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o Trafikstrategi - Kerstin Chley

o Trafiksåikerhet - Ann Nyström

o Resultat plockanalys matavfall - Jan Lundberg

o Förvaltningschefens rapport (KS 2016/71)
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S 29 Medborgarförslag om slyröjning i Hamptjärnsmoran
KS 201sls80

Tekniska utskottets förslag
Kommunstyrelsen avslår medborgarftirslaget om att snarast röja bort sly och
småtall i skogen mellan Trumvägen-2- I 0/Instrumentvägen/Banjovägen.

Parkenheten kommer under åren att se över kommunens tätortsnära skog och
ta fram en skötselplan med planerade insatser for 2017 kopplat till budget.
Området som ftirslagsställaren avser kommer att ingå i den översynen.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarforslag har inkommit från Sture Andersson som füreslår att
snarast röja bort sly och småtall på Trumvägen2-10- Instrumentvägen-
Banjovägen i Hamptjärnmoran für att minska risken ftir inbrott.
Förslagsgivaren anser att den sly och småtall som växt upp där gör att en
presumtiv inbrottstjuv har sånt skydd att hanlhon med lätthet osedd kan nå
baksidan av fastigheterna Trumvägen 2 till 10, dåir alla husen har både
ftinster och altandörrar.

Tekniska ftirvaltningens parkenhet kan gå in med akuta åtgarder i
skogsområden eller ftir enstaka träd då de bedöms vara en fara ftir
människors hälsa, så kallade "riskträd". Om akut fara inte ftireligger läggs
insatser på skogsområdet eller trädet istället in i den planerade löpande
verksamheten. Parkenheten anser inte att skogen som avses är sådan att den
behöver akuta åtgärder, men är enig i att gallring av undervegetationen
behövs für att öka de boendes känsla av trygghet.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S 30 Tekniska förvaltningens delårsrapport april 2016
KS 2016/14l

Tekn iska utskottets förs lag
Kommunstyrelsen godkänner tekniska ftirvaltningens delårsrapport till och
med april 2016.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen redovisar en delårsrapport till och med april2016.
Rapporten innehåller redogörelse ftir perioden januari till och med april,
ekonomisk analys och framtidsbedömning.

För beslut
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s3r Handl i ngsprogram trafiksäkerhet
K520t61289

Tekn iska utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar atf anta delprogrammet trafiksäkerhet tillhörande det
handlingsprogram som beslutades i Kommunfullmäktige $17 Antagande av

Styrdokument trygghet och säkerhet.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun har valt en modell där man upprättar ett centralt styrdokumentt
som redogör fÌir hur kommunen, pâ ett enkelt och överskådligt sätt, ska uppnå ett
tryggt och säkert samhälle. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys används som
utgångspunkt i planeringen. Prioriterade riskområden i styrdokumentet är:

o Bostäder

o Offentligautemiljöer

o Allmänna byggnader

o Vattenmiljöer

r Krisberedskap

Dokumentet bryts ner i separata delprogram som går in djupare på ett antal
identifierade målområden. Grundtanken med både styrdokument och delprogram är
att de ska vara utformade ftir att läsas av den enskilde kommuninvånaren samtidigt
som det fungerar som ett målformulerat styrdokument ftir kommunens trygghets-
och säkerhetsarbete. Utifrån delprogrammen upprättas en aktivitetsplan som tydligt
och kortfattat redovisar hur kommunen avser att uppnå de målen. UppfÌiljning sker

årsvis ftir att tillse att planerade aktiviteter genomfìirs inom utsatt tid samt att de får
avsedd effekt. Räddnings- och beredskapsftirvaltningen leder och samordnar arbetet,
och samtliga kommunala fÌirvaltningar deltar i arbetsprocessen.

Utifrån lagstiftningen och kommunens mål görs delprogram ftir ftiljande områden:
Delprogram Ansvarig fürvaltning/verksamhet
Fallsäkerhet SocialfÌirvaltningen
Vattensäkerhet Kultur-, fritid- och ungdomsftirvaltningen
Riskhänsyn i den fysiska planeringen Samhällsbyggnadskontoret
Trafiksäkerhet Tekniska fÌirvaltningen
Brandsäkerhetochräddningsinsats Räddnings-ochberedskapsftirvaltningen

Ansvariga fiirvaltningar och verksamheter samverkar med andra ftirvaltningar fÌir
att uppnå målen som anges i delprogrammen. Uppftiljning av mål och aktiviteter
görs senast 15 februari årligen och delges räddnings- och beredskapsfÌirvaltningen.

För beslut
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s32 Tekn iska förvaltningens beredskapsplan
K520161287

Tekn iska utskottets förslag
Kommunstyrelsen fastställer tekniska ftirvaltningens lokala beredskapsplan
ftir extraordinära händelser.

Beskrivning av ärendet
Kommunen ska enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgarder inrt)r och vid extraordinrira hrindelser ifredstid och höjd beredskap
ha en beredskap för att klara av att hantera kriser som uppstår i de egna
verksamheterna och inom det geografiska området. Det innebär att
kommunen behöver ha en krishanteringsorganisation som inbegriper även
ftirvaltningar, bolag och verksamheter ftir att kunna möta kriser på alla
nivåer i organisationen.

Förvaltningar, bolag och verksamheter ska beskriva sin
krishanteringsorganisation i en beredskapsplan och ansvarar ftir att planen är
k¿ind av personalen. Målet är att personalen inom fürvaltningen, bolaget eller
verksamheten ska veta vad som ska göras och vem som ska kontaktas i
händelse av kris.

Enligt beslut i kommunfullmäktige ç 1712016 ska varje nämnd/styrelse ta
fram planer für extraordinära händelser som bygger på den antagna risk- och
sårbarhetsanalysen. Antagna planer sammanställs sedan till en gemensam
plan fiir extraordinära händelser till kommunfullmåiktige senast hösten 2016.

För beslut
Kommunstyrelsen
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s33 Motion från ungdomsfullmäktige - byta ut bänkar på
gågatan samt fri wifi
KS 20151793

Tekniska utskottets förslag
1. Kommunstyrelsen bifaller ftirslaget att tekniska ftirvaltningen och

Björknäsgymnasiet ska gå vidare och utreda möjligheter für samarbete
gällande utformning av båinkar i den offentliga utemiljön i Boden.

2. Tekniska ftirvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen utreder frågan om
öppet V/iFi.

Beskrivning av ärendet
Matilda Nyström och Oskar Olofsson har lämnat en motion i
ungdomsfullmäktige om kreativa samarbeten ftir modernisering i Boden.
Motionen ftireslår ett samarbete med teknikprogrammet och
byggprogrammet på Björknäsgymnasiet ftir att utforma bänkar till
galleriorna och på gägatan. Motionen ftireslår också att kommunen ska
erbjuda öppet WiFi i galleriorna och på gägatan.

Tekniska ftirvaltningen tycker att ett samarbete mellan Björknäsgymnasiet
och kommunen angående bänkar pã gägatan är en spåinnande idé och
välkomnar initiativ fran ungdomar att delta i gestaltningen av våra offentliga
miljöer. Gågatan skulle kunna vara en sådan plats där båinkar utformade av
gymnasieelever kan placeras. För bänkar inne i fastigheter hänvisar vi till
fastighetsftirvaltaren.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S 34 Hållplatsförändringar lokalbusslinje 2
KS 2016/288

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet bifaller ftirslaget om ftirändringar av hållplatser på
lokalbusslinje 2.

Beskrivning av ärendet
I takt med att resandet ökat med Bodens lokaltrafik har det blivit svårare att
klara tidtabellen, eftersom fler stopp och fler påstigande tar längre tid.
Största problemen finns på linje2 vars omloppstid mellan Centrum-Heden-
Centrum åir allt ftir snålt tilltagen med fürseningar till ftiljd. Förseningama
leder till att byten vid Medborgarplatsen inte klaras av, vilket kan innebära
ytterligare 30 minuters ftirsening ftir resenären som då måste vänta på nästa
avgång. Från och med 1 april gäller en ny lag angående resenärsrättigheter
som ger resenärer rätt till ersättning vid fürseningar mer än20 minuter,
vilket ställer högre krav på att tidtabellen ska hållas.

För att snabba upp linje 2 och minska ffirseningarna ftireslås till
vintertidtabellens start att ftiljande hållplatser inte trafikeras:

o Garnis - hållplatsen ligger som en avstickare längs linjesträckningen.
En indragning av denna hållplats ger en besparing på drygt 400 meter
per tur.

. Ljungvägen - hållplatsen ligger på Krokforsvägen i Trångfors där
hållplatserna ligger tätt mellan varandra.

o Smaragdvägen - hållplatsen ligger på Smaragdvägen i Heden. På-
och avstigande på denna hållplats bedöms kunna håinvisas till
hållplatserna Påirlstigen och Heden skola.

För genomfìirande
Tekniska fürvaltningen

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s35 Omfördelning av investeringsmedel för anpassning av
lokaler för sommarblomsterhantering
20161232

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar att omftirdela 175 000 kr från investeringsprojekt
I I 61042 Stadshusparken till investeringsproj ekt Ombyggnad Växthall ftir
anpassning av lokaler ftir sommarblomshantering.

Beskrivning av ärendet
Parkenheten ändrade 2014 sina rutiner ftir sommarblomshantering. Detta
innebåir ett kraftigt ökat behov av ftirvaringsmöjligheter für sommarbloÍtmor
på parkenhetens arbetsområde Ässjan samt en ökad belastning ñr
personalen i form av tunga lyft. Under 2015 blev delar av leveranser
ftirstörda efter leverans på grund av att ftirvaringsmöjligheter med
dagljusinsläpp och tillräcklig ventilation saknades.

En ombyggnation av befintlig fürvaringshall till ett tak som släpper in ljus,
ventilationsmöjligheter och en inredning som tillåter ergonomiska
arbetshöjder behöver genomfüras omgående infür arets sommarblomsäsong
ftir att såikra personalens arbetsmiljö och att undvika att årets blomleveranser
blir ftirstörda.

För genomfärande
Tekniska ftirvaltningen

För kännedom
Ekonomikontoret

/ Expedierat
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