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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 1 Rapporter 
  

- Förvaltningschefens rapport 2012-02-09 (dnr KS 2012/64) 
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§ 2 Tekniska förvaltningen, verksamhetsberättelse och  
investeringsredovisning för 2011 

 KS 2012/31 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner tekniska förvaltningens verksamhetsberättelse och 
investeringsredovisning för 2011 med ändringar enligt förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har upprättat verksamhetsberättelse och investeringsredo-
visning för 2011. Verksamhetsberättelsen innehåller måluppfyllelse, en redogörelse 
över året som gått, ekonomisk analys, en framtidsbedömning och verksamhetsfakta. 

Tekniska förvaltningen redovisar ett underskott med 937 tkr i förhållande till drift-
budgeten. Det består i huvudsak av underskott på skogen, vatten och avlopp samt 
kollektivtrafiken. 

Investeringsbudgetens överskott vid årsskiftet var 14 981 tkr. Överskottet består av 
de investeringar som inte har kunnat starta eller inte har hunnit bli klara. 

Yrkanden 

Lena Goldkuhl (S) föreslår följande ändringar i verksamhetsberättelsen. 

Måluppfyllelse/Mål 
- tillägg nollvision under punkten trafiksäkra gator, antalet skadade och dödade. 

Året som gått 
- texten i femte stycket får följande lydelse: I samband med att vatten- och avlopps-
ledningar behövde bytas ut har Centrumtorget och de intilliggande gatorna  
Drottninggatan och Färgaregatan fått en upplyftning med nya ytskikt och ny belys-
ning osv. 

- texten i sjätte stycket får följande lydelse: I den fortsatta satsningen av Boden som 
eko-kommun har ytterligare fyra gasbussar och en ny backup-anläggning för 
flytande gas tagits i drift under hösten osv.  

- texten i sista stycket på sidan får följande lydelse: I augusti beslutade kommun-
fullmäktige, på grund av det ekonomiska läget, att dra in fria resor för ungdomar på 
lokaltrafiken och vissa av Länstrafikens linjer osv. 
 
Tekniska utskottet tillstyrker Lena Goldkuhls (S) förslag. 
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§ 3 Intäktsrutiner inklusive rutiner för krav 
 KS 2011/804 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen antar tekniska förvaltningens synpunkter som sitt yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

På uppdrag av kommunrevisionen har KPMG granskat kommunens intäktsrutiner 
och rutiner för krav. I granskningen ingår debiteringen av vatten och avlopp samt 
renhållningsavgifter. Kommunrevisionen redovisar resultatet i en rapport daterad 
2011-12-13. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att man följer kommunens riktlinjer för 
debitering. För all kravverksamhet svarar ekonomikontoret. 

För korrekt inplacering i va-tariff av fastigheterna, görs kontinuerligt en avstämning 
av befolkningsregistret mot kommunens debiteringsregister för enfamiljshus med 
anslutning till kommunalt vatten eller avlopp. 

Den handläggare på VA-avdelningen som fakturerar externa kunder är direkt un-
derställd avdelningschefen vilket garanterar internkontrollen. Inom avdelningens 
administration finns en person som tidigare arbetat med debitering av va- och ren-
hållningsavgifter och som med kort varsel kan utföra faktureringar under ordinarie 
befattningshavares frånvaro. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 4 Motion till ungdomsfullmäktige om lysen vid återvinnings-
stationer 

 KS 2011/764 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen bifaller motionen till ungdomsfullmäktige om belysning vid 
återvinningsstationer. 

Beskrivning av ärendet 

Ebba Stöckel föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att belysning sätts upp 
vid återvinningsstationerna. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att insamling av returpapper och för-
packningar sker enligt den förordning om producentansvar som regeringen besluta-
de om för cirka femton år sedan och är därmed inte ett kommunalt ansvar. 

Enligt avtal mellan Bodens kommun och Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
(FTI) ska kommunen ordna så att medborgarna har möjlighet att lämna returpapper 
och förpackningar i återvinningsstationer. Kommunen ska svara för att ställa iord-
ning platser för uppställning av insamlingsbehållare. FTI betalar för hårdgöring och 
inhägnad. Ersättning för belysning betalas inte och FTI har kategoriskt vägrat att 
ersätta kommunerna för det. 

Samhall städar och snöröjer vid stationerna och tömning av behållarna görs av olika 
entreprenörer på uppdrag av FTI. 

Tekniska förvaltningen är medveten om att trivsamma och trygga stationer ökar in-
samlingen av återvinningsmateriel. Det medför mindre mängd brännbart avfall och 
lägre kostnad för det avfall som kommunen lämnar till värmeverket. Därför kom-
mer tekniska förvaltningen att bekosta och successivt sätta upp belysning vid de 
mest regelbundet besökta återvinningsstationerna. Inom några år kommer belysning 
att finnas vid i princip samtliga stationer. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 5 Motion till ungdomsfullmäktige om flera kvällsbussar till 
Vittjärv 

 KS 2011/764 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige om flera kvällsturer till 
Vittjärv. 

Beskrivning av ärendet 

Felicia Fagerström föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att det ska köras 
flera kvällsturer till Vittjärv.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att Bodens lokaltrafik befinner sig i ett 
besvärligt ekonomiskt läge inför budgetåret 2012 och kan komma att tvingas till 
flera neddragningar i trafikutbudet om inte budgeten förstärks. Mot den bakgrunden 
bör man vara mycket restriktiv med utökad trafik och varje befintlig tur bör istället 
granskas för att hitta möjligheter att minska lokaltrafikens kostnader. 

Med gamla linjenätet som fanns innan 2011 körde man två kvällsturer med en an-
nan linjesträckning än ordinarie. Orsakerna att dessa togs bort var bland annat lågt 
antal resande och orimligt lång restid. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 

 



Tekniska utskottet Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2012-02-09 

Sid 

8 (16) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 6 Motion till ungdomsfullmäktige om busstrafiken till Vittjärv 
 KS 2011/764 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige om kvällsturer och 
helgtrafik till Vittjärv. 

Beskrivning av ärendet 

Erika Jakobsen föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att lokaltrafiken kör 
flera bussturer och att man inför helgtrafik till Vittjärv. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att Bodens lokaltrafik befinner sig i ett 
besvärligt ekonomiskt läge inför budgetåret 2012 och kan komma att tvingas till 
flera neddragningar i trafikutbudet om inte budgeten förstärks. Mot den bakgrunden 
bör man vara mycket restriktiv med utökad trafik och varje befintlig tur bör istället 
granskas för att hitta möjligheter att minska lokaltrafikens kostnader. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 7 Motion till ungdomsfullmäktige om flera bussturer kvällstid 
till Buddbyn 

 KS 2011/764 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige om flera kvällsturer till 
Buddbyn. 

Beskrivning av ärendet 

My Rutqvist föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att man inför flera buss-
avgångar till Buddbyn mellan klockan 18 – 21. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att Bodens lokaltrafik befinner sig i ett 
besvärligt ekonomiskt läge inför budgetåret 2012 och kan komma att tvingas till 
flera neddragningar i trafikutbudet om inte budgeten förstärks. Mot den bakgrunden 
bör man vara mycket restriktiv med utökad trafik och varje befintlig tur bör istället 
granskas för att hitta möjligheter att minska lokaltrafikens kostnader. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 8 Motion till ungdomsfullmäktige om två längre kvällsturer 
med lokaltrafiken 

 KS 2011/764 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige om att köra två längre 
kvällsturer med lokaltrafiken.  

Beskrivning av ärendet 

Victor Öhrvall föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att man vid två tillfäl-
len under kvällen kör längre kvällsturer som trafikerar alla lokaltrafikens områden. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande sena kvällsturer togs bort i samband 
med vintertidtabellen 2011 av ekonomiska skäl. Att i dagsläget införa kvällsturerna 
innebär motsvarande minskning i övrig trafik. Att införa kvällsturerna utan påver-
kan på övrig trafik medför ökat antal trafikerade kilometer och det kostar mer. I 
dagsläget har lokaltrafiken inte pengar till det. 

Kvällsturerna som togs bort är när resandet är lågt. Det får då minsta påverkan för 
de som reser. Med gamla linjenätet som fanns innan 2011 kördes det två kvällsturer 
med en annan linjesträckning än ordinarie. Orsakerna att man tog bort dem var 
bland annat lågt antal resande och orimligt lång restid. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 9 Motion till ungdomsfullmäktige om att sänka priset på  
årskort på lokaltrafiken 

 KS 2011/764 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige om att sänka priset på 
årskort på lokaltrafiken. 

Beskrivning av ärendet 

Niclas Nilsson föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att man sänker priset på 
årskort på lokaltrafiken till mellan 300 kronor och 500 kronor. 

Kommunfullmäktige beslutade § 106/2011 om ändrade biljettavgifter och biljettal-
ternativ från 1 oktober 2011. En av orsakerna var att tekniska förvaltningens budget 
var ansträngd. 

Tekniska förvaltningen befinner sig fortfarande i ett besvärligt ekonomiskt läge in-
för budgetåret 2012 och kan komma att tvingas till flera neddragningar i trafikutbu-
det om inte budgeten förstärks. Mot den bakgrunden finns inte pengar för att sänka 
priset på årskorten.  

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 10 Motion till ungdomsfullmäktige om billigare busskort 
 KS 2011/764 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige om att sänka priset på 
årskort på lokaltrafiken till 300 kronor. 

Beskrivning av ärendet 

Elin Envall föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att priset på årskort på  
lokaltrafiken sänks till 300 kronor. 

Kommunfullmäktige beslutade § 106/2011 om ändrade biljettavgifter och biljettal-
ternativ från 1 oktober 2011. En av orsakerna var att tekniska förvaltningens budget 
var ansträngd. 

Tekniska förvaltningen befinner sig fortfarande i ett besvärligt ekonomiskt läge in-
för budgetåret 2012 och kan komma att tvingas till flera neddragningar i trafikutbu-
det om inte budgeten förstärks. Mot den bakgrunden finns inte pengar för att sänka 
priset på årskorten.  

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 11 Motion till ungdomsfullmäktige om busskort och  
ungdomars fria resor 

 KS 2011/764 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige och att återinföra fria 
resor för ungdomar med en höjning av priset till 500 kronor per år. 

Beskrivning av ärendet 

Emma Lindström med flera föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att man 
återinför fria resor för ungdomar med en höjning av priset till 500 kronor per år. 

Kommunfullmäktige beslutade § 106/2011 om ändrade biljettavgifter och biljettal-
ternativ från 1 oktober 2011 och ungdomars fria resor togs bort. En av orsakerna 
var att tekniska förvaltningens budget var ansträngd. 

Tekniska förvaltningen befinner sig fortfarande i ett besvärligt ekonomiskt läge in-
för budgetåret 2012 och kan komma att tvingas till flera neddragningar i trafikutbu-
det om inte budgeten förstärks. Mot den bakgrunden finns inte pengar för att återin-
föra fria resor för ungdomar, det så kallade 50-kortet, även om man höjer priset för 
ett årskort till 500 kronor. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 12 Motion till ungdomsfullmäktige om uppehåll i lokaltrafikens 
tidtabell 

 KS 2011/764 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår motionen till ungdomsfullmäktige om kortare lunchuppe-
håll på linje 3 och att bussen ska gå till Sävast. 

Beskrivning av ärendet 

Lovisa Lidén föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att uppehållet i tidtabel-
len för linje 3 mellan klockan 09.38 – 14.38 förkortas samt att bussen kör till Sä-
vast. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att förkorta uppehållet är i dagsläget inte 
aktuellt då det skulle innebära motsvarande minskning i övrig trafik. Att ta bort up-
pehållet utan påverkan på övrig trafik medför ökat antal trafikerade kilometer. Det 
gör att det kostar mer och det har lokaltrafiken inte pengar till. 

Uppehållet i tidtabellen är lagt på eftermiddagen när resandet är som lägst och får 
minsta påverkan för resenärerna. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 13 Lokal trafikföreskrift om vändplats på Fräkenstigen 
 KS 2012/63 

Beslut 

Tekniska utskottet beslutar att en lokal trafikföreskrift om vändplats upprättas på 
den västra sidan av Fräkenstigen på den utformade vändskivan. 

Beskrivning av ärendet 

På Fräkenstigens västra sida finns en vändskiva utformad men ingen trafikföreskrift 
om vändplats som innebär parkeringsförbud. 

I anslutning till Fräkenstigen finns två gruppboenden och de som arbetar där an-
vänder vändskivan som parkering. Det försvårar för snöröjning och för de som bor i 
anslutning till vändskivan. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 
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§ 14 Delgivningar 
  

Tekniska utskottet noterar följande delgivningar till protokollet. 

- Länsstyrelsen i Norrbottens län upphäver sin lokala trafikföreskrift om hastig-
hetsbegränsning på väg 356 i Skogså (KS 2010/722) 

- Länsstyrelsen i Norrbottens läns lokala trafikföreskrift om hastighetsbegräns-
ning på väg 605 i Flarken (KS 2011/589) 

- Länsstyrelsen i Norrbottens läns lokala trafikföreskrift om hastighetsbegräns-
ning på väg 676 i Degerbäcken (KS 2010/728) 

- Länsstyrelsen i Norrbottens läns lokala trafikföreskrift om hastighetsbegräns-
ning på väg 97 förbi Fria Emilia (KS 2011/594) 

- Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om ansökan om hastighetsbegränsning 
på väg 97 i Kusån/Vittjärv 
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