade kostnader. Det är också olämp-
ligt på grund av vägstandard och vändmöjligheter.  

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 18 Motion till ungdomsfullmäktige om lokalbussar till Boden 
Arena 

 KS 2009/826 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen bifaller motionen till ungdomsfullmäktige om lokalbussar till 
Boden Arena.  

Beskrivning av ärendet 

I en motion till ungdomsfullmäktige föreslår Jesse Kauppinen lokaltrafik till Boden 
Arena.  

Tekniska förvaltningen har gjort en översyn av linjenätet för busstrafiken och från 
hösten 2010 kommer en linje att trafikera Boden Arena. Nya busshållplatser kom-
mer att byggas utanför arenan under sommaren 2010. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 19 Motion till ungdomsfullmäktige om kvalitén på skolmaten 
 KS 2009/826 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana barn- och utbildningsförvaltningen att för-
utom centralt kostråd även hålla lokala kostråd på alla skolor. 

Beskrivning av ärendet 

I en motion till ungdomsfullmäktige föreslår Angelica Landström att skolmatens 
hantering delas i skola för skola istället för samma i hela kommunen. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att kostavdelningen serverar mat som 
noga näringsberäknas för att uppfylla Livsmedelsverkets normer. Det är en viktig 
faktor när matsedeln görs och när livsmedel köps in. Från föräldrahåll har det också 
kommit önskemål om samma matsedel på förskolor och skolor för att lättare kunna 
planera maten hemma med barn i olika åldrar och på olika skolor. Det skulle också 
bli dyrare om ansvaret för matsedel och specialkost flyttas till varje kök.  

Kommunens inköp styrs av Lagen om offentlig upphandling. En av de grund-
läggande faktorerna i lagen är att en leverantör inte får missgynnas av att de finns 
långt från marknaden. Man får alltså inte ställa krav på att livsmedel kommer från 
ett visst område, oavsett mängden man köper. Samordnade inköp blir också billiga-
re.  

Huvudkomponenten lagas idag i köken på Björknäs och Harads och tillbehören 
görs på varje skola. Att bygga om mottagningsköken till tillagningskök skulle med-
föra ombyggnadskostnader och ökade driftkostnader. Det skulle också kräva mer 
personal, större lagringskostnader och högre kontrollavgifter.  

Den möjlighet som finns idag att påverka matsedel och matkvalité är de centrala 
kostråd som kostavdelningen kallar till varje termin. Barn- och utbildningsförvalt-
ningen utser representanter till kostrådet. Där går man igenom matsedeln och det 
finns möjlighet att lämna synpunkter. En del skolor väljer att ha ett lokalt kostråd 
där personal från kostavdelningen deltar. Det är en bra möjlighet för elever och 
skolpersonal på den enskilda skolan att påverka maten.  

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 20 Motion till ungdomsfullmäktige om övervakningskamera på 
parkeringen vid ishallen 

 KS 2009/826 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige om övervakningskame-
ra på parkeringen vid ishallen. 

Beskrivning av ärendet 

I en motion till ungdomsfullmäktige föreslår Merlin Robles att en övervakningska-
mera installeras på parkeringen vid ishallen på grund av inbrott i parkerade bilar.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att kommunen bedriver ett systematiskt 
förebyggande arbete mot tillgrepp. Bland annat genom kameraövervakning på vissa 
områden i Björknäsgymnasiets närhet samt genom vaktbolag som övervakar områ-
dena kring skolan och ishallen.  

En ökning av kameraövervakningen kräver tillstånd från myndigheterna vilket san-
nolikt kommer att vara svårt att få i detta fall. Tekniska förvaltningen kommer dock 
i möjligaste mån att tillgodose en utökad övervakning av parkeringsområdet den 
mest utsatta tiden under hösten. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 21 Motion till ungdomsfullmäktige om att höja inomhustempe-
raturen i Björknäsgymnasiet 

 KS 2009/826 

Tekniska utskottets förslag 

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

Beskrivning av ärendet 

I en motion till ungdomsfullmäktige föreslår Mattias Gotthold att inomhustempera-
turen i Björknäsgymnasiet höjs med 2-3 ºC. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att temperaturen har kontrollerats efter 
rapporter utan att kunna visa på så låga temperaturer. 

En förutsättning för att få ett jämnare och hälsosammare inomhusklimat är att rap-
portera låg inomhustemperatur så fort som möjligt. Det är också viktigt att få en 
tydlig beskrivning om var i byggnaden temperaturen är låg, vilken tid den har mätts 
upp samt kontaktuppgifter för ytterligare information och återkoppling.  

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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