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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 48 Rapporter 
  

- Tekniske chefens rapport 2011-11-24 (KS 2011/745) 

- Tekniska förvaltningen, ekonomisk snabbrapport oktober 2011 (KS 2011/719) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 49 Avyttring av före detta skolbyggnader/samlingslokaler 
 KS 2011/720 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att före detta skolbyggnader i Brännberg,  
Storsand och Brobyn ska avyttras. 

2. De byggnader där det inte finns någon köpare eller förhyrare rivs. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen svarar för drift och underhåll av samlingslokaler i byar runt 
kommunen. Det är ofta äldre skolbyggnader som sedan skolverksamheten lagts ner 
nyttjas för föreningsändamål. En del nedlagda skolor har sålts till byaföreningar 
som förvaltar dem i egen regi.  

Kommunen har kvar före detta skolor i Storsand, Brännberg och Brobyn. För an-
läggningarna i Storsand och Brobyn svarar kultur och fritidsförvaltningen för drift-
kostnaden genom internhyresavtal medan anläggningen i Brännberg belastar lokal-
banken. 

Från och med 2012 har kultur och fritidsförvaltningen sagt upp internhyresavtalet. 
Konsekvensen blir att kostnaden för samtliga anläggningar belastar lokalbanken. På 
grund av en snäv driftbudget och uppdraget enligt verksamhetsplanen att underhålla 
kommunens byggnader för minst 50 kronor per kvadratmeter och år behöver för-
valtningen minska kostnaderna för anläggningar som har ett lågt brukande. 

Yrkanden 

Bo Lindström (M) föreslår ändring av texten under punkt 2 enligt följande: De 
byggnader där det inte finns någon köpare eller förhyrare rivs. 

Tekniska utskottet tillstyrker Bo Lindströms (M) förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 50 Rivning av Parkskolan 
 KS 2011/721 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Parkskolan ska rivas. 

2. Pengar för rivningen tas ur investeringsbudget 2012. 

3. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att upphandla rivningsentreprenaden. 

4. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för Lundagårdsskolan. 

Beskrivning av ärendet 

Parkskolan har inte varit i drift sedan vårterminens slut 2010 och i skolans struktur-
planer finns inte skolan med bland de anläggningar som föreslås nyttjas för skol-
verksamhet i framtiden. Parkskolan belastar därför lokalbanken från och med våren 
2010. 

Det kostar cirka 500 000 kronor att hålla byggnaden igång. Byggnadens bokförda 
värde är 1 200 000 kronor och av årskostnaden är kapitalkostnaden 200 000 kronor 
per år. 

Att riva byggnaden innebär att årskostnaden för drift och kapital försvinner. Riv-
ningskostanden beräknas till cirka 2 miljoner kronor. Tiden för återbetalning av 
rivningskostnad och byggnadens bokförda värde beräknas till cirka fem år. 

En rivning kräver ny anslutning till fjärrvärmenätet alternativt ny kulvert som be-
räknas kosta cirka 150 000 kronor. Den totala kostnaden för rivning och fjärrvär-
meanslutning beräknas till 2,15 miljoner kronor. I budget för 2012 har avsatts  
2 miljoner kronor för rivningsarbeten. 

Yrkanden 

Bo Lindström (M) föreslår att tekniska förvaltningen får i uppdrag att även se över 
en eventuell avyttring av Lundagårdsskolan. 

Tekniska utskottet tillstyrker Bo Lindströms (M) förslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 51 Tekniska förvaltningen, taxor och avgifter 2012 
 KS 2011/670 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för 2012. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen lämnar förslag till taxor och avgifter för 2012. För externa 
kostpriser föreslår man en höjning. Övriga taxor och avgifter föreslås oförändrade.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 52 Finansiering för underskottstäckning, Länstrafiken 
 KS 2011/722 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunfullmäktige kompenserar tekniska förvaltningen med 903 834 kronor un-
der 2011 för finansiering av underskottstäckning till Länstrafiken i Norrbotten AB 
för budgetåret 2010. 

Beskrivning av ärendet 

Underskottstäckning för Länstrafiken i Norrbotten AB ökade 2010 med 903 834 
kronor från den prognos som var lämnad. På grund av sent bokslut hos Länstrafiken 
kom inte kostnaden med i tekniska förvaltningens bokslut för 2010. 

På grund av den redan ansträngda ekonomin föreslår tekniska förvaltningen en 
kompensation med 903 834 kronor för att klara den extra kostnad som tillkommit 
under 2011. Länstrafiken har även under 2011 lämnat en reviderad prognos där un-
derskottet stiger med 600 000 kronor till 6,7 miljoner kronor. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 53 Tekniska förvaltningen, ökad budgetram för kollektivtrafi-
ken 

 KS 2011/257 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunfullmäktige utökar tekniska förvaltningens driftbudget för kollektivtrafi-
ken med 800 000 kronor för 2012 och 1,6 miljoner kronor för 2013-2014. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade § 80/2011 att Länstrafikens busslinjer 265 och 266 ska 
vara kvar. Linjerna trafikeras av Länstrafiken inom Bodens kommun på uppdrag 
inom kommunen.  

Inget beslut togs hur busslinjerna ska finansieras. Tekniska förvaltningen föreslår 
därför att tekniska förvaltningens budgetram utökas med 800 000 kronor för 2012 
och 1,6miljoner kronor för 2013-2014. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 54 Länstrafikens busslinje 267 inom kommunen 
 KS 2011/723 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att trafikering av linje 267 ska upphöra. 

Beskrivning av ärendet 

Länstrafiken genomför på uppdrag av Bodens kommun upphandling av linjer som 
trafikerar i kommunen. I avtalet om linje 267 Boden – Ljuså finns möjlighet att för-
länga avtalet med ett år för trafikperioden 2012-2013.  

Länstrafiken ger en prognos på en underskottstäckning för 2012 med 550 000 kro-
nor med fortsatt trafikering av linje 267 i nuvarande form. 

Tekniska förvaltningen lämnar förslag på två alternativ. 

Alternativ 1: Behåll befintligt trafikutbud på linje 267, under förutsättning att tek-
niska förvaltningen får utökad driftbudget med 275 tkr för 2012 samt 550 tkr för 
2013-2014. 

Alternativ 2: Trafikering av linje 267 upphör. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 55 Tekniska förvaltningen, verksamhetsplan 2012 – 2014 
 KS 2011/728 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner tekniska förvaltningens verksamhetsplan 2012 – 2014 
inklusive fördelning av investeringar per objekt. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen lämnar förslag till verksamhetsplan för åren 2012 – 2014. 
Verksamhetsplanen har MBL-förhandlats 2011-11-14. 

 

Målindikatorer 

I förslaget är målindikatorerna till viss del omarbetade. 

Driftbudget  

Tekniska utskottets nettobudgetram för åren 2012 - 2014 är 104 284 tkr, 107 180 
tkr respektive 110 139 tkr. Förslaget till driftbudget ligger inom ram under förut-
sättning att beslut tas om besparingsförslagen nedan. 

Den generella neddragningen på 0,5 % som ska göras enligt strategiska planen är 
uppfylld genom att en avdelningschefstjänst inte tillsatts. Det täcker även 50 tkr av 
lokaltrafiken nedan. 

Lokaltrafiken har en ofinansierad kostnad på 1 930 tkr för 2012. Förslag till bespa-
ringsåtgärder är att inte subventionera ungdomsresor till universitetet, inga bidrag 
till enskilda vägar samt att minska barmarksunderhållet. Kommunen betalar idag ut 
bidrag till enskilda stadsbidragsvägar respektive utfartsvägar på frivillig grund. 
Barmarksunderhållet har under den senaste 15-årsperioden minskats för att ge ut-
rymme till ökade kostnader för vinterväghållning, vilket innebär att nivån redan 
idag är mycket låg. 

O-ringens tävlingar i Boden 2013 innebär att kommunen inte kan avverka skog i 
planerad omfattning och därmed är 1 000 tkr för år 2012 inte finansierade. För att 
finansiera detta föreslår vi att minska tätortsnära skogsavverkning och lägga ner 17 
lekparker av totalt 57 och därmed kunna hålla en bättre standard på kvarstående 
lekparker. Detta innebär att vi kan ta emot färre antal säsongsanställda och ferie-
ungdomar. En plan med förslag vilka lekparker som ska tas bort kommer att tas 
fram. 

Det finns ingen årsbudget 2012 för slaghackning av ängsmarker och därför föreslås 
att slaghackningen uteblir. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 55 Tekniska förvaltningen, verksamhetsplan 2012-2014, forts 
 KS 2011/728 

Besparing/
Förslag till besparingar år (tkr)
Subventionerade resor till universitet, ingen subvention * 300
Bidrag till enskilda stadsbidragsvägar, inget bidrag 815
Bidrag till enskilda utfartsvägar, inget bidrag * 605
Gatudrift, minskat barmarksunderhåll 210
Slaghackning, ingen slaghackning 300
Lägga ner 17 lekparker (av totalt 57) 300
Tätortsnära skogsavverkning, minskat 650
Summa 3 180

 

* Om beslut tas om ersättning från kommunfullmäktiges oförutsedda post för busslinje 265 
och 266 kan vi minska besparingsförslagen ovan med 800 tkr 2012 och 1 600 tkr per år för 
kommande år. Under dessa förutsättningar är vårt förslag att fortsätta subventionera resor 
till universitetet med 300 tkr och dela ut bidrag till enskilda utfartsvägar med 500 tkr under 
2012.  

Resultatenheter 

Transportenheten, verkstad, projektering, fastighetsavdelning samt kostavdelning är 
resultatenheter inom tekniska förvaltningen. Resultatenheterna har nollbudget, vil-
ket innebär att de täcker samtliga kostnader med intäkter. 

Det planerade fastighetsunderhållet är 8 500 tkr för år 2012, vilket innebär 50 kr per 
m2 för fastigheter som ej ligger i lokalbanken.  

Affärsdrivande verksamhet 

De affärsdrivande verksamheterna, vatten, avlopp och avfall, är till 100 % avgifts-
finansierade. 

Serviceförklaringar 
 
Serviceförklaringarna förklaras oförändrade. 

Investeringsbudget 

Tekniska förvaltningens förslag till investeringsbudget ligger på ram.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 55 Tekniska förvaltningen, verksamhetsplan 2012-2014, forts 
 KS  2011/728 

Budget Plan Plan
2012 2013 2014

Allmänna investeringar 59 200 66 800 63 200
Ombyggnad gator och VA-ledningar 10 000 10 000 10 000
Beläggningar 6 400 6 700 7 000
Trafiksäkerhetsåtgärder 1 400 700 3 500
Maskiner, tillbehör och bilar, ram 500 1 500 1 500
Affärsdrivande verksamhet 7 000 4 800 4 800

Summa 84 500 90 500 90 000  

 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 56 Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 
 KS 2011/724 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen ändrar delegation 2:6 om att utse beslutsattestanter inom tek-
niska förvaltningen från avdelningschef till förvaltningsekonom. 

2. Delegation 2:6 om att inrätta handkassa inom tekniska förvaltningen ändras från 
avdelningschef till förvaltningsekonom. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunstyrelsens delegation har avdelningschefen för administrativa av-
delningen rätt att utse beslutsattestanter samt att inrätta handkassa inom tekniska 
förvaltningen.  

Från och med 1 juli 2011 har administrativa avdelningen upphört och ersatts med 
en stab direkt underställd tekniske chefen. Tjänsten som avdelningschef har upp-
hört. Ändringen är en anpassning till dagens organisation inom tekniska förvalt-
ningen.  

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 57 Medborgarförslag om att ta bort trappa och konstverk i 
Björknäsgymnasiets matsal 

 KS 2010/370 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget delvis bifallits i och med före-
slagna åtgärder. 

2. Medborgarförslaget är därmed behandlat. 

Beskrivning av ärendet 

Gun-Marie Bergdahl med flera har lämnat in ett medborgarförslag om att ta bort 
trappan och vidhängande konstverk i Björknäsgymnasiets matsal och att ett plexi-
glas monteras upp på cafévåningen. 

Trappan är en kommunikationsväg skapad för att hålla samman matsal med pausut-
rymme. Uppdraget att ge gymnasieskolan konstnärlig utsmyckning lämnades till 
konstnärer med rötter i Boden. Konstverket som klär trappkonstruktionen har ut-
formats av Bertil Sundstedt. 

Tekniska förvaltningen föreslår efter samråd med kökets personal att den rutnäts-
formade spaljén i trappan tas bort, trappräcket målas vitt, trappan förses med täck-
skivor på undersidan och vita täckskivor sätts upp bakom konstverket i den nedre 
delen av trappan.  

Kontakt har tagits med konstverkets upphovsman för samråd om förändringen och 
han har inget att erinra mot åtgärderna. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 

 



Tekniska utskottet Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-11-24 

Sid 

14 (28) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 58 Medborgarförslag om ny gång- och cykelbana mellan Norra 
och Södra Svartbyn 

 KS 2011/530 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om en ny gång- och cykelbana 
mellan Norra och Södra Svartbyn. 

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över skyltningen till cykelbanan från 
Gamla Lulevägen.  

Beskrivning av ärendet 

Börje Andersson har lämnat in ett medborgarförslag om att bygga en ny gång- och 
cykelbana mellan Norra och Södra Svartbyn.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att det inte aktuellt att bygga en ny 
gång- och cykelbana längs väg 603 och hänvisar till att det redan finns en cykelba-
na mellan Norra och Södra Svartbyn. 

Vägsträckan är cirka 1,4 kilometer och börjar vid Fallvägen i Norra Svartbyn, följer 
väg 603 samt Svartbyträskets södra ände och ansluter till Yrkesvägen i Södra Svart-
byn.  

Tekniska förvaltningen har under de senaste åren utfört planerat underhåll på denna 
vägsträcka i form av nytt grusslitlager på halva sträckan, nya ljuskällor på gatube-
lysningen samt gallring och röjning av sly och annan vegetation. Under hösten 
2011 är även förbättring av diken samt komplettering av grusslitlager inplanerat. 

Att asfaltera sträckan är inte aktuellt med de markförhållanden som råder. För att 
göra det krävs en total ombyggnad av hela gång- och cykelvägen.  

Yrkanden 

Lena Goldkuhl (S) föreslår att tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över 
skyltningen till cykelbanan från Gamla Lulevägen. 

Tekniska utskottet tillstyrker förslaget. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 59 Medborgarförslag om att tur och returbiljett på bussarna 
ska gälla åtta timmar 

 KS 2011/601 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att tur och returbiljett på bussarna 
ska gälla åtta timmar. 

Beskrivning av ärendet 

Amanda Frohm med flera har lämnat in ett medborgarförslag om att man undersö-
ker möjligheten att bussarnas tur och returresor för ungdomar ska gälla åtta timmar 
istället för en timme. Då skulle man betala 15 kronor istället frö 20 kronor för en tur 
och returbiljett. 

Kommunfullmäktige har 2011-08-15 beslutat om nya avgifter för lokaltrafiken. I 
och med det beslutet togs tur och returbiljetten bort. I samma beslut om nya avgifter 
finna produkter som motsvarar kostanden för tur och returresa enligt medborgarför-
slaget och önskemålet anses därmed uppfyllt. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 60 Medborgarförslag om gångplattor i stadsparken 
 KS 2011/666 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget om gångplattor i stadsparken. 

Beskrivning av ärendet 

Hans Lövgren har lämnat in ett medborgarförslag om att man lägger gångplattor i 
stadsparken, mellan fontänen och Björken i riktning mellan de tre flaggstängerna. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att man redan har planerat in att lägga 
gångplattor på nämnda plats. Arbetet är upphandlat och ska genomföras. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 61 Underhållsplanering i kommunägda fastigheter 
 KS 2020/800 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta en verk-
samhetshandbok för planerat underhåll. 

2. Planerat underhållsutfall ska redovisas kvartalsvis för tekniska utskottet. 

3. Ramavtal ska till största delen nyttjas för planerade underhållsinsatser. 

4. Rutiner ska upprättas för uppföljning av avtalet för fastighetsskötsel. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunrevisionen har genom uppdrag till KPMG genomfört en revision av tek-
niska förvaltningens planerade underhåll på fastigheter. I revisionsrapporten som 
skrivits av Larry Ribbeklint, KPMG, framgår att underhållet genomförs på ett erfa-
renhetsmässigt sätt som säkrar att kapitalförstöring inte uppstår. Underhållsplaner 
för en planeringshorisont på tre år finns och uppdateras årligen. Skrivna rutiner om 
underhållsuppdraget samt periodiska uppföljningar och kontrollrutiner saknas dock. 

För att säkerställa ett kontinuerligt och professionellt underhållsarbete borde därför 
en verksamhetshandbok för det planerade underhållet upprättas.                              

Kontrollstationer för underhållsläget och kontinuerliga redovisningar av under-
hållsutfallet innebär att underhållsinsatser aktualiseras i rätt tid och i rätt omfatt-
ning. Skulle ramavtal nyttjas i större omfattning borde underhållsinsatserna kunna 
effektiviseras såväl tidsmässigt som ekonomiskt.   

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 62 Hastighetsbegränsning på väg 356 i Skogså 
 KS 2020/722 

Beslut 

Tekniska utskottet föreslår en hastighetsgräns på 60 kilometer per timme på väg 
356 i Skogså. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen beslutade den 4 maj 2011 om hastighetsbegränsning till 80 kilometer 
i timmen på väg 356 i Skogså. Beslutet har överklagats till Transportstyrelsen som 
gör bedömningen att Länsstyrelsen inte har gjort den konsekvensutredning som fö-
reskrifterna säger ska göras samt att remissinstanserna inte heller har fått yttra sig 
över konsekvensutredningen.  

Tekniska förvaltningens yttrande grundar sig på den konsekvensbedömning som 
Länsstyrelsen har gjort. 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
Tekniska förvaltningen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 63 Hastighetsbegränsning på väg 356 i Inbyn 
 KS 2010/723 

Beslut 

Tekniska utskottet föreslår en hastighetsgräns på 60 kilometer per timme på väg 
356 i Inbyn. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen beslutade den 4 maj 2011 om hastighetsbegränsning till 80 kilometer 
i timmen på väg 356 i Inbyn. Beslutet har överklagats till Transportstyrelsen som 
gör bedömningen att Länsstyrelsen inte har gjort den konsekvensutredning som fö-
reskrifterna säger ska göras samt att remissinstanserna inte heller har fått yttra sig 
över konsekvensutredningen.  

Tekniska förvaltningens yttrande grundar sig på den konsekvensbedömning som 
Länsstyrelsen har gjort. 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
Tekniska förvaltningen 

 



Tekniska utskottet Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-11-24 

Sid 

20 (28) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 64 Hastighetsbegränsning på väg 676 i Degerbäcken 
 KS 2010/728 

Beredningens förslag 

Tekniska utskottet tillstyrker en hastighetsgräns på 60 kilometer per timme på väg 
676 i Degerbäcken. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen beslutade den 4 maj 2011 om hastighetsbegränsning till 60 kilometer 
i timmen på väg 676 i Degerbäcken. Beslutet har överklagats till Transportstyrelsen 
som gör bedömningen att Länsstyrelsen inte har gjort den konsekvensutredning 
som föreskrifterna säger ska göras samt att remissinstanserna inte heller har fått ytt-
ra sig över konsekvensutredningen.  

Tekniska förvaltningens yttrande grundar sig på den konsekvensbedömning som 
Länsstyrelsen har gjort. 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
Tekniska förvaltningen 

 



Tekniska utskottet Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-11-24 

Sid 

21 (28) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 65 Hastighetsbegränsning på väg 605 i Flarken 
 KS 2011/589 

Beslut 

Tekniska utskottet tillstyrker en hastighetsgräns på 50 kilometer per timme på väg 
605 i Flarken, mellan väg 383 och 850 meter söder om samma väg. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen i Norrbotten begär kommunens yttrande över en ansökan om hastig-
hetsnedsättning till 50 kilometer per timme på väg 605 i Flarken. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att väg 605 börjar vid väg 383 med ett 
mycket kurvigt parti med korta siktlängder. Efter cirka 500 meter kommer man till 
den första bebyggelsen i Flarken. Här går vägen över ett krön med dålig sikt. Den 
samlade bebyggelsen är ett 20-tal fastigheter varav tio med direktutfart mot väg 
605. Vägen är 5 meter bred med en trafikmängd på cirka 540 fordon per årsmedel-
dygn. 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
Tekniska förvaltningen 

 



Tekniska utskottet Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-11-24 

Sid 

22 (28) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 66 Hastighetsbegränsning på väg 97, delen Intendenturvägen 
– cirkulationsplats väg 97/356 

 KS 2011/594 

Beslut 

Tekniska utskottet föreslår en hastighetsbegränsning på 50 kilometer per timme på 
väg 97, delen Intendenturvägen – cirkulationsplats väg 97/356. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen begär kommunens yttrande över en ansökan om hastighetsbegräns-
ning från dagens 70 km per timme till 50 km per timme på väg 97, delen Intenden-
turvägen – cirkulationsplats väg 97/356. Som skäl anges bland annat busshållplat-
sens placering på norra sidan av vägen. 

Trafikverket är ansvarig väghållare och Länsstyrelsen beslutar i ärendet. Bodens 
kommun beslutar om hastighetsbegränsning inom det tätbebyggda området. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att busshållplatsen når man säkrast via 
övergångsstället närmast cirkulationsplatsen vid väg 97. Sedan måste man gå cirka 
100 meter längs vägrenen för att komma till busshållplatsen. 

Denna sträcka av väg 97 är prioriterad som viktig näringlivsväg och regionalt 
busstråk, vilket innebär att korta restider för näringslivet och busstrafiken har hög 
prioritet.  

Bodens kommun har i samråd med Trafikverket beslutat att busshållplatsen ska 
flyttas. Den kommer att placeras cirka 60 meter väster om övergångsstället vid cir-
kulationsplatsen väg 97/356. Skoleleverna får då en säker väg till och från bussen. 

Yrkanden 

Lena Goldkuhl (S) föreslår en hastighetsgräns på 50 kilometer per timme på  
sträckan. 

Tekniska utskottet tillstyrker Lena Goldkuhls (S) förslag. 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
Tekniska förvaltningen 

 



Tekniska utskottet Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-11-24 

Sid 

23 (28) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 67 Hastighetsbegränsning på väg 356 i Vändträsk 
 KS 2011/668 

Beslut 

Tekniska utskottet tillstyrker en hastighetsgräns på 60 kilometer per timme på väg 
356, mellan 1915 meter sydost om väg 586 och 2800 meter sydost om samma väg. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen begär kommunens yttrande efter att nya uppgifter har tillkommit över 
hastighetsförändringarna som skett i Vändträsk.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att fastigheterna Vändträsk 1:45 och 
2:15 ligger väldigt nära vägen och upplever ökat buller till följd av hastighetsök-
ningen. En hastighetssänkning från 80 till 60 kilometer per timme medför en säkra-
re trafikmiljö och mindre buller för de boende. 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
Tekniska förvaltningen 

 



Tekniska utskottet Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-11-24 

Sid 

24 (28) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 68 Hastighetsbegränsning på väg 97 i Vittjärv  
 KS 2011/684 

Beslut 

Tekniska utskottet föreslår en hastighetsbegränsning på 80 kilometer per timme på 
en sträcka av cirka 500 meter mellan södra och norra Vittjärv. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen begär kommunens yttrande över en ansökan om sänkt hastighet från 
dagens 90 km per timme till 70 km per timme på väg 97, delen södra Vittjärv till 
norra Vittjärv. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att den aktuella sträckan är prioriterad 
som viktig näringslivsväg och regionalt busstråk, vilket innebär att korta restider för 
näringslivet och busstrafiken har hög prioritet.  

Efter rådande förhållanden föreslås en hastighetsbegränsning till 80 km per timme. 
Det finns alternativ och säkrare färdväg genom Vittjärv. 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen i Norrbotten 
Tekniska förvaltningen 

 



Tekniska utskottet Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-11-24 

Sid 

25 (28) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 69 Parkering för rörelsehindrade på Sadelmakaregatan 
 KS 2011/725 

Beslut 

1. Tekniska utskottet beslutar att parkeringsplatserna för rörelsehindrade på  
Sadelmakaregatans sydöstra sidan utökas från två till fyra platser. 

2. Tekniska utskottet upphäver den lokala trafikföreskriften 2582 2010-00207 om 
parkering för rörelsehindrade på Sadelmakaregatans sydöstra sida på två marke-
rade platser. 

Beskrivning av ärendet 

På grund av ombyggnad av Sadelmakaregatan med bland annat snedställda parker-
ingar utökas parkeringsplatserna för rörelsehindrade från två till fyra. Samtidigt 
upphävs den lokala trafikföreskriften om två platser. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 

 



Tekniska utskottet Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-11-24 

Sid 

26 (28) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 70 Upphävande av lokala trafikföreskrifter på Drottninggatan 
och Färgaregatan 

 KS 2011/726 

Beslut 

Tekniska utskottet upphäver lokala trafikföreskrifter på Drottninggatan och  
Färgaregatan. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen föreslår att de lokala trafikföreskrifrerna som reglerar 
Drottninggatan och 90 meter öster om Sadelmakaregatan samt norra delen av  
Färgaregatan mot Drottninggatan upphävs. Detta på grund av ombyggnaden till 
gångfartsområde. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 

 



Tekniska utskottet Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-11-24 

Sid 

27 (28) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 71 Tekniska utskottet, sammanträdesdagar 2012 
 KS 2011/727 

Beslut 

Tekniska utskottet fastställer förslag till sammanträdesdagar 2012. 

Beskrivning av ärendet 

Följande sammanträdesdagar föreslås för tekniska utskottet 2012.  
Sammanträdesdag torsdagar samt tisdag den 16 oktober. 

9 februari 
8 mars 
26 april 
6 september (heldag) 
16 oktober 
22 november 

 

För kännedom 
Tekniska utskottets ledamöter och ersättare 
Tekniska förvaltningen 
Kansliet 

 

 



Tekniska utskottet Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-11-24 

Sid 

28 (28) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 72 Delgivningar 
  

Tekniska utskottet noterar följande delgivningar till protokollet. 

- Tekniska förvaltningen, snabbrapport september 2011 (dnr KS 2011/650) 

- Länsstyrelsen i Norrbottens beslut om upphävande av lokala trafikföreskrifter 
om hastighetsbegränsning på väg 97 i Sävast (dnr KS 2011/652) 

- Förslag till bidragsobjekt 2012 på det kommunala vägnätet (dnr KS 2009/177) 
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