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Stadshuset, nämndsalen, 1 4:00-1 5:40

Ledamöter
Lena Goldkuhl (S)
Egon Palo (M)
Kurt Pettersson (S)
Göran Ahlman (M)
Sead Maglic (NS)
Gösta Eriksson (MP)
Daniel RÖnnbäck (M)

Tjänstgörande ersättare
lngemar Karlsson (S)
Lars Karlsson (FP)

Tjänstemän
Teknisk chef Robert Näslund, gatuchef Joakim Kyräs, VA-chef Jan Lundberg, ekonom
Bengt Markström, forvaltningssekreterare Ann-Chatrine Nicklasson
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s65 lnformationer
o Byte av gatljus i Bodens kommun

o Förvaltningschefens rapport november 2015 (KS 2015148)

o Månadsrapport ekonomi oktober 2015 (KS 20151127)

/ Expedierat
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S 66 Taxehöjning av avfall i Bodens kommun 2016
KS 2015172t

Beslut
Arendet remitteras till budgetberedningen.

Beskrivning av ärendet
Tekniska fürvaltningen lämnar ftirslag till taxor ftir avfall 2016. En avgift
ftirslås ftir att ffi kostnadstäckning på ett antal avfallsslag. Övriga taxor är
oftirändrade.

Yrkande
Lena Goldkuhl (S) ftireslår att ärendet återremitteras till budgetberedningen.

Ordft)rande finner att tekniska utskottet beslutar enligt Lena Goldkuhls
ftirslag.

För kännedom
Tekniska ftirvaltningen
Ekonomikontoret

/ Expedierat
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S 67 Tekniska förvaltningen, verksamhetsplan 2016-2018
K520151723

Tekn iska utskottets förslag
Kommunstyrelsen godkänner tekniska ftirvaltningens verksamhetsplan
2016-2018 inklusive ftirdelning investeringar per objekt och
internkontrollplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen lämnar ftirslag till verksamhetsplan für aren 2016-
2018.

Driftbudget

Tekniska utskottets nettobudgetram für ären20I6 - 2018 är 107 792tkr,107
945 tkr respektive 107 160 tkr. Förslaget till driftbudget ligger inom ram.

Resultatenheter

Transportenheten, verkstad och projektering är resultatenheter.
Resultatenheterna har nollbudget, vilket innebär att de täcker samtliga
kostnader med intäkter.

Affärsdrivande verksamhet

De afftirsdrivande verksamheterna, vatten, avlopp och avfall, är till 100 %
avgiftsfinansierade.

Serviceförklaringar
Förslag till ftirändring under rubriken livsmiljö, trivsel och säkerhet.
Vardagar ordinarie arbetstid: Vid larm om störningar och akuta fel och
brister som ledningsläckage, vattenbrist, stopp i avloppsledning kontaktas
anmälaren senast en timme efter det att mottagning av larm skett.

lnvesteringsbudget
Tekniska ftirvaltningens ftirslag till investeringsbudget ligger på ram.
Verksamhetsplanen har ftirhandlats enligt MBL $ 11 den 24 november 2015

Särskilt yttrande
Daniel Rönnbäck (M), Egon Palo (M) och Göran Ahlman (M) låimnar
ftiljande yttrande: Vinterväghållningen i Bodens kommun är redan idag
ansträngd. Att ylterligarclagga en besparing på 1500 tkr är inte hållbart. Vi
åimnar återkomma med förslag till budgetberedningen hur beslutad besparing
ska erhållas.

För beslut Kommunstyrelsen

Sida
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s68 Medborgarförslag om ny gång- och cykelväg
lngenjörsgatan
KS 2015/431

Tekniska utskottets förslag
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.

Reservationer
Daniel Rönnbäck (M), Egon Palo (M) och Göran Ahlman (M) reserverar sig
mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen instämmer med kommunledningsftirvaltningens
yttrande och håinvisar till lokalnätet och befintliga gang- och cykelbanor.
Förutom dessa finns ett promenadstråk i området som ansluter till
Engelbrektsgatan ca 40 meter noff om Ingenjörgatan. Promenadstråket är
grusbelagt, belyst och kommer från och med denna vintersäsong att snöröjas.

Att det finns plats och utrymme ftir att läggaupp snö i samband med drift av
gatorna är viktigt varfür en gång- och cykelbana i füreslaget läge inte är
lämpligt.

Boende efter Ingenjörgatan önskar att kommunen vidareutvecklar området
och anlägger en gång- och cykelväg mellan våindplan på Ingenjörgatan och
bef,rntligt promenadstråk som går ner fran Engelbrektsgatan mot Bodån och
centrum.

Tekniska ftirvaltningen konstaterar att flertalet av de boende på
Ingenjörgatan har skrivit under ftirslaget med undantag ftir ägaren av
Ingenjörgatan 19. Denna fastighet är en av två som ligger pävar sida om den
füreslagna gång- och cykelbanan. Ägaren till fastigheten har inlämnat ett
yttrande där de motsätter sig ftirslaget.

I detta ärende har samråd skett med parkavdelningen, driftansvariga på
Tekniska ftirvaltningen samt planhandläggare på Samhällsbyggnadskontoret.

Beslutsunderlag
Detaljplanen ftlr området beskriver promenadstråket,4.-promenaden längs
Bodån samt anslutning mot Engelbrektsgatan, cirka 40 meter norr om
Ingenjörgatans anslutning. Gång- och cykeltrafiken hänvisas till lokalgatan
inom planområdet. Två platser ftir snöftirvaring (direkt vid infarten från
Engelbrektsgatan samt vid våindplatsen vid Ingenjörgatans ände) framgår av
planbeskrivningen.
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Yrkande

Daniel Rönnbäck (M) och Göran Ahlman (M) ftireslår att en alternativ
anslutning till befintlig gang och cykelväg utreds.

Ordftirande ställer beredningens och Daniel Rönnbäcks ftirslag mot varandra
och finner att tekniska utskottet beslutar enligt beredningens ftirslag.

För beslut
Kommunstyrelsen

/ Expedierat
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Tekniska utskottet

s6e Omfördelning av ¡nvesteringsmedel för lokal ren¡ng av
lakvatten vid Brän n klä ppens avfal lsan läg g n i ng
K520151722

Beslut
Tekniska utskottet beslutar att omfürdela 0,5 mkr från investeringskonto
1190002 Generella ej specificerad investeringsbudget till investeringskonto
136100 Brännkläppen till en ftirstudie samt ftirberedande investeringar ftir
lokal rening av lakvatten.

Beskrivning av ärendet
Lakvatten är vatten ofta från nederbörd som passerar genom en deponi
(Deponi är avfall som inte kan återvinnas eller förbrännas). Lakvattnet är
ofta fororenat till exempel av tungmetaller och salter. Vattnets
ftiroreningshalt beror till stor del på hur stor vattenlöslighet ämnena i
deponin har. Lakvattnet transporteras till en lakvattendamm.

Under hösten upptäcktes att kapaciteten i Brännkläppens lakvattendamm
hade minskat kraftigt (över 30 %). Piren i dammen har till en del rasat, vilket
fürutom minskad kapacitet också innebär fürsämrat funktion av närliggande
pumpstation. Felet måste åtgärdas när kapaciteten i dagsläget inte är
tillräcklig.

Under sommarhalvåret hanteras Brännkläppens lakvatten lokalt via ett
bevattningssystem och under vinterhalvåret pumpas lakvatten till Svedjans
reningsverk som efter behandling släpps ut i Luleå älv.

Lakvattnet som pumpas till reningsverket påverkar näringsinnehållet i den
rötrest som uppstår efter rening av slammet. Detta leder till begränsningar i
användning av rötresten på grund av oönskade ämnen i slammet. Detta leder
i sin tur till att vi inte kan revaq certifiera vårt slam.

Ytterligare ett problem med att lakvatten pumpas till reningsverket är ökad
belastning på vårt ledningsnät som redan är hög under vårsmältningen.

Vårt mål ar att âr att hitta en lokal rening ftir Brännkläppens lakvatten. Som
ett ftirsta steg ftireslås en fürstudie samt skrapning av den befintliga piren
och att utöka bevattningsområdet med 1,5 hektar.

För kännedom
Tekniska ft)rvaltningen
Ekonomikontoret

/ Expedierat
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s70 Upphävande av trafikföreskrifter i centrum då nya
föreskrifter har trätt i kraft
KS 20t5/704

Beslut
1. Tekniska ñrvaltningen föreslår att upphäva lokal trafikftireskrift

2582 2010-00033 gällande ftirbud att stanna eller parkera på
Kungsgatan

2. Tekniska ftrvaltningen föreslår att upphäva lokal trafikftireskrift
2582 2010-00087 gällande parkering på Kungsgatan

3. Tekniska ftirvaltningen föreslår att upphäva lokal trafikftireskrift
2582 2010-00088 gällande parkering på Kungsgatan

4. Tekniska ftirvaltningen füreslår att upphäva lokal trafikftireskrift
2582 2010-00088 gällande parkering på Kungsgatan

5. Tekniska ftirvaltningen föreslår att upphäva lokal trafikftreskrift
2582 2010-00089 gällande parkering på Kungsgatan

6. Tekniska ftlrvaltningen föreslår att upphäva lokal traf,rkftireskrift
25 82 20 I 0-00090 gällande ändamål splats på Kungs gatan

7. Tekniska ñrvaltningen föreslår att upphäva lokal trafikftireskrift
2 5 82 20 I 0-000 8 8 gällande ändamålsplats på Kungs gatan

8. Tekniska ftirvaltningen föreslår att upphäva lokal trafikftireskrift
2582 201 0 -0007 2 gällande parkering på Kyrkgatan

9. Tekniska ftirvaltningen föreslår att upphäva lokal trafikföreskrift
2582 20 I 0 -0007 4 gällande parkering på Kyrkgatan

10. Tekniska ftirvaltningen föreslår att upphäva lokal trafikftireskrift
2582 2010-00075 gällande ftirbud att stanna eller parkera på
Kyrkgatan

1 1. Tekniska fürvaltningen föreslår att upphäva lokal trafikftjreskrift
2582 2010-00076 gällande parkering på Kyrkgatan

12. Tekniska ft)rvaltningen ftireslår att upphäva lokal trafikftireskrift
2582 20 | 0 -0007 7 gällande parkering på Kyrkgatan

13. Tekniska ftirvaltningen füreslår att upphäva lokal trafikftireskrift
25 82 20 I 0-00079 gällande parkering på Kvamgatan

14. Tekniska ftirvaltningen ftireslar att upphäva lokal trafikftireskrift
25 82 20 I 0-0 00 I I gäl lande ändamål splats på Kvarngatan
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Beskrivning av ärendet
Gatuavdelningen ffireslår att de lokala trafikforeskrifterna som reglerar
Kungsgatan, Kyrkgatan och Kvarngatan upphävs på grund av utformning av
gatorna har ftirändrats i samband med ombyggnationerna i centrum. Nya
trafikftireskrifter har trätt i kraft.

För genomfÌirande
Tekniska ftirvaltningen
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S 71 Tekniska utskottet - sammanträdesdagar 2016
K520151724

Beslut
Tekniska utskottet fastställer sammanträdesdagar lor 201 6

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen föreslår ftilj ande sammanträdesdagar ftir 20 1 6.
Tiderna är anpassade till den ekonomiska tidplanen.

Tisdag 26 januari
Tisdag 23 februaÅ
Tisdag 22 mars
Tisdag 10 maj
Tisdag 31 maj (klockan 10:00)
Tisdag 23 augusti
Tisdag 20 september
Tisdag l november
Tisdag 29 november

Sammanträdestid klockan 1 4:00.

För kännedom

Kommunledningsftirvaltningen
Tekniska utskottets ledamöter och ersättare
Tekniska fürvaltningen
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