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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 22 Rapporter 
  

- Förvaltningschefens rapport, september 2010  (KS 2010/540) 

- Tekniska förvaltningen, snabbrapport augusti 2010 (KS 2010/525) 



Tekniska utskottet Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2010-09-23 

Sid 

3 (9) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 23 Motion från Birger Juntti (V) om upprustning av  
Sundbrovägen 

 KS 2010/305 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige anser att förslagen i motionen har bifallits genom pågåen-
de arbeten. 

2. Motionen är därmed behandlad.  

Beskrivning av ärendet 

Birger Juntti (V) har lämnat in en motion om att rusta upp Sundbrovägen, delen 
Svartbjörnsbyn till fyrvägskorsningen i Gammelbyn, samt att se över bron över 
Björnsundet. 

Tekniska förvaltningen har de senaste två åren arbetat med en förstudie för en ny 
bro över Björnsundet och i anslutning till det rusta upp vägen mellan Svartbjörns-
byn och fyrvägskorsningen i Gammelbyn. Våren 2010 har ansökan om tillstånd att 
riva befintlig bro och att anlägga en ny bro på samma plats över Björnsundet läm-
nats in till Miljödomstolen. 

Pengar till investeringen finns avsatta i 2013 års plan. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 24 Medborgarförslag om fler hundtoaletter samt hundpås-   
automater 

 KS 2010/195 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget om fler hundtoaletter och hund-
påsautomater har bifallits eftersom arbetet redan är utfört. 

2. Medborgarförslaget är därmed behandlat. 

Beskrivning av ärendet 

Mattias Wilhemsson har lämnat in ett medborgarförslag om fler hundtoaletter samt 
hundpåsautomater.  

Våren 2010 har tekniska förvaltningen tecknat ett avtal med en leverantör om 10 
nya hundtoaletter och 25 hundpåsautomater. Avtalet är reklamfinansierat vilket in-
nebär att leverantören tillhandahåller hundtoaletterna, automaterna för hundpåsar 
och påsarna. Kommunen bekostar tömning och påfyllning av påsar. 

De nya hundtoaletterna kommer att placeras ut och ersätta en del av de gamla, men 
det kommer också att placeras ut några nya längs de mest frekventa gångstråken. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 25 Medborgarförslag om lokalbussarnas linjedragning som-
martid 

 KS 2010/362 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget om att förkorta restiden samt 
köra samma linjenät året om har tillgodosetts i det nya linjenätet.  

2. Förslaget att vintertidtabellen ska gälla fram till skolavslutningen avslås. 

Beskrivning av ärendet 

Elever från Fria Emilia har lämnat in medborgarförslag om att lokaltrafiken ska ha 
samma linjesträckning året om. De vill också att vintertidtabellen ska gälla fram till 
skolavslutningen samt att korta ned restiden på linje 99. 

Tekniska förvaltningen har nyligen genomfört en linjenätsöversyn i syfte att för-
bättra trafiken och minska kostnaderna. En av förändringarna är att det kommer att 
vara samma linjesträckning året om. Resenärerna kan då åka med samma linje 
sommar som vinter. Restiderna kommer att minska då linjenätet har rätats ut och ef-
fektiviserats.  

Lokaltrafiken har en vinter- och en sommartidtabell. Vinterturlistan sträcker sig 
från höstens skolstart till och med sista april och därefter en sommarturlista fram till 
skolstarten. I dagsläget klarar inte lokaltrafiken ekonomiskt en utökad tidtabellperi-
od för vintertrafiken. Under maj månad är det många som cyklar och går vilket 
medför minskat resandeunderlag.  

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 26 Tekniska förvaltningen, delårsrapport 2010 
 KS 2010/524 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner tekniska förvaltningens delårsrapport 2010. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till delårsrapport för första halvåret 
2010. 

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

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 27 Färdtjänst till och från annan kommun 
 KS 2010/541 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens riktlinje för färdtjänst enligt ”sär-
skilda skäl” ändras till att gälla resor för arbete alternativt studier till kommuner 
inom fyrkanten. Det ska vara resor som sker regelbundet och är av större om-
fattning. 

2. Kostnaden för förändringen får behandlas i samband med 2011 års budget. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har fått en förfrågan om färdtjänst till Piteå för studier, och därför har 
frågan väckts om att förändra nuvarande riktlinje för färdtjänst enligt ”särskilda 
skäl”. 

Enligt färdtjänstlagen ansvarar kommunen för att ordna färdtjänst för kommun-
medborgarna inom kommunen och om det finns särskilda skäl, mellan kommunen 
och en annan kommun. 

Särskilda skäl är, enligt kommunens riktlinjer antagna av socialnämnden 2001-06-
13, resor för arbete alternativt studier till angränsande kommun. Det ska vara resor 
som sker regelbundet och är av större omfattning. 

Färdtjänst enligt denna riktlinje har främst gällt resor till Luleå. Övriga angränsande 
kommuner är Älvsbyn, Jokkmokk, Gällivare och Överkalix. 

Med anledning av att det kan bli mer aktuellt med resor för arbete och studier inom 
fyrkanten än till övriga angränsande kommuner föreslås att kommunens riktlinje 
ändras till att gälla fyrkanten.  

I dagsläget beräknas kostnaden för denna förändring till 600 tkr per år. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 28 Upphävande av parkeringsreglering i kvarteret Cedern samt 
Centralskolan 

 KS 2010/359 

Beslut 

1. Tekniska utskottet upphäver lokal trafikföreskrift, KS 2009/765, om parkerings-
reglering på Centralskolans parkering. 

2. Tekniska utskottet upphäver lokal trafikföreskrift, TN 2/71, om parkeringsre-
glering i kvarteret Cedern. 

Beskrivning av ärendet 

Den allmänna parkeringen vid Centralskolan har upplåtits för bostadsrättsförening-
en Cederroten samt för anställda i Bodens kommun, Åhléns, Team Sportia och bo-
ende på Bodensia. Detta medför att det inte finns plats för några fler fordon och 
därför föreslås att parkeringsregleringen upphävs. 

Den allmänna parkeringen vid Åhléns/Team Sportia kommer att upptas av det nya 
parkeringshuset. Det medför att befintliga allmänna parkeringsplatser försvinner 
och därför föreslås att den parkeringsregleringen upphävs. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 
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§ 29 Ansökan om hastighetsbegränsning och stopp eller lämna 
företräde skylt längs enskilda vägen 13118 i Degernäs 

 KS 2010/468 

Beslut 

Tekniska utskottet avstyrker en hastighetsbegränsning till 30 km/tim längs enskilda 
vägen 13118 i Degernäs. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen i Norrbottens län har begärt kommunens yttrande över en ansökan 
om hastighetsnedsättning från dagens 70 km/tim till 30 km/tim och stopp eller läm-
na företräde skylt längs enskilda vägen 13118 genom Degernäs by.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att matarvägen genom byn är cirka fyra 
meter bred, rak och grusad. Det är siktröjt längs vägen och det finns vägbelysning i 
hela området. Det finns sex in/utfarter till stugområden, dessa vägar är relativt sma-
la och kurviga och inbjuder inte till några högre hastigheter. Det är ingen genom-
fartsväg utan den mesta trafiken bör vara trafikanter som är bekant med förhållan-
den på platsen. 

Som ägare till en enskild väg finns andra alternativ som kan vidtas för att sänka 
hastigheten, exempelvis kan man bygga fartdämpande åtgärder och sätta upp väg-
märket E11 Rekommenderad lägre hastighet. 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
Tekniska förvaltningen 
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