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Bodens kommun Sammantrådesdatum

2017-01-31

Stadshuset, nämndsalen, klockanl 4:00-1 5:25

Ledamöter

Lena Goldkuhl (S)
Michael Engström (S)
Göran Ahlman (M)
Sead Maglic (NS)
Gösta Eriksson (MP)
Eva Westlund (S)
Kurt Pettersson (S)

Tjänstgörande ersättare
Glenn Blom (S)
Lars Karlsson (L)
Rasmus Joneland (V)

Tjånstemän

Va-chef Jan Lundberg, ekonom Bengt Markström, förvaltningssekreterare Annchatrine
Vikberg, enhetschef trafik Maria Kristotfersson, enhetschef utredning/projekt Magnus
Bäckström, kontrollingenjör Helene Eriksson, trafikingenjör Ellinor lsaksson-Larsson

Lena Goldkuhl (S)

Tekn iska förvaltn i n ge n 2017 -02-02
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Yttrande över medborgarförslag om att minska riskexponering genom
att ytvattenintaget förläggs till älvfåran i hojd med eller uppströms vid
grundvattentäkten.....

Omfördelning av medeltill bilpool

Verksam hetsberättels e 2016, Tekniska förvaltni ngen . ..............
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Yttrande över medborgarförslag om införande av cykelråd
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Tekniska utskottet

S I lnformationer

o Kusön/I(usån parallellt pågående projekt

o Förvaltningschefens rapport november - december 2016 (KS 2017124)

o Förslag till temadag

o Nedsättning av vägarnas bärighet i april-maj

/ Expedierat ?-J)\ ÔZ-()G
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Tekniska utskottet

s2 Yttrande över medborgarförslag om att minska
riskexponering genom att ytvattenintaget förläggs till
älvfåran ¡ höjd med eller uppströms vid
grundvattentäkten
KS 2016/506

Tekn iska utskottets förslag
Kommunfullmäktige ger tekniska fürvaltningen i uppdragatt utreda
ftirutsättningar ftir en fl¡t av kommunens reserwattenuttag. Uppdraget
redovisas senast den 30 maj 2017 (på tekniska utskottet).

Beskrivning av ärendet
Michael Edin har lämnat in ett medborgarfürslag gällande flytt av
kommunens reseryvattenintag. En flytt av vattenintaget skulle enligt Michael
öka både såikerheten gällande vattenkvalitén samt minska påverkan av ett
nytt vattenskydd ftir boende och verksamheter som berörs av fürslaget till
nytt vattenskydd.

I samband med arbetet med nytt vattenskyddsområde ftir Bodens
reserwattentäkt har frågan gällande flytt av intagspunkt blivit aktuellt. En
flytt av vattenintaget idag nära ÅgärdanlPaglatill ett intag uppströms
ovanfÌir Vittjärvs kraftstation, skulle kunna innebära att antalet fastigheter
och verksamheter som berörs av vattenskyddet minskar. En fl¡t skulle även
kunna påverka/styra framtida val av produktionsanläggningar gällande
vattenbehandling. Med anledning av ovan nämnda orsaker füreslås en
utredning som beslutsunderlag, som visar flor- och nackdelar med befintligt
samt med ett nytt vattenintag.

För beslut
Kommunfullmäktige

/ Expedierat 
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Bodens kommun

KS Kommunledningsfórvaltning 4,5
KS Tekniska förvaltningen 4,1
KS Räddnings- och beredskapsfÖrvaltning 1,2
KS Arbetsmarknadsförvaltning 3,6
Utbildningsnämnd 34,3
Socialnämnd 47,3
Kultur-, fritid- och ungdomsnämnd 2,5
Fastighetsnamnd 2,5
Summa

För beslut
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokol I

Sammantrådesdatum

2017-01-31

36
33
10
29
275
378
20
20
800
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Tekniska utskottet

S 3 Omfördelning av medel till bilpool
KS 2OI7I2T

Tekn iska utskottets förslag
Kommunfullmäktige omfürdelar 800 tkr från respektive nämnd/styrelse till
kommunstyrelsens tekniska fiirvaltning ftir att upphöra med
internfakturering av bilpoolsverksamheten från och med 2017:

Nyttjare Belopp (tkr)
KS KommunledningsfÖrvaltning 36
KS Tekniska fórvaltningen 33
KS Räddnings- och beredskapsförvaltning 10
KS Arbetsmarknadsförvaltning 29
Utbildningsnämnd 275
Socialnämnd 378
Kultur-, fritid- och ungdomsnämnd 20
Fastighetsnämnd 20
Summa 800

Beskrivning av ärendet
Teknisk fiirvaltning ansvaÍar für att bedriva kommunens bilpoolsverksamhet.
I bilpoolen ingår 9 st. (1 st. reserv) fordon som kan bokas av fürvaltningarna
ftir tjänsteresor via kommunens intranät. Fordonen är placerade i närhet till
stadshuset. Nuvarande hantering med intemfakturering av kostnaderna ftir
bilpoolsverksamheten medftir en hel del administration. För att minska den
och därigenom effektivisera verksamheten har en dialog ftirts med
ftirvaltningarna. Samtliga ar överens om att upphöra med internfakturering
av bilpoolsverksamheten och istället omfürdela medel från respektive
nämnd/styrelses ramar till kommunstyrelsens tekniska ftirvaltning.

Kostnaden ftir nyttjandet av bilpoolsverksamheten2}lT beräknas uppgå till
800 tkr, vilket ligger i nivå med tidigare år. Nedanstående ftirslag till
kostnadsfürdelning utgår från antalet anställda på respektive ftlrvaltning:

Nyttiare Andel(%) Belopp (tkr) Ant. anst.
2016 aug
94
86
26
75
722
994
53
53

Utdragsbestyrkande / Expedierat La t:(-çt*o(
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Tekniska utskottet

S 4 Verksamhetsberättelse 2016, Tekniska förvaltningen
KS 2017138

Tekn iska utskottets förslag
1. Kommunstyrelsen godkänner tekniska fürvaltningens

verksamhetsberättelse med investeringsredovisning och uppftiljning av
intemkontrollplan ftir 20 1 6.

2. Kommunstyrelsen godkänner ñrslag till nyttjande av över- och
underskottsfond.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen överlämnar verksamhetsberättelse ftir 20 1 6 enligt
ftiljande.

MåI

Måluppfyllelsen redovisas.

Driftredovisning

Totala verksamhetsområdet redovisar ett underskott med 3,9 mkr i
ftirhållande till driftbudgeten. Underskottet består huvudsakligen av
medtaget underskott från tidigare år vid affürsverksamheterna fråimst då i
avfallsverksamheten.

I nvesteringsredovisning

Investeringsbudgetens överskott vid årsskiftet var 27,3 mkr. Överskottet
består av de investeringar som inte har kunnat påbörjas eller inte har
ftirdigställts.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Tekniska utskottet

S 5 Äterrapportering av uppdrag - Samordning av
kommunala transporter
KS 20lsl6t7

Tekniska utskottets förslag
l. Kommunstyrelsen godkänner rapporten "Samordning av kommunala

transporter".

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt respektive ftirvaltning att arbeta vidare med
respektive åtgärdsftirslag.

Beskrivning av ärendet
Utredningen ftlreslår ftiljande åtgärdsft)rslag som ftirvaltningarna kan arbeta

vidare med:

Kollektir,trafiksamråd.
Ansvar: Tekniska ftirvaltningen

Samordning av transportupphandlingar. Upphandlingsgrupp bildas
under 2017 infor de upphandlingar som skall genomfüras 2019
respektive 2020.
Ansvar: Tekniska- och Utbildningsft)rvaltningen

Utreda samordning av kommunens egna specialtransporter med
skolans behov av transporter für elever med särskilda behov.
Ansvar: Utbildningsfü rvaltningen.

Utreda Citylinje ftir att bättre samordna fürdtjänstresorna i centrum.
Ansvar: Tekniska ftirvaltningen.

Översyn av skoltider ftir effektivare transportplanering.
Ansvar: Utbildningsfü rvaltningen.

Uppsamlingsplatser ftir skolskjutstaxi upprättas.
Ansvar: Utbildningsfürvaltningen.

Översyn av transporter för hemvarusändningar och serviceresor samt
utredning av eventuella eft erfrågestyrda servicel inj er.
Ansvar: Kommunledningsftirvaltningen.

Förbättrad marknadsfüring och information till resenärer i den
allmänna och särskilda kollektivtrafiken.
Ansvar: Tekniska ftirvaltningen.

Revidering av trafikftirsörjningsprogrammet.
Ansvar: Kommunledningsftirvaltningen (SBK).

a

a

a

a

o

a

o
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Tekniska utskottet

$ 5 (forts.)

. Uppfttljning av regeringens uppdrag om översyn av regler ftir
särskilda persontransporter.
Ansvar: Tekniska- och Utbildningsfürvaltningen.

o Utvärdering av RKM:s Skolskortsprojekt.
Ansvar: Tekniska och Utbildningsfürvaltningen.

För beslut
Kommunstyrelsen

fÆ(,+-"ôa-
ÇLí



Bodens kommun
Sam manträdes protokoll
Sammanträdesdatum

2017-01-31

Sida

e(1 3)

Tekniska utskottet

s6 Yttrande över medborgarförslag om att göra väg 603 till
en säkrare väg för samtliga parter i trafiken
K520161520

Tekn iska utskottets förs lag
Kommunstyrelsen bifaller medborgarfürslaget som till stora delar
sammanfaller med det projekt på Svartbyleden (väg 603) mellan Yrkesvägen
och Gamla Lulevägen som kommunen planerar att genomfüra under 2017.

Viss del av medborgarfiirslaget som behandlar hastighetsdämpande ätgärder
vid övergångsställen och cykelöverfarter ses över i samband med uppdraget
om en trafikstrategi där situationen kring övergångsställen i Boden kommer
belysas.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen tillstyrker fürslaget och hänvisar till
Kommunstyrelsens beslut 20 1 6- 1 0-03 $ 1 49 Länstransportplan 201 4-2025
ftirslag på objekt ftir utfürande under 2017 päkommunala vägnätet.

Tekniska ftirvaltningen tackar für fürslaget som till stora delar sammanfaller
med ett av de tre objekt som Tekniska ftjrvaltningen under 2016tagitfram
och presenterat für politiken som aktuella ftir ansökan om statligt bidrag ftir
utftirande under 2017. Kommunstyrelsen biföll fürslaget som beskrivs på
detta sätt;

Kantstensbunden gång- och cykelbanapä Svartbyledens norra sida mellan
Yrkesvägen och Gamla Lulevägen inklusive kort avsmalning av vägen vid
övergångsställe/passage för oskyddade trafikanter i höjd med Grossistvägen,
justering av befintlig hållplats väster Yrkesvägen samt anläggning av
mittrefug med intensivbelyst övergångsställe på Gamla Lulevägen.

I tjänsteskrivelsen är bakgrunder, åtgärder, motiv och kostnadsberäkningar
närmare beskrivna. I motivet framgår att objektet kan i sin helhet ses som en
etapp i ett mer långsiktigt mål ftir genare och tryggare gång- och
cykelffirbindelse fiir hela sträckan mellan Norra och Södra Svartbyn.

LÈinsstyrelsen beslutade 2016-12-12 att bidra till att de tre objekten ska
utfüras.

För beslut
Kommunstyrelsen

Laçççiz*(y)



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-01-31

Sida

10(13)

Tekniska utskottet

s7 Yttrande över medborgarförslag om införande av
cykelråd
KS 20t6t212

Tekn iska utskottets förslag
Kommunstyrelsen bifaller medborgarftirslaget gällande inftirande av
cykelråd under ftirutsättning att en politiskt fastslagen trafikstrategi har
upprättats.

Beskrivning av ärendet
Cykelfrämjandet füreslår att Bodens kommun ska inftira ett cykelråd med
uppgift att komma med tips och idéer på saker som kan ftirbättras på Bodens
cykelvägar och att rapportera brister. Vidare ftireslår Cykelfrämjandet att
rådet ska få en roll som referensgrupp och bollplank där kommunen kan
diskutera cykelidéer med. De ftirslår också att rådet bör bestå av både
cyklande tjänstemän från olika arbetsplatser och organisationer och andra
Bodenbor.

Tekniska ftirvaltningen ställer sig positiv till ett inftirande av Cykelråd under
ftirutsättning att det finns en antagen Trafikstrategi inklusive cykelplan, så
att ramar ftirtydligas gällande cykelplaneringen och dess utveckling.

De önskemål som skulle framkomma vid ett eventuellt Cykelråd berör med
största sannolikhet Tekniska ftirvaltningens verksamhet. Det skulle kräva
både personella och ekonomiska resurser av ftirvaltningen.

I Tekniska fürvaltningens budget finns inte medel avsatta separat ft)r
cykel/cykling. Detta fordon/frirdsätt ingår som en del av den totala budgeten
som tilldelats gatuavdelningen. I dagsläget finns inte heller personella
resurser till ett Cykelråd.

Yrkanden
Sead Maglic (lt{S) yrkar att beslutet ftirtydligas med "Kommunstyrelsen
bifaller medborgarftirslaget gällande infürande av cykelråd under
ftirutsättning att en politiskt fastslagen trafikstrategi har upprättats."

Beslutsgång
Ordftirande ställer ft)rslagen mot varandra och finner att tekniska utskottet
tillstyrker yrkandet.

För beslut
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Tekniska utskottet

S I Yttrande över ansökan om förlängd dispens att åtgärda
avloppsanordning på fastigheten Vittjärv 5:1

KS 2016/s90

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet tillstyrker Tekniska ftirvaltningens yttrande nedan.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen, VA-avdelningen erhöll 2016-10-19 en begåiran om
yttrande över ansökan om ftirlängd dispens att ätgfuda avloppsanordning
inom fastigheten Vittjärv 5:1. Miljö- och byggnämnden önskar att Tekniska
ftirvaltningen särskilt kommenterar möjligheten till framtida anslutning till
kommunalt avlopp samt det faktum att fastigheten ligger inom primär
skyddszon i de ftireslagna skyddsftireskrifterna für Pagla ytvattentÈikt.

Utbyggnad av kommunalt spillvattenledningsnät planeras i området. Den av
kommunfu llmäktige antagna VA-planen (beslutad 20 I 6- I0 -17) anger att VA-
utbyggnad Kusön/Kusån är en prioriterad åtgärd. Länsstyrelsen har dessutom
genom ftireläggande hösten 2015 âiagt Bodens kommun att upprätta
verksamhetsområde ftir Kusön/Kusån. Mark- och mi lj ödomstolen fastställde
under hösten 2016 tidplanen ftir VA-utbyggnaden - kommunalt
spillvattensystem ska vara utbyggt inom 5 år, dvs senast under hösten 2021.
Området Farsvedjan avses anslutas till kommunalt spillvattensystem inom
samma tidsperiod, dvs senast hösten 2021.

Arbetet med nya vattenskyddsforeskrifter ftir Pagla ytvattentäkt pågår
(ytvattentäkt avser reservvatten für Bodens tätort och anslutna byar).
Skyddszoner och foreskrifter är dock ej beslutade och betydande utrednings-
och remissarbete återstår. Tid till slutligt ftirslag och beslut om nya
skyddsftireskrifter samt vilka tekniska åttgärder och exakt omfattning av
skyddszoner für Bodens reserwattentäkt som krävs är svårbedömd.

Avloppspåverkan på ytvatten (Lule älv) från bebyggelse inom Fårsvedjan
bör på lång sikt minimeras. På kort sikt, i awaktan på en kommunal
spillvattenlösning, fiirefaller det rimligt att genomftira akuta åtgärder i de fall
uppenbar risk ftir miljö- och hälsa ftireligger.

Mot bakgrund av ovanstående är det rimligt med en dispens att åtgärda
befintlig avloppsanordning till dess anslutning till kommunalt
spillvattensystem är möjlig, samt att fastighetsägaren under dispenstiden
utan dröjsmål meddelar tillsynsmyndigheten akuta driftproblem samt
medverkar till regelbunden kontroll av anläggningen. Då den exakta
tidpunkten ftir kommunal spillvattenanslutning är oklar i dagsläget kan man
överväga att ge tidsbegränsad dispens om2 åtr, vilket möjliggör en ny

?-c>t'(*6"L-ÕG
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Tekniska utskottet

$ 8 (forts.)

bedömning efter2 år när vattenskyddsfrågan och VA-utbyggnaden
ftirhoppningsvis preciserats.

För kåinnedom
Miljö- och byggnämnden
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Tekniska utskottet

se lnförande av trafikföreskrift inom del av
Sandenområdet
KS20r7l22

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet fastställer lokal trafikftireskrift att 30 kilometer i timmen
inftirs på Sandenområdet i Boden.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen föreslår att ny lokal trafikföreskrift gällande
begränsning av högsta hastighet till 30 kilometer i timmen inftirs på del av
Sandenområdet.

Området som berörs är området vid gamla Sandenskolan. På grund av de ökade
fordonsrörelser som skett i samband med att Sandenskolan har börjat att
anvÈinds till annan verksamhet füreslår Tekniska förvaltningen att
hastighetsbegråinsning om 30 kilometer i timmen infürs. Utöver de ökade
fordonsrörelserna så trahkeras en av vägama inom området av många
oskyddade trafikanter. Bland dessa oskyddade trafikanter är det mestadels barn
som är på väg till Norrskenets friskola. Denna sträcka saknar helt trottoar eller
gång-lcykelväg, vilket gör att de olika trafikantslagen blandas och delar på
samma yta av vägen vilket gör att säkerheten i området ftirsåimras.

Bodens kommun är väghållare ftir hela det aktuella området.

Kommunstyrelsen beslutade 2007-0I-22, enligt Èirendenummer 701 (Dnr: KS
200611029), att Tekniska fürvaltningens ftirslag till riktlinjer für 30-zoner antas.

I ft)rslaget finns principer angivna ftir när begränsning till 30 kilometer i
timmen ska vara aktuellt. Sandenområdet uppfyller samtliga principer.

Principema är:

o Gatan är en lokalgata.

o Gatan är en del i bostadsmiljön.

. Oskyddade trafikanter ftirdas tillsammans med biltrafiken.

o Oskyddade trafikanter har behov att korsa gatanpå många olika ställen.

o Efter gatan finns flera direktutfarter från villor eller bostadshus.

Yttrande har begärts från Polismyndigheten, och svar har erhållits från dem
att de ej har någon erinran till hastighetssänkningen inom området.

För genomftirande
Tekniska ftirvaltningen
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