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Plats och tid  Stadshuset, nämndsalen klockan 10:00 – 11:55 
  
Beslutande Urban Sundbom (S), Bo Lindström (M), Glenn Blom (S), 
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Lennart Klockare (S) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 42 Rapporter 
  

- Tekniske chefens rapport 2012-11-27 (KS 2012/603) 

- Tekniska förvaltningen, ekonomisk prognos oktober 2012 (KS 2012/598) 
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§ 43 Tekniska förvaltningen, taxor och avgifter 2013 
 KS 2012/599 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunfullmäktige fastställer tekniska förvaltningens taxor och avgifter för 2013. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen lämnar förslag till taxor och avgifter för 2013.  

För avgiften för fordonsgas föreslår man en höjning från 8,75 till 10 kr per Nm3  
inklusive moms och för externa kostpriser föreslår man en höjning. Övriga taxor 
och avgifter är oförändrade. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 44 Tekniska förvaltningen, verksamhetsplan 2013-2015 
 KS 2012/592 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner tekniska förvaltningen förslag till verksamhetsplan 
2013-2015 inklusive fördelning av investeringar per objekt. 

Reservationer från Bo Lindström (M), Egon Palo (M) och Göran Ahlman (M). 

Beskrivning av ärendet 

Målindikatorer 

I förslaget är målindikatorerna till viss del omarbetade. 

Driftbudget  

Tekniska utskottets nettobudgetram för åren 2013 - 2015 är 100 700 tkr,  
103 030 tkr respektive 106 131 tkr. Förslaget till driftbudget ligger inom ram. 

Tekniska förvaltningen har ett sparkrav på 2 %. Åtgärder för att uppnå sparkravet 
kommer att består av att göra rationaliseringar i lokalvården samt att återta fastig-
hetsskötsel i egen regi.  

SAVO:s verksamhet klarar inte av sin budget med nuvarande omfattning. Orsaker-
na är lägre ersättningar på restprodukter, ökade löne- och hyreskostnader. För att 
fortsätta med verksamheten i nuvarande omfattning måste budgeten utökas. 

Kommunens skog består idag av en högre andel tätortsnära skog och en lägre andel 
produktionsskog. Sammantaget så innebär det här att skogen genererar lägre intäk-
ter men kräver mer skogsunderhåll. Under planeringsperioden finns inte budgetera-
de medel för att underhålla kommunens skog i tillräcklig omfattning eller för att 
färdigställa skogsbruksplanen. 

Väl underhållna parkområden nära bostadskvarteren ger kommunmedborgarna god 
möjlighet till rekreation och lek. Den underhållsåtgärd som behöver utföras är årlig 
slaghackning vilket innebär röjning av gräs och mindre slytillväxt. För planerings-
perioden finns inte budgeterade medel för att utföra denna underhållsåtgärd 
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§ 44 Tekniska förvaltningen, verksamhetsplan 2013-2015, forts 
 KS 2012/592 

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 10 200 tkr för år 2012, vilket innebär 62 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 föreslås oförändrade. 

Investeringsbudget 

Tekniska förvaltningens förslag till investeringsbudget ligger på ram.  

 
 

Budget Plan Plan
Specifikation per område 2013 2014 2015
Fysisk & teknisk planering 400 400 400
Gator och vägar 18 850 39 195 43 650
Parker 2 550 2 800 3 800
Administration och resultatenheter 5 000 5 000 5 000
Industri- och skogsfastigheter 500
Kommunikationer
Vatten, avlopp och avfall 12 750 9 505 4 800
Förvaltningslokaler 30 150 14 500 12 850
Kostavdelningen 1 500 1 500 1 500
Summa (tkr) 71 200 73 400 72 000
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§ 44 Tekniska förvaltningen, verksamhetsplan 2013-2015, forts  
 KS 2012/592  

Yrkanden 

Bo Lindström (M) föreslår med instämmande av Egon Palo (M) ändring av texten i 
stycket om förvaltningens sparkrav på 2 % enligt följande. 

1. Entreprenaden för fastighetsskötsel lämnas ut på anbudsräkning i konkurrens, 
där även den egna verksamheten ges möjlighet att delta i upphandlingsproces-
sen. 

2. Verksamhetsplanen i övrigt enligt beredningens förslag. 

Ordföranden ställer beredningens förslag mot Bo Lindströms (M) yrkande och fin-
ner att tekniska utskottet tillstyrker beredningens förslag.  

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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 § 45 Medborgarförslag om belysta broar över Bodån 
 KS 2011/710 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen anser att förslaget är bra men avslår medborgarförslaget om  
belysning av broar över Bodån eftersom det inte finns pengar för åtgärden. 

Beskrivning av ärendet 

Börje Carlsson har lämnat in ett medborgarförslag om att broarna över Bodån ska 
belysas. 

Över Bodån finns tre broar som kommunen förvaltar, Kungsbron, Kyrkgatsbron 
och Sveabron. På Garnisonsgatan finns två broar, väg och järnväg som Trafikverket 
förvaltar. I anslutning till broarna finns i många fall separata gång- och cykelvägar. 

Belysning är i första hand en säkerhets- och trygghetsfråga. Att komplettera befint-
lig belysning på offentlig plats med särskild ljussättning är ett sätt att lyfta och för-
sköna platserna. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att med hänsyn till kommunens rådande 
ekonomi är det inget som man dagsläget ser någon möjlighet att lägga resurser på. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 46 Medborgarförslag om utökad färdtjänst till angränsande 
kommuner 

 KS 2011/717 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om tolv enkelresor till angränsande 
kommuner för personer med färdtjänsttillstånd med hänvisning till kommunens 
ekonomi. 

Beskrivning av ärendet 

Hjördis Lindström har lämnat in ett medborgarförslag om att man beviljar de som 
bor i Bodens kommun minst tolv enkelresor per år för resa över kommungränsen 
till angränsande kommuner. Hon föreslår också att avgifterna bör baseras på den 
färdtjänsttaxa som gäller i den egna kommunen. 

Tekniska förvaltningen redovisar i sitt yttrande vad som gäller i Boden och vad som 
gäller i de tio kommuner som antagit gemensamma regler, där bland annat resor till 
angränsande kommun ingår. Kommuner som inte anslutit sig till gemensamma reg-
ler är Piteå, Arjeplog, Kiruna och Boden. 

En uppskattning av vad det skulle kosta att införa förslaget visar att färdtjänsten 
skulle bli 5,1 miljoner kronor dyrare. Beräkningen är gjord utifrån att 500 av 1100 
personer som har färdtjänst skulle nyttja erbjudandet om tolv resor inom länet per 
år. 

De gemensamma färdtjänstreglerna leder till större frihet till spontana resor till an-
gränsande kommuner. Det innebär också en minskad handläggning av ansökningar 
om riksfärdtjänst.  

Med hänvisning till kommunens ansträngda ekonomi finns det dock inte utrymme 
att bevilja medborgarförslaget. Om de ekonomiska förutsättningarna blir bättre kan 
frågan tas upp igen. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 47 Medborgarförslag om inventering och avverkning av träd i 
området runt kyrkstugorna 

 KS 2012/169 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att avverka träd på kommu-
nens mark i området. 

2. Medborgarförslaget överlämnas till församlingen. 

Beskrivning av ärendet 

Ivar Eliasson har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen i samråd med 
församlingen inventerar området runt kyrkan och kyrkstugorna och att överflödiga 
träd avverkas. Motiveringen är att området håller på att gömmas av för mycket träd 
och att det under sommaren är svårt att se både kyrkan och kyrkstugorna. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att de flesta träd som finns i området är 
på församlingens mark och frågan om avverkning är församlingens ansvar. 

Kommunen har avverkat en del riskträd på kommunens mark i området. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 48 Medborgarförslag om pendlingsbidrag till Luleå tekniska 
universitet 

 KS 2012/231 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om pendlingsbidrag till Luleå uni-
versitet eftersom det inte finns pengar till bidraget. 

2. Frågan är prioriterad och ska tas upp igen så snart som ekonomin tillåter. 

Reservationer från Bo Lindström (M) och Egon Palo (M). 

Beskrivning av ärendet 

Erik Sundberg med flera har lämnat in ett medborgarförslag om att man ska satsa 
på Bodens ungdomar och återinföra pendlingsbidraget för bodensare som studerar 
vid Luleå tekniska universitet. 

Pendlingsbidraget kostade kommunen cirka 300 tkr 2011. Bidraget drogs in 2012 
som en besparing i tekniska förvaltningens verksamhetsplan.  

I medborgarförslaget hänvisar man till uppgifter om att en studerande som inte job-
bar ger kommunen cirka 5 tkr i skatteintäkt per år. I själva verket blir det mer skatt 
eftersom de flesta sommarjobbar och en del även jobbar extra under terminen. Om 
sextio eller färre studenter skulle flytta från Boden så går det jämnt upp och blir 
ingen besparing. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att det under 2013 inte finns pengar för 
att återinföra pendlingsbidraget. När ekonomin är i balans hoppas man att kunna 
återinföra bidraget. 

Yrkanden 

Bo Lindström (M) med instämmande av Egon Palo (M) yrkar på bifall till medbor-
garförslaget. 

Ordföranden ställer beredningens förslag mot Bo Lindströms (M) yrkande och fin-
ner att tekniska utskottet tillstyrker beredningens förslag. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 49 Medborgarförslag om att utöka förbudet mot fyrverkerier 
 KS 2012/236 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att utöka förbudet mot  
fyrverkerier. 

Beskrivning av ärendet 

Åke Lidberg har lämnat in ett medborgarförslag om att förbjuda fyrverkerier även 
på nyårsafton och valborgsmässoafton. I förbudet i ordningsstadgan undantas dessa 
dagar. 

Fyrverkerier på nyårsafton och valborgsmässoafton har gamla anor och är en tradi-
tion. Nyårsaftonens fyrverkeri ändrades i samband med Barnens år 1995 till att 
skjutas av klockan 17, det vill säga en barnvänlig tid. Fyrverkeriet som lockar stor 
publik är ett efterlängtat inslag i den mörka vinterperioden och syns vara en viktig, 
positiv och festlig inramning av nyåret. 

Valborgsmässoaftonens fyrverkeri är också ett festligt inslag men ger inte samma 
effekt eftersom det inträffar under den ljusare årstiden. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 50 Medborgarförslag om att utveckla Sveafältets park 
 KS 2012/264 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att utveckla Sveafältets park. 

Beskrivning av ärendet 

Christer Nordfelth har lämnar in ett medborgarförslag om att utveckla Sveafältets 
park. Han föreslår att man döper om parken till Sveaparken och att man planterar 
en Norrbottensflora där. Vidare föreslår han att man gör en hundrastgård i området. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att det varken finns några planerade åt-
gärder eller pengar avsatta för detta område. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 51 Medborgarförslag om att flytta återvinningsstationen vid 
Krusvägen 

 KS 2012/416 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att flytta återvinningsstationen vid 
Krusvägen med hänvisning att det kostar för mycket i förhållande till den ringa 
vinsten i miljöstörningar. 

Beskrivning av ärendet 

Christer Sandberg har lämnat in ett medborgarförslag att kommunen, för att undvi-
ka busstrafik på Kittelvägen, flyttar återvinningsstationen vid Krusvägen till andra 
sidan av vägen. På befintlig plats föreslår han att man gör en vändplan för bussar. 

Insamlingen av returpapper och förpackningar sker enligt den förordning om pro-
ducentansvar som regeringen beslutade om för cirka 20 år sedan och är inte ett 
kommunalt ansvar. Enligt avtal mellan kommunen och materialbolaget Förpack-
nings- och tidningsinsamlingen FTI ska kommunen ordna så att det finns återvin-
ningsstationer. FTI betalar för hårdgöring och inhägnad. Ersättning för flyttning av 
stationer på grund av annat skäl än arbetsmiljö betalas inte. 

Kommunen har under året investerat närmare två miljoner kronor att upprustning 
av Kittelvägen med bland annat asfalterad körbana. Kittelvägen är idag sådan att 
busstrafiken inte orsakar onormala störningar för de närboende. 

Föreslagen plats för bussvändplan är dessutom alldeles för litet för att undvika 
backning av bussarna. 

Kostnaden för att flytta återvinningsstationen beräknas till 120 tkr och är alldeles 
för hög i förhållande till den ringa vinsten i minskade miljöstörningar. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 52 Hastighetssänkning till 30 km/tim på Sundbrovägen 
 KS 2012/600 

Tekniska utskottets beslut 

1. Hastigheten på Sundbrovägen, mellan Grepvägen och korsningen Sundbrovä-
gen/Gammelbyvägen, sänks till 30 km/timme. 

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att föra in ändringen i de lokala trafikföre-
skrifterna. 

Beskrivning av ärendet 

Besiktning av Sundbron visar att det krävs omedelbara åtgärder av bron. Befintlig 
hastighet är idag 50 km/timme och den bör sänkas till under 50 km/timme.  

Efter rådande förhållanden föreslår tekniska förvaltningen en sänkning till 30 
km/timme. Polisen i Norrbotten har yttrat sig och har inget att erinra i ärendet. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 
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§ 53 Ändring av formulering Tättbebyggt område i de lokala  
trafikföreskrifterna 

 KS 2012/601 

Tekniska utskottets beslut 

1. Tekniska utskottet ändrar formuleringen i de lokala trafikföreskrifterna för tätt-
bebyggt område från ”markerade sträckor” till ”markerade områden”. 

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att föra in ändringen i de lokala trafikföre-
skrifterna. 

Beskrivning av ärendet 

Transportstyrelsen ha noterat att kommunens lokala trafikföreskrifter för tättbe-
byggt område är felformulerat. Markerade sträckor ska heta markerade områden. 

Med föreskrifter i sammansättningen lokala trafikföreskrifter avses rättsregler, det 
vill säga regler som bestämmer enskildas och myndigheters handlande. Känneteck-
nande för rättsregler är att de är bindande och generellt gällande. Om fel uppkom-
mer vid handläggning eller i kungörandet kan det medföra att straff inte kan utdö-
mas vid eventuell överträdelse. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 
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§ 54 Tekniska utskottet, sammanträdesdagar 2013 
 KS 2012/602 

Tekniska utskottets beslut 

1. Tekniska utskottet fastställer förslag till sammanträdesdagar för 2013. 

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över frågan om en utökning av sam-
manträden som planeras in före kommunstyrelsen.  

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen lämnar förslag till sammanträdesdagar för 2013. 

7 februari 
7 mars 
7 maj 
17 september 
21 november 

Sammanträdestid klockan 14.00. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 

För kännedom 
Tekniska utskottets ledamöter och ersättare 
Tekniska förvaltningen 
Kansliet kommunledningsförvaltningen 
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§ 55 Delgivningar 
  

- Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om lokala trafikföreskrifter om hastig-
hetsbegränsning på väg 616 i Bodforsen (KS 2012/521) 

- Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut över ansökan om hastighetsbegränsning 
på väg 675 i Norra Bredåker (KS 2012/458) 

- Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om lokala trafikföreskrifter om huvud-
led på väg 588, mellan väg 97 i Sävast och väg 967 i Boden (KS 2012/577) 
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