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Plats och tid  Stadshuset, sammanträdesrum A8, kl 14.00-17.10 
  
Beslutande Urban Sundbom (S) §§ 9-12, Bo Lindström (M),  

Lennart Klockare (S), Göran Ahlman (M), Lena Goldkuhl (S),  
Egon Palo (M), Rasmus Joneland (V), Gunnel Notelid (V) §§ 13-15 

Ersättare Gunnel Notelid (V), Hendrik Andersson (FP), Inga-Lill Engström-
Öhman (V), Lili-Marie Lundström (C) 

Övriga Teknisk chef Torbjörn Almqvist, avdelningschef Ove Andersson, 
ekonom Bengt Markström, avdelningschef Joakim Kyräs, trafik-  
planerare Kerstin Chley, Linus Pettersson, samhällsbyggnadskontoret, 
förvaltningssekreterare Siw Söderlund 

Utses att justera Bo Lindström (M) 
 
Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen 2013-03-08 

Omedelbar justering § 13
    

 Underskrifter Sekreterare 
Siw Söderlund

§§ 9-15 

     
   Ordförande 
Rasmus Joneland

 

     
  Justerare 
Bo Lindström

  

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 
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 Underskrift 
Siw Söderlund
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 9 Rapporter 
  

- Trafikingenjör Kerstin Chley, tekniska förvaltningen och Linus Pettersson,  
samhällsbyggnadskontoret redovisar resultatet från kommunens parkeringsin-
ventering 2012-09-27—2012-10-02.  

- Tekniske chefens rapport 2013-03-07 (KS 2013/81) 

- Månadsrapport tekniska utskottet (KS 2013/118) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 10 Utökad investeringsbudget 2013 för komplettering av  
biogasanläggningen 

 KS 2013/114 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunfullmäktige tillför 6 000 tkr på konto 13600001 i 2013 års investerings-
budget för att kunna slutföra kompletteringen av biogasanläggningen. 

Beskrivning av ärendet 

I 2012 års investeringar finns 8 500 tkr avsatta för komplettering av biogasanlägg-
ningen vid Svedjanverket. I projektet ingår för att säkerställa produktionen av bio-
gas ytterligare en rötkammare med kringutrustning samt en större gasklocka för 
lagring av producerad rågas. 

Quadro Entreprenad AB i Boden har antagits som entreprenör till ett pris av 4 417 
tkr. Efter omfattande grundundersökningar visade det sig att pålning ned till berg 
inklusive förstärkt grundplatta krävs för att undvika sättningar som inte får översti-
ga 10 mm. Detta har medfört ökade kostnader med cirka 3 800 tkr. I redovisningen 
av 2012 års budget framgår att endast 130 tkr återstår på angivet konto. För att kun-
na slutföra projektet under 2013 krävs en tilläggsbudget på 6 000 tkr. 

Säkerställandet av biogasproduktionen medför att kostnaden för inköp av naturgas 
kan reduceras med cirka 2 500 tkr per år. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 11 Utökad nettobudget för SAVO:s verksamhet 
 KS 2013/120 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunfullmäktige utökar nettobudgeten 2013 från 5 063,2 tkr till 6 100,0 tkr för 
att kunna upprätthålla sysselsättningen inom SAVO.  

Beskrivning av ärendet 

Sedan mitten av 1990-talet förbehandlar tekniska förvaltningen, SAVO el-avfall på 
uppdrag av Elkretsen. Nuvarande kontrakt på fem år upphör 2014-08-31 men kan 
förlängas två år om parterna är överens om detta.  

Verksamheten finns sedan 1998 i kommunens lokaler i kvarteret Ässjan där cirka 
en tredjedel av verkstadsbyggnaden nyttjas. Även ytor ute på förrådsområdet an-
vänds för materielupplag. Verksamheten är indelad i tre sektioner.  

Totalt sysselsätter verksamheten för närvarande 55 personer varav 45 är anställda 
enligt BEA-avtal med bidrag från Arbetsförmedlingen. En del av dessa är utlands-
födda, ett antal med olika handikapp har sin dagliga sysselsättning inom SAVO 
samt ytterligare personer utför på socialtjänstens verksamhet Compassen legoarbe-
ten åt SAVO.  

Den totala kostnaden för 2013 beräknas till 16 480 tkr och intäkterna i form av bi-
drag från AMS och ersättningar från materielbolag uppgår till 10 480 tkr. Netto-
kostnaden år 2013 blir 6 000 tkr. 

Den ökande nettokostnaden under de senaste åren beror främst på lägre ersättningar 
för sålda restprodukter, höjd hyra och ökade löner. 

Detta innebär att budgeten för 2013 bör höjas med cirka 1 040 tkr för att kunna 
upprätthålla merparten av sysselsättningen inom SAVO. Trots detta kan det eventu-
ellt bli en minskning av antalet BEA-anställda med 3 – 5 personer beroende på pris-
utvecklingen för restprodukter. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 12 Tekniska förvaltningen, årsredovisning 2012 för vatten- och 
avloppsverksamheten 

 KS 2013/119 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen 2012 för vatten- och avlopps-
verksamheten. 

2. Årsredovisningen ska hållas tillgänglig för fastighetsägarna genom att den pub-
liceras på kommunens hemsida. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har upprättat årsredovisning 2012 för VA-verksamheten. 
Verksamheten redovisar ett underskott med 1 519 tkr i förhållande till driftbudge-
ten. 

Enligt VA-lagen ska en särskild resultat- och balansräkning redovisas för VA-
verksamheten från och med 2007. Bakgrunden är att brukaren ska ges möjlighet att 
följa upp och kontrollera att självkostnadsprincipen efterlevs. Redovisning ska på 
lämpligt sätt hållas tillgänglig för fastighetsägarna inom VA-anläggningens verk-
samhetsområde. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 13 Cyklingsutredning ”Ökad och säkrare cykling – en översyn 
av regler ur ett cyklingsperspektiv” 

 KS 2012/626 

Tekniska utskottets beslut 

Tekniska utskottet antar tekniska förvaltningens synpunkter som sitt yttrande över 
cyklingsutredningen. 

Beskrivning av ärendet 

Den av regeringen särskilda cyklingsutredaren Kent Johansson har den 31 oktober 
2012 inkommit med sitt betänkande ”Ökad och säkrare cykling – en översyn av 
regler ur ett cyklingsperspektiv” (SOU 2012:70).  

Boden är en av fyra Norrbottenskommuner som har fått utredningen på remiss. I 
remissen ligger främst att regeringen vill ha synpunkter på de regelförslag som ut-
redningen har lämnat. Särskilt värdefull är bedömningen av de konsekvenser som 
förslagen skulle få.  

Tekniska förvaltningen har efter genomgång av utredningen lämnat synpunkter 
samt konsekvenser som förslagen skulle innebära för kommunen. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

För kännedom 
Näringsdepartementet 
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§ 14 Ansökan om sänkt hastighet på riksväg 97 genom Vittjärv 
 KS 2013/55 

Tekniska utskottets beslut 

Tekniska utskottet tillstyrker en hastighetssänkning till 60 km/timme på väg 97  
från Vittjärvs idrottsgård fram till 90-skylten norr om södra infarten in till byn  
Vittjärv. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen begär kommunens yttrande över en ansökan om en hastighetssänk-
ning från nuvarande 80 och 90 km/timme till 60 km/timme på sträckan från Vitt-
järvs idrottsgård till norra infarten till Vittjärv. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att väg 97 är utpekad som en viktig  
näringslivsväg i hela sin sträckning. Den är också utpekad som nationellt busstråk 
mellan Boden och Harads. På sträckan finns totalt sex utfarter med goda siktmöj-
ligheter. 

Tekniska förvaltningen säger vidare att skolvägen för barnen inte kan anses vara 
trafikfarlig då säker skolväg finns att välja. På sträckan har endast två olyckor skett 
på tio år och då fordon mot fordon på grund av halka.  

Med hänsyn till att sträckan är en prioriterad näringslivsväg och ett busstråk anser 
tekniska förvaltningen att man behåller nuvarande 80 och 90 km/timme. 

Yrkanden 

Bo Lindström (M) föreslår en sänkning till 60 km/tim på väg 97 på sträckan från 
Vittjärvs idrottsgård fram till 90-skylten norr om södra infarten in till byn Vittjärv, 
Vittjärvsvägen. 

Tekniska utskottet tillstyrker Bo Lindströms (M) förslag. 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen Norrbotten 
Tekniska förvaltningen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 15 Tekniska förvaltningen, fördelning av tilläggsbudget  
investeringar 

 KS 2013/114 

Tekniska utskottets beslut 

Tekniska utskottet beslutar om fördelning av tilläggsbudget under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner ramförändring. Tilläggsbudgeten på 26 557 tkr för-
delas med 4 448 tkr för allmänna investeringar, 5 739 tkr för ombyggnad av gator, 
13 786 tkr för förvaltningslokaler, 1 282 tkr för trafiksäkerhetsåtgärder, 1131 tkr för 
bilar och maskiner, samt 130 tkr för den affärsdrivande verksamheten.  

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningens överskott mot 2012 års totala investeringsbudget uppgår 
till 24 174 tkr.  

Över-/underkott 
mot årets 

budget

Överskott ej 
avslutade 

projekt

Förslag till 
tilläggsbudget

Allmänna investeringar 4 488 4 488 4 488
Ombyggnad gator 5 772 5 772 5 739
Förvaltningslokaler 16 335 16 335 13 786
Trafiksäkerhetsåtgärder 1 282 1 282 1 282
Bilar och maskiner 1 131 1 131 1 131
Affärsdrivande verksamhet 130 130 130
Avslutade projekt 2012 -4 965 0

Summa 24 174 29 139 26 557  

Överskotten består av investeringar som inte är färdigställda. Underskotten består 

 

främst av beviljade investeringar från 2012 som avslutats under året. 

För kännedom 
t 

gen 

 

 

 

 

Ekonomikontore
Tekniska förvaltnin
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