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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 20 Rapporter 
  

Förvaltningschefens rapport 2012-05-24 (KS 2012/64) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 21 Motion om kommunens nyttjande av samfällda vägar 
 KS 2012/164 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.  

Beskrivning av ärendet 

Roger Bohman (C) begär i en motion till kommunfullmäktige svar på ett antal  
frågor om kommunens nyttjande av samfällda vägar.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att deras tolkning av motionen är att 
man med samfällda vägar menar statsbidragsberättigade enskilda vägar. Tekniska 
förvaltningens lämnar följande svar på frågorna.  

A. För skolskjuts och annan kommunal service som boende drar nytta av ska inte 
kommunen ha andelstal enligt uppgift från Lantmäteriet. Enligt uppgift från 
kommunens samhällsbyggnadskontor är det endast i två vägsamfälligheter av 
totalt 64 som kommunen inte har några andelstal där kommunen är fastighets-
ägare eller har anläggningar. 

B. Det är inte planerat något möte så länge kommunstyrelsens beslut § 194/2011 är 
överprövat i förvaltningsrätten. 

C. Kommunen kommer inte att begära några nya förrättningar. Däremot kommer 
kommunen, i de fall en lantmäteriförrättning begärs, på samma villkor som öv-
riga delägare betala sin andel av förrättningskostnaden. 

D. Enligt uppgift från Lantmäteriet så kan man inte ge ett fast pris på den här typen 
av förrättning. Förrättningskostnaden varierar från fall till fall beroende vad 
som behöver göras. Lantmäteriet uppskattar att en ny förrättning kostar mellan 
2000 – 4000 kronor per fastighet om det inte råder några oenigheter. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 22 Ombyggnad av korsningen Kungsgatan – Kyrkgatan 

 KS 2012/270 

Tekniska utskottets beslut 

Ärendet lämnas utan yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

På uppdrag av kommunledningen har tekniska förvaltningen gjort en översyn av 
korsningen Kungsgatan – Kyrkgatan. Man har även tittat på en vision för busshåll-
platsen vid före detta Åhléns samt del av Kyrkgatan och Kungsgatan där grundtan-
ken är att införa gågata eller gångfartsområde med undantag för behörig trafik.  

Kvarteret Cedern (före detta Åhléns) ägs och förvaltas av Wiksténs Fastigheter AB. 
De exploaterar nu området för handel och bostäder. Det nya affärsområdet öppnar i 
maj 2013. 

Under hösten avser tekniska förvaltningen att bygga om korsningen Kungsgatan – 
Kyrkgatan samt del av Kyrkgatan. Ombyggnaden innebär att Gågatan integreras 
med del av Kyrkgatan framför det nya affärskvarteret samt att trafiksignalerna i 
korsningen tas bort. Det är en första etapp av visionen för hur centrumkärnan skulle 
kunna utformas de kommande åren. 

Beredningens förslag 

1. Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen i uppdrag att bygga om kors-
ningen Kungsgatan – Kyrkgatan samt del av Kyrkgatan till en total kostnad av 
9,8 Mkr, varav 8,0 Mkr utfaller 2012. 

2. Kommunfullmäktige utökar Ks-tekniska förvaltningens investeringsram med 
8,0 Mkr 2012. 

3. Kommunfullmäktige hänvisar pengar för 2013 till kommande arbete med stra-
tegiska planen. 

4. Kommunfullmäktige hänvisar 474 tkr för ökade kapitalkostnader till Ks-
tekniska förvaltningens driftbudget 2013 samt ytterligare 107 tkr i plan för  
2014 – 2015. 
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§ 22 Ombyggnad av korsningen Kungsgatan – Kyrkgatan, forts 
 KS 2012/270 

Yrkanden 

Bo Lindström (M) föreslår att ärendet skickas på remiss till organisationerna för  
berörda näringsidkare och fastighetsägare. 

Rasmus Joneland (V) föreslår att ärendet lämnas utan yttrande. 

Tekniska utskottet tillstyrker att ärendet lämnas utan yttrande. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 23 Pengar till skogsbruksplan 

 KS 2012/272 

Tekniska utskottets förslag 

Tekniska förvaltningen får 300 tkr från kommunfullmäktiges oförutsedda för att 
göra en skogsbruksplan. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen behöver en ny skogsbruksplan efter som den befintliga planen är tio år 
gammal och är inte uppdaterad efter att olika markbyten har skett. 

En bra skogsbruksplan ger en överblick över skogsinnehavet och är ett verktyg för 
hur skogen ska skötas för att kunna påverka hur den ska se ut i framtiden. Planen 
skapar också underlag för ekonomiska beräkningar. 

I en ny skogsbruksplan kommer alla hittills utförda åtgärder inom skogen att räknas 
med, tillväxten uppräknas och kartor justeras. Naturhänsyn, nyckelbiotoper, forn-
minnen, tätortsnära skogar och speciella natur och kulturmiljöer får särskilda sköt-
selplaner och bevarandeförslag. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 24 Motion till ungdomsfullmäktige om rökfria entréer 

 KS 2011/764 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen bifaller motionen om rökfria entréer i skolor. 

Beskrivning av ärendet 

Annelie Morath föreslår i en motion till ungdomsfullmäktige att rökning ska för-
bjudas framför entréer. 

Tekniska förvaltningen kan tillsammans med skolledningen se till att rökning inte 
sker i närheten av entréer till skolorna. Genom att skylta om rökförbud och att pla-
cera ut askkorgar på särskilda platser kan problemen lösas.  

Ett generellt rökförbud eller rökförbud på speciella platser ute i centrum är däremot 
svårare att åstadkomma.  

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 25 Medborgarförslag om en ny klocka och en digital termome-

ter på Medborgarplatsen 
 KS 2012/147 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget om en ny klocka och en digital ter-
mometer på Medborgarplatsen. 

Beskrivning av ärendet 

Ann-Sofie Lövkvist har lämnat in ett medborgarförslag om en ny klocka och en di-
gital termometer på Medborgarplatsen. 

Tekniska förvaltningen har på uppdrag av kommunledningen gjort en översyn av 
korsningen Kungsgatan – Kyrkgatan samt tittat på en vision för busshållplatsen vid 
före detta Åhléns samt del av Kyrkgatan och Kungsgatan.  

Under hösten avser tekniska förvaltningen att bygga om korsningen Kungsgatan – 
Kyrkgatan samt del av Kyrkgatan. I samband med det arbetet avser man att placera 
ut den klocka som tidigare stått på Medborgarplatsen och samtidigt sätta upp en ny 
digital klocka/termometer på lämpligt ställe. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 26 Medborgarförslag om fler hundtoaletter 

 KS 2012/154 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om fler hundtoaletter. 

Beskrivning av ärendet 

Monika Öyen har lämnat in ett medborgarförslag om att man sätter ut fler hundtoa-
letter. 

Tekniska förvaltningen har under våren 2010 tecknat ett avtal med en leverantör om 
tio nya hundtoaletter samt 25 hundpåsautomater. Avtalet är reklamfinansierat och 
det innebär att leverantören tillhandahåller hundtoaletterna samt automaterna och 
påsarna. Kommunen bekostar tömning och påfyllning av påsar. 

De nya hundtoaletterna har placerats ut och ersatt några av de gamla. Det har också 
placerats ut ett par nya längs de mest frekventa hundgångstråken. 

Av ekonomiska skäl kan tekniska förvaltningen inte sätta ut några fler hundtoalet-
ter.  

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 27 Tekniska förvaltningen, lokal beredskapsplan för extraordi-

nära händelser 
 KS 2012/204 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen fastställer tekniska förvaltningens lokala beredskapsplan för  
extraordinära händelser. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har reviderat den lokala beredskapsplanen för extraordinära 
händelser. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige § 91/2011 ska varje nämnd/styrelse ta fram pla-
ner för extraordinära händelser som bygger på den antagna risk- och sårbarhetsana-
lysen. 

Antagna planer sammanställs sedan till en gemensam plan för extraordinära händel-
ser till kommunfullmäktige senast hösten 2012. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 
§ 28 Tekniska förvaltningen, delårsrapport 2012-04 

 KS 2012/271 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner tekniska förvaltningens delårsrapport 2012-04. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har upprättat en delårsrapport efter april 2012. Rapporten 
innehåller en redovisning över perioden som gått samt en framtidsbedömning.  

Prognosen för 2012 redovisar ett underskott totalt med 3 000 tkr på driften och för 
investeringar redovisar prognosen ett överskott med 9 500 tkr som beror på inve-
steringar som man beräknar inte hinner slutföras under året. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 29 Rivning av lekparker 
 KS 2012/273 

Tekniska utskottets beslut 

1. Tekniska utskottet beslutar om rivning av lekparker. 

2. Uppdra åt tekniska förvaltningen att innan rivning eftersträva samordning av 
lekparker med skola/förskola, ta hänsyn till lekparkernas skick i området Trång-
fors – Hamptjärnmoran samt att se till att rivningarna görs så billigt som möj-
ligt. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade § 194/2011 om verksamhetsplanen. I det beslutet  
ingick att 17 lekparker ska rivas. Det ger en besparing på 300 tkr.  

I Bodens centrum med närområden finns 57 lekparker. Underhållskostnaden för 
dem är ungefär 20 tkr per lekpark.  

En översyn av antal barn i berörda områden har gjorts. Vid urvalet av lekparker 
som föreslås för rivning har hänsyn tagits i varje område till antal barn i åldern 1-10 
år, antal lekparker, placeringen av lekparkerna, besöksfrekvens vid varje lekpark 
samt närheten till lekpark på skolgård.  

Rivningarna kräver en investering på cirka 2 200 tkr, om ytorna ska iordningställas 
till gräsmatta. Detta räknar tekniska förvaltningen med att kunna täcka upp inom 
ram. Det totala bokförda värdet för de 17 lekparkerna beräknas till 2 200 tkr och 
kommer tillsammans med investeringskostnaden att belasta kommunen som en rea-
förlust, totalt 4 400 tkr. 

Yrkanden 

Glenn Blom (S): Bifall till beredningens förslag. 

Egon Palo (M): Uppdra åt tekniska förvaltningen att innan rivning eftersträva sam-
ordning av lekparker med skola/förskola, ta hänsyn till lekparkernas skick i området 
Trångfors – Hamptjärnmoran samt att se till att rivningarna görs så billigt som möj-
ligt. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 30 Lokaltrafiken, fortsatt lördagstrafik 
 KS 2010/58 

Tekniska utskottets beslut 

Tekniska utskottet beslutar att Bodens lokaltrafik ska fortsätta med lördagstrafik 
tills vidare.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade § 50/2010 om ett nytt linjenät för lokaltrafiken i  
Bodens kommun. En del av beslutet var att införa lördagstrafik under en försöks- 
period på två år.  

Resandet under lördagar har ökat sedan starten och är nu ungefär 600-900 varje 
månad och högre vissa månader.  

Från att beslutet om linjenätsförändringen togs har tekniska förvaltningen på grund 
av den ansträngda ekonomin minskat antalet kilometer som lokaltrafiken kör. För 
att ha en lokaltrafik som är attraktiv bör man ha kvar lördagstrafiken som ett kom-
plement till den övriga trafiken under veckorna. 

Tekniska förvaltningen har ett uppdrag att fortsätta att utveckla trafiken och föreslår 
därför att man behåller lördagstrafiken och även i fortsättningen gör små justeringar 
och förbättringar i tidtabellerna för linjenätet.  

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 31 Delgivningar 
  

Tekniska utskottet noterar följande delgivningar till protokollet. 

- Länsstyrelsens beslut om hastighetsbegränsning på väg 356 i Inbyn  

- Länsstyrelsens beslut om hastighetsbegränsning på enskilda vägen 13012 
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