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Plats och tid  Stadshuset, nämndsalen klockan 14:00 – 16:30 
  
Beslutande Anna-Karin Nylund (S), Bo Lindström (M), Glenn Blom (S),  

Göran Ahlman (M), Lena Goldkuhl (S), Hendrik Andersson (FP),  
Gunnel Notelid (V) 

Ersättare Urban Sundbom (S), Egon Palo (M), Inga-Lill Engström Öhman (V),
Lili-Marie Lundström (C), Lennart Klockare (S) 

Övriga Teknisk chef Torbjörn Almqvist, avdelningschef Lennart Stubé,  
förvaltningsekonom Bengt Markström, Peter Norrman, parkavd,  
Jörgen Nordqvist, Skogskompetens Norr, förvaltningssekreterare  
Siw Söderlund 

Utses att justera Göran Ahlman 
 
Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen 2013-05-08 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Siw Söderlund

§§ 22-29 

     
   Ordförande 
Anna-Karin Nylund

 

     
  Justerare 
Göran Ahlman
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 22 Rapporter 
  

- Redovisning av skogsbruksplan del 1, produktionsskog 

- Förvaltningschefens rapport 2013-05-07 (KS 2013/81) 

- Månadsrapport tekniska förvaltningen, april 2013 (KS 2013/118) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 23 Avverkning av skog på Åberget 
 KS 2013/59 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunen löser Sveaskog från kontraktet om avverkning på Åberget. 

2. Kommunfullmäktige tillskjuter 1 450 tkr + ev moms och ränta ur kommunfull-
mäktiges oförutsedda för återköpet. 

Beskrivning av ärendet 

I december 2009 tecknades ett avtal med Sveaskog om avverkningsrätt på Åberget. 
Efter att avtalet tecknats informerades om genomförande av O-ringen 2013 vilket 
innebar avverkningsstopp till dess att tävlingen är genomförd. 

En eventuell avverkning enligt planen innebär en stor miljöpåverkan i landskaps-
bilden för Åberget. Skogsbruksplan del 1 är upprättad över området med en utökad 
detaljhänsyn.   

Sveaskog är villiga att annullera det ursprungliga kontraktet. Kommunen kan vid 
senare tillfälle göra en miljöanpassad avverkning inom området. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 24 Motion från Hendrik Andersson (FP) om subvention av 
bussresor för arbetspendling till andra kommuner 

 KS 2012/331 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen om busskort för arbetspendling till andra 
kommuner. 

Beskrivning av ärendet 

Hendrik Andersson (FP) föreslår i en motion att kommunen utreder subvention av 
busskort för arbetspendling till andra kommuner.  

Sveriges kommuner har att följa kommunallagen och därigenom även 2 kap All-
männa befogenheter, 2 §. Denna princip innebär att kommuner ska behandla sina 
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl till något annat. 

Bodens kommun kan därför inte fatta beslut som gynnar eller missgynnar en en-
skild kommunmedlem eller grupp av medlemmar i förhållande till andra. 

Laglighet har bland annat kontrollerats mot Sveriges Kommuner och Landsting, 
SKL. Ett bidrag av detta slag bedöms inte förenlig med gällande lagstiftning då det 
riktar sig till en grupp. 

Anteckning 

Hendrik Andersson (FP): ”Folkpartiet liberalerna vill inte uppmana kommunen att 
bryta mot kommunallagen. Dock vill man påpeka att det finns kommuner som 
medvetet gör det när det gäller arbetspendling med kollektivtrafik till andra kom-
muner.” 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 25 Utökad färdtjänst över kommungränsen 
 KS 2013/208 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att utöka riktlinjerna för färdtjänstresor över kom-
mungränsen om syftet med resorna är reparation eller service av hjälpmedel och 
besök hos veterinär för ledarhundar. 

2. Tillstånd beviljas endast om resorna inte bekostas av stat, kommun eller lands-
ting. 

3. Tillstånd till resorna gäller inom fyrkanten. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Färdtjänstlagen § 3 kan kommunen anordna färdtjänst mellan kommunen 
och en annan kommun om det finns särskilda skäl. Enligt lagens förarbeten kan sär-
skilda skäl vara exempelvis arbete eller nödvändig serviceresa till en närliggande 
kommun. 

Vid utprovning av hjälpmedel täcks kostnaden av sjukresor men inte vid reparation 
av hjälpmedel. Kostnaden för att utöka riktlinjerna enligt förslaget bedöms bli mar-
ginell. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 26 Medborgarförslag om parkeringsregler vid ishallen 
 KS 2013/140 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen bifaller delvis förslaget om ändrade parkeringsregler vid ishallen 
i och med att det blir fri parkering 1 oktober – 30 april. 

Beskrivning av ärendet 

Jan Ohlsson har lämnat in ett medborgarförslag om ändringar av parkeringsregler 
vid ishallen. Förslagsställaren lämnar tips om att informationen vid arrangemang 
bör förbättras och att P-skivor borde kunna lämnas ut till besökare på hallen. 
 
Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att problemet kommer att minska efter-
som man ändrar parkeringsreglerna så att parkering utan P-skiva blir fri under peri-
oden 1 oktober till och med 30 april. Det kommer också att bli lättare att få tag på 
P-skivor under sommarperioden. 
 
Ett av skälen till att parkeringen reglerades var att parkeringen användes som cam-
pingplats under sommarperioden. Att nyttja den möjlighet som Skicamp erbjuder 
för uppställning av i första hand campingbil vid dansrotundan är ett bra alternativ 
för de besökare förslagsställaren anger. Entreprenören, Skicamp, delar denna upp-
fattning.    
 
 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 27 Medborgarförslag om att upplåta Kvarnängen gratis för  

olika arrangemang 
 KS 2012/442 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att upplåta Kvarnängen gratis för 
olika arrangemang med hänvisning till gällande beslut om taxor och avgifter vid 
nyttjande av allmän plats. 

Beskrivning av ärendet 

Hans Törnblom har lämnat ett medborgarförslag om att upplåta Kvarnängen gratis 
eller för en billig penning för att ordna loppmarknader under sommarmånaderna. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att det krävs tillstånd för att nyttja en of-
fentlig plats om användningen inte stämmer med det ändamål som platsen upplåtits 
för. Polisen är tillståndsmyndighet och kommunens gatuavdelning yttrar sig till po-
lisen. 

Nyttjande av offentlig plats regleras bland annat i ordningslagen samt allmänna lo-
kala ordningsföreskrifter och föreskrifter för torghandeln. Revidering av riktlinjer 
för upplåtelse av offentlig plats antogs av kommunstyrelsen den 15 maj 2011. I des-
sa anges att tillstånd för loppmarknader endast ska ges till ideella organisationer.  

Varje år arrangerar föreningar i Boden marknader. De väljer ofta att anordna dessa 
på hårdgjord yta på grund av markförhållanden men också på grund av krav om 
återställning efter arrangemanget. Kvarnängens parkmark är mycket känslig för be-
lastning, särskilt under vår och försommar men även övrig barmarksperiod. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 28 Tekniska förvaltningen, delårsrapport 2013-04 
 KS 2013/209 

Tekniska utskottets beslut 

Tekniska utskottet godkänner delårsrapporten. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har upprättat delårsrapport till och med april 2013.  

Delårsrapporten innehåller redogörelse för perioden januari till och med april, en 
ekonomisk analys samt en framtidsbedömning. 

 

För kännedom 
Ekonomikontoret 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 29 Delgivningar 
  

Länsstyrelsens beslut över ansökan om hastighetsbegränsning på väg 97 i Vittjärv, 
Länsstyrelsen avslår ansökan (KS 2013/55) 

 

 

  

 

 

 


	Rapporter
	Avverkning av skog på Åberget
	Tekniska utskottets förslag
	Beskrivning av ärendet

	Motion från Hendrik Andersson (FP) om subvention av bussresor för arbetspendling till andra kommuner
	Tekniska utskottets förslag
	Beskrivning av ärendet

	Utökad färdtjänst över kommungränsen
	Tekniska utskottets förslag
	Beskrivning av ärendet

	Medborgarförslag om parkeringsregler vid ishallen
	Tekniska utskottets förslag
	Beskrivning av ärendet

	Medborgarförslag om att upplåta Kvarnängen gratis för olika arrangemang
	Tekniska utskottets förslag
	Beskrivning av ärendet

	Tekniska förvaltningen, delårsrapport 2013-04
	Tekniska utskottets beslut
	Beskrivning av ärendet

	Delgivningar

