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Tekniska utskottet

s1 Yttrande över motion att bygga vinterrutschbana och
grillplatser på Kvarnängen
KS20t7l2t9

Tekniska utskottets förslag
Kommunfullmåiktige avslår motionen på grund av det planerade bygget av
bostäder i området kring Kvarnängen, men har ftir avsikt att återuppta
ftirslaget när de planerade byggnationema är klara.

Beskrivning av ärendet
En motion från Sverigedemokraterna har kommit in där det ftireslås att
kommunen bygger en vintemrtschbana och även ett par grillplatser på
Kvarnängen, ftir att göra Boden trevligare på vintern.

Nåir den planerade bebyggelsen av bostäder i kvarteret Enen startar blir stor
del av Kvarnängen inklusive Salutstationen en etableringsyta ftir
byggftiretaget i minst 32måtnader. Tekniska ftirvaltningen har däremot
planer pã att anlägga en plats ftir vinterlek på annat område i centrum.

För beslut
Kommunfullmåiktige
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Tekniska utskottet

S 2 Verksamhetsberättelse 2017, Tekniska förvaltningen
KS 2018/65

Tekniska utskottets förslag
1. Kommunstyrelsen godkänner tekniska fürvaltningens

verksamhetsberättelse med investeringsredovisning och uppftiljning av
internkontrollplan for 2017 .

2. Kommunstyrelsen godkänner florslag till nyttjande av över- och
underskottsfond.

Beskrivning av ärendet
Tekniska florvaltningen överlämnar verksamhetsberättelse ftir 20 17 enligt
ftiljande.

MåI

Måluppfyllelsen redovisas.

Driftredovisning

Totala verksamhetsområdet redovisar ett underskott med 4,5 mkr i
förhållande till driftbudgeten. Underskottet består huvudsakligen av
medtaget underskott från tidigare år vid affÌirsverksamheterna främst då i
avfallsverksamheten.

I nvesteringsredovisning

Investeringsbudgetens överskott vid årsskiftet var 39,4 mkr. Överskottet
består av de investeringar som inte har kunnat påbörjas eller inte har
frirdigställts.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Tekniska utskottet

s3 Yttrande över medborgarförslag att spara dricksvatten
genom att använda vattnet från Bodån till att spola
gator istället för dricksvatten
KS 20171679

Tekniska utskottets förslag
Kommunstyrelsen avslår medborgarftirslaget i detta skede, ftirslaget behöver
utredas vidare då det kräver nya investeringar i maskiner och filter eftersom
Bodans vatten innehåller partiklar som kan ftirstöra befintlig utrustning.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarft)rslag har kommit in till Bodens kommun där medborgaren
ftireslår att kommunen och privata entreprenören bör hitta en annan lösning
attnyttja fÌirskvatten (dricksvatten) till diverse ändamål som till exempel att
vattna i samband med sandupptagning och vattning av kommunens
planteringar. En vattentankstation füreslås vid kraftverket i slutet av Bodån.
Att kunna tanka vatten direkt från ån skulle spara på kommunens
dricksvatten.

Tekniska ftirvaltningen har haft upp denna fråga vid ett flertal tillfrillen och
har für avsikt att hitta en bra och långsiktig lösning für detta. För att kunna
använda vattnet från Bodån krävs att man investerar i någon typ av
partikelfilter så inte detta sätter igen och filrstör befintliga aggregat. Vi har
tittatpä flertalet platser som kan vara lËimpliga ftir detta ändamåI. Förslag
som beskrivs i skrivelsen angående plats och utrustning är ingen dålig tanke,
vi tar med oss detta i det fortsatta arbetet att ftirsöka hitta en lösning.

För beslut
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande /
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Tekniska utskottet

s4 Yttrande över medborgarförslag om isväg pä
Bodträsket
KS 2017t675

Tekn iska utskottets förslag
Kommunstyrelsen avslår medborgarftirslaget om att göra en isväg på
Bodträsket på grund av risk ft)r svag is.

Beskrivning av ärendet
Karl-Erik Hansson i Boden har inkommit med ett medborgarftirslag om att
göra en isväg i ftrlåingningen av Rörviksgatan över Bodträsket ftir gång- och
cykeltrafik ca 3 meter bred. Syftet med vägen är att fijrkorta tiden att ta sig
till stadskärnan och Bj örknäsgymnasiet fiir skolungdomar.

Bodens kommun har for många ar sedan provat med isväg på denna sträcka.
Det visade sig att isen åir alldeles ftir svag på den västra sidan mot
Kvarnängen på grund av strömmande vatten. Man fick lägga mycket pengar
på både plogning och spolning av isen, då den var ft)r tunn på flera ställen.
Ändå slutade det med att kommunens fordon gick genom isen.

Strömmande vatten flyttar dessutom strömfårorna, så det är svårt att veta
från år till år var den tunnaste isen blir.

Efter denna provperiod vill inte kommunen ploga upp, eller märka ut denna
genväg då isen åir mycket osåiker på flera ställen och kan leda till
falsktrygghet. Vi vill inte uppmuntra människor att gä över isen. Vi är
dockmedvetna om att vissa väljer att gena här ändå, dock på den enskildes
ansvar.

Bodens kommun sätter upp märken "Varning für svag is" på vintern ftir att
allmänheten ska välja att gâ på gang- och cykelvägen istället.

I detta ärende är checklistan ftir jämställda beslut inte lämplig.

För beslut
Kommunstyrelsen

(
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Tekniska utskottet

s5 Yttrande över mot¡on från Ungdomsfullmäktige
angående utökad busstrafik Iokaltrafiken till
Degerbäcken och Norra respektive Södra Bredåker
KS 2018/11

Tekn iska utskottets förslag
Kommunstyrelsen ger Tekniska ftirvaltningen i uppdragatt inkludera denna
motion i utredningen om behov av utökad busstrafik. Tilläggsinformation
om den kommande bussutredningen samt hur kollektivtrafik anordnas
kommer att skickas ut i samband med beslutsexpedieringen.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen har i uppdrag att utreda behovet av utökad busstrafik.
Förslaget i denna motion bör behandlas samlat med övriga utökningsftirslag
som finns och bör inkluderas i den behovsutredning som genomftirts.

I detta ärende är checklistan ñr jämställda beslut inte tillÈimplig.

För beslut
Kommunstyrelsen

ragsbestyrkande / Exped¡erat 'k>t &. -¿
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Tekniska utskottet

s6 Yttrande över mot¡on från Ungdomsfullmäktige
angående utökad busstrafik Iokaltrafiken till Harads,
Bredåker, Svartlå och Kusån
KS 2018/12

Tekniska utskottets förslag
Kommunstyrelsen ger Tekniska ftirvaltningen i uppdragatt inkludera denna
motion i utredningen om behov av utökad busstrafik. Tilläggsinformation
om den kommande bussutredningen samt hur kollektivtrafik anordnas
kommer att skickas ut i samband med beslutsexpedieringen.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen har i uppdrag att utreda behovet av utökad busstrafik.
Förslaget i denna motion bör behandlas samlat med övriga utökningsftirslag
som finns och bör inkluderas i den behovsutredning som genomfürs.

I detta ärende är checklistan ft)r jämställda beslut inte tillämplig.

För beslut
Kommunstyrelsen

?-r: t8.oe-og
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Tekniska utskottet

s7 Yttrande över motion från Ungdomsfullmäktige
angående utökad busstrafik på kvällar och helger.
KS 2018/13

Tekniska utskottets förslag
Kommunstyrelsen ger Tekniska fürvaltningen i uppdrag att inkludera denna
motion i utredningen om behov av utökad busstrafik. Tilläggsinformation
om den kommande bussutredningen samt hur kollektivtrafik anordnas
kommer att skickas ut i samband med beslutsexpedieringen.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen har i uppdrag att utreda behovet av utökad busstrafik.
Förslaget i denna motion bör behandlas samlat med övriga utökningsftirslag
som finns och inkluderas i den behovsutredning som genomftirs.

I detta ärende är checklistan ftir jämställda beslut inte tillämplig.

För beslut
Kommunstyrelsen

LolB-oz-oe,
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s8 Yttrande över motion från Ungdomsfullmäktige
angående W¡-F¡ på bussarna
KS 2018/14

Tekn iska utskottets förslag
Kommunstyrelsen konstaterar att installation av V/i-Fi är genomftird på
lokaltrafikens bussar under våren 2017.

Motionen åir dåirmed behandlad.

Beskrivning av ärendet
Tekniska filrvaltningen har inom ramen ftir befintligt trafikavtal installerat
Wi-Fi på samtliga 13 lokaltrafikfordon. Installationen är genomfürd under
våren 2017.

I detta ärende åir checklistan ftir jämställda beslut inte tillämplig.

För beslut
Kommunstyrelsen
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ss Yttrande över motion från Ungdomsfullmäktige
angående Wi-Fi på bussarna och senare turer på
lokaltrafiken
KS 2018/15

Tekniska utskottets förslag
l. Kommunstyrelsen konstaterar att installation av Wi-Fi är genomftird på

lokaltrafikens bussar under våren 2017. Förslaget i motionen är dåirmed

genomftirt.

2. Kommunstyrelsen ger Tekniska fiirvaltningen i uppdrag att inkludera
ftirslaget om senare i bussar i utredningen om behov av utökad busstrahk.
Tilläggsinformation om den kommande bussutredningen samt hur
kollektivtrafik anordnas kommer att skickas ut i samband med
beslutsexpedieringen.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen har inom ramen ftir befintligt trafikavtal installerat
Wi-Fi på samtliga 13 lokaltrafikfordon. Installationen är genomfürd under
våren 2017.

Tekniska ftirvaltningen har i uppdrag att utreda behovet av utökad busstrafik.
Förslaget i denna motion bör behandlas samlat med övriga utökningsftirslag i
den behovsutredning som skall genomftiras

I detta åirende åir checklistan ftir jämställda beslut inte tillämplig

För beslut
Kommunstyrelsen
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Tekniska utskottet

s 10 Yttrande över motion från Ungdomsfullmäktige
angående cykelväg från byarna in till Boden
KS 2018/16

Tekn iska utskottets förs lag
Kommunstyrelsen avslår motionen om att göra cykelvägar in från byarna till
Boden, då Bodens kommun inte är väghållare på de aktuella sträckorna och
det är utanftir vårt ansvarsområde.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun arbetar ftir att höja trafiksåikerheten på vägnätet och
fürslaget i sig är ett bra fürslag, men Bodens kommun är inte väghållare till
de vägar som ftireslås kompletteras med cykelvägar, det är Trafikverket som
är väghållare.

Det är till den myndigheten som man ska vända sig till i denna fråga så att de

kan lägga in ftirslaget i sina planer och begära medel lor utftirande.

I detta ärende är checklistan ftir jämställda beslut inte lämplig.

För beslut
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande i LÒt&-OZ__Òg
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Tekniska utskottet

s rr Omfördelning av ¡nvesteringsmedel från VA
ombyggnationer till nybyggnad på Brändkläppen
KS 2018/84

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar att omfürdela2,0 Mkr från, investeringskonto
I 865 004 VA ombyggnationer, till investeringskonto I 87000 I Brändkläppen,
till byggnation av lokal för hantering av farligt hushållsavfall.

Beskrivning av ärendet
Vid en genomgång tillsammans med räddningstjänsten, gällande
kommunens tillståndsansökan om hantering av brandfarliga gaser och
vätskor (MAVDA 2013.13), framkom det brister som måste åtgärdas
omgående.

För närvarande fürvaras ovan ntimnt avfall i två garageliknade byggnader
som inte lever upp till kraven som ställts enligt MAVDA 2013.13.
Byggnadema är inte brandklassade utifrån de krav som ställts och detta
skulle vid brand kunna leda till ett snabbt brandfilrlopp. En del av dessa

brandfarliga produkter ska fürvaras separat, vilket inte görs idag.

Bedömningen är aff det är dyrare att renovera bef,rntliga byggnader än att
uppfüra en ny, både utifrån krav på brandsäkerhet men även utifrån
arbetsmiljö. Dessutom behöver de befintliga byggnaderna skiljas åt ftir att
uppnå kraven.

När en ny byggnad uppftirs kommer den att placeras nåirmare Brändkläppens
ÄVC vilket skulle medfüra ett mer effektivt arbetsflöde.

För genomftirande
Tekniska fürvaltningen

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Tekniska utskottet

S f 2 lnformationer

o Förvaltningschefens rapport januari 2018

o Politisk ftirankring Trafikftirsörjningsprogram ftir fÌirdtjänsten i Bodens
kommun - Ellinor Isaksson Larsson

o Förtydligande om "bussutredningen" - Ellinor Isaksson Larsson

Utdragsbestyrkande / Expedierat ZacÒ-e'L-Òg


