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Plats och tid  Stadshuset, nämndsalen klockan 14:00 – 15:10 
  
Beslutande Urban Sundbom (S), Bo Lindström (M), Glenn Blom (S), 

Göran Ahlman (M), Lena Goldkuhl (S), Kenneth Backgård (NS), 
Rasmus Joneland (V) 

Ersättare Egon Palo (M), Gunnel Notelid (V), Hendrik Andersson (FP), 
Inga-Lill Engström Öhman (V), Lili-Marie Lundström (C),  
Lennart Klockare (S) 

Övriga Avdelningschef Johanna Lindblad, avdelningschef Bo-Gunnar  
Lundberg, avdelningschef Joakim Kyräs, ekonom Bengt Markström, 
Peter Norrman, parkavdelningen/skogen, förvaltningssekreterare  
Siw Söderlund 

Utses att justera Glenn Blom (S) 
 
Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen 2013-09-19 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 30 Rapporter 
  

- Förvaltningschefens rapport 2013-09-17 

- Tekniska förvaltningen, månadsrapport augusti 2013 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 31 Utökning av 2013 års investeringsbudget för VA-serviser 
 KS 2013/396 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunfullmäktige tillför 2 500 tkr på konto 1362001 i 2013 års budget för att  
anlägga VA-serviser. 

Beskrivning av ärendet 

I 2013 års investeringsbudget finns 2 000 tkr för att anlägga nya VA-serviser. Un-
der året har VA-ledningar inklusive en avloppspumpstation anlagts som kostar cir-
ka 500 tkr för att möjliggöra anslutning av vatten och avlopp till bostad och större 
stall på det nya planområdet Södra Bränslan. 

Vidare har cirka 650 meter VA-ledningar inklusive tre avloppspumpstationer an-
lagts till fritidsområdet i norra delen av sjön Vitträsket i Sörbyn. Eftersom sjön är 
byns dricksvattentäkt så har dess vattenkvalitet nu säkerställts med sanering av av-
loppsutsläpp från cirka tio bostäder varav några även nyttjas som åretruntboende. 
Detta har kostat cirka 2 000 tkr. 

Etableringen av PON:s serviceanläggning vid norra infarten till Bodsvedjan medför 
att cirka 450 meter VA-ledningar måste anläggas och det kostar cirka 1 000 tkr.  

Ett 20-tal VA-serviser kommer också att anläggas under året, främst till fritidsfas-
tigheter men även för VA-anslutning av Willys etablering i kvarteret Svalan. 

Detta innebär att ytterligare 2 500 tkr måste tillföras konto 1362001. 

Kapitalkostnad från investeringen ska belasta VA-kollektivet. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 32 Utökning av 2013 års investeringsbudget för maskinutrust-
ning till VA-verken 

 KS 2013/397 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunfullmäktige tillför 1 500 tkr på konto 1363002 i 2013 års budget för ma-
skinutrustning till VA-verken. 

Beskrivning av ärendet 

I 2013 års investeringsbudget finns 1 000 tkr för att byta ut maskinutrustning i de 
olika VA-verken. 

Under året har två UV-anläggningar installerats i Pagla vattenverk för att trygga 
dricksvattenförsörjningen i centralorten med omgivningar. Detta kostade 900 tkr. 
Förvaltningen har fått 150 tkr från riskfonden för åtgärden.  

I Svedjanverket har en utsliten centrifug för avvattning av utrötat slam bytts ut mot 
en mindre energikrävande silbandspress, kostnad 800 tkr. Blåsmaskin och kom-
pressor har bytts ut för att få säkrare kapacitet och minska energibehovet, kostnad 
400 tkr. 

För att säkerställa att den stora avloppspumpstationen i Björkelund klarar ökad be-
lastning, främst vid snösmältning och nederbörd har större dränkbara pumpar till en 
kostnad av 400 tkr installerats. 

Detta innebär att ytterligare 1 500 tkr måste tillföras konto 1363002. 

Kapitalkostnad från investeringen ska belasta VA-kollektivet. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 33 Utökning av 2013 års investeringsbudget för ombyggnad av 
gator och VA 

 KS 2013/398 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunfullmäktige tillför 1 300 tkr på konto1142124 Grepvägen, samt 221 tkr på 
konto 1142127 Erikslundsgatan. 

Beskrivning av ärendet 

Bland investeringarna för ombyggnad av gator och VA finns projekt som följt med 
från föregående år och som har kostat mer på grund av svårframkomlig mark, och 
det gäller Erikslundsgatan, delen Allégatan – Jägargatan, Källgatan - Gammelängs-
gatan 

Det finns också projekt som pågått under flera år och som av anständighetsskäl mot 
de boende måste få avslutas, Grepvägen, delen Raspvägen – Knivgränd.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 34 Medborgarförslag om att förbjuda rök- och parfymlukt på 
lokaltrafiken 

 KS 2013/309 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår förslaget om att förbjuda rök- och parfymlukt på lokaltra-
fiken då man inte har möjlighet att helt förbjuda rökning och att använda parfym. 

Beskrivning av ärendet 

Axel Sandberg har lämnat in ett medborgarförslag om att förbjuda busschaufförerna 
på lokaltrafiken att röka utanför bussarna och att använda parfym. 

Tekniska förvaltningen i samarbete med entreprenören på lokaltrafiken har som 
riktlinje att rökning inte ska ske i närheten av bussarna samt att man ska vara re-
striktiv med att använda parfym på arbetet. Det är också rökförbud vid väderskyd-
den för bussarna. Kommunen har dock ingen möjlighet att helt förbjuda rökning el-
ler att använda parfym, varken för chaufförer eller resenärer. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 35 Medborgarförslag om busskur/väderskydd på lokaltrafikens 
hållplatser 

 KS 2013/310 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget om busskur/väderskydd på lokaltra-
fikens hållplatser anses vara uppfyllt i och med pågående arbete med att byta ut och 
ställa upp nya väderskydd när det finns pengar till detta. 

Beskrivning av ärendet 

Axel Sandberg har lämnat in ett medborgarförslag om att man ska sätta upp 
busskur/väderskydd vid busshållplatser där det inte finns. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att man byter ut och ställer upp nya vä-
derskydd eftersom på lokaltrafikens hållplatser. Antalet skiljer sig från år till år be-
roende på hur mycket pengar som finns. Förvaltningen försöker att på så många 
ställen som möjligt kunna ha väderskydd för resenärerna. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 36 Medborgarförslag om att göra Brogatan och Strandplan till 
huvudled 

 KS 2013/116 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att göra Brogatan och Strandplan 
till huvudled. 

Beskrivning av ärendet 

Lars Karsikko har lämnat in ett medborgarförslag om att göra Brogatan och Strand-
plan till huvudled. Han anger att på grund av att Bodens centrum till stor del är 
stängt för fordonstrafik har trafiken ökat efter Strandplan och Brogatan och han 
upplever att man inte följer högerregeln. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att grundbestämmelserna i Trafikför-
ordningen säger att man som trafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet som 
krävs med hänsyn till omständigheterna för att undvika trafikolyckor. En trafikant 
ska även följa anvisningar för trafiken som meddelas genom ett vägmärke enligt 
vägmärkesförordningen. 

Kommunen tittar för närvarande på lösningar för trafiken i centrum och innan be-
slut tas om trafiklösningen och ombyggnader av gator bör man inte införa huvudled 
på dessa gator. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 37 Tekniska förvaltningen, delårsrapport augusti 2013 
 KS 2013/394 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyren godkänner tekniska förvaltningens delårsrapport till och med  
augusti 2013. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen redovisar en delårsrapport till och med augusti 2013. Den 
innehåller redogörelse för perioden januari till och med augusti, ekonomisk analys, 
framtidsbedömning och handlingsplan. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 38 Tekniska förvaltningen, omfördelning av pengar mellan  
investeringsprojekt 

 KS 2013/399 

Tekniska utskottets beslut 

Tekniska utskottet omfördelar pengar mellan investeringsprojekt enligt förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Tidigare investeringsplan för gatuavdelningen har under 2012 uppdaterats i samar-
bete med VA-avdelningen för att samordna när arbetena ska utföras. En del projekt 
har släpat med ökade kostnader, andra har aktualiserats och därför har en ompriori-
tering av tid och resurser gjorts. Andra faktorer som påverkat är exempelvis flytten 
till Ässjan av färdtjänsten som tidigarelagt Gjutvägen, etapp 1. 

Tekniska förvaltningen har upprättat förslag över omfördelning av pengar mellan 
projekten. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 

För kännedom 
Ekonomikontoret 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 39 Hastighetssänkning på Vittjärvsvägen 
 KS 2013/138 

Tekniska utskottets beslut 

1. Tekniska utskottet beslutar att införa ett 30-område på väg 674 och på angrän-
sande bostadsgator. 

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att genomföra och meddela föreskriften. 

Beskrivning av ärendet 

Charlotte Berggren har ansökt hos Trafikverket om trafiksäkerhetsåtgärder på väg 
674 genom Vittjärv. Som skäl anger hon att många barn går efter vägen bland annat 
till och från skolan. Vägen är cirka sju meter brev, har en hastighet på 50 km per 
timme och ingen vägren. Vägen uppfattas även smalare vintertid. På sträckan finns 
många utfarter direkt mot väg 674.  

Väghållare för väg 674 är Trafikverket men sträckan ligger inom tättbebyggt områ-
de och då är kommunen beslutande i frågan.  

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 

För kännedom 
Charlotte Berggren 
Trafikverket 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 40 Ändrad hastighetsbegränsning på väg 588 i Sävast 
 KS 2013/364 

Tekniska utskottets beslut 

Tekniska utskottet har ingen erinran mot ändring av hastighetsbegränsning till 50 
km per timme på väg 588, nya överfarten över väg 97 mot Gamla Sävast. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen begär kommunens yttrande över ansökan om en lägre hastighet på 
väg 588 i Sävast. 

Till följd av ombyggnad till mötesfri landsväg med stängning av anslutning väg 588 
mot väg 97 och istället byggnad av en ny bro över väg 97 krävs en omarbetad före-
skrift. Med anledning av att anslutning mot väg 97 inte längre finns utan har ersatts 
av en överfart stämmer inte föreskrifterna med verkligheten. I dagsläget gäller 70 
km per timme på en sträcka av cirka 30 meter. 

 

För kännedom 
Länsstyrelsen Norrbotten 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 41 Regler för subventionerade resor till universitet/högskola 
 KS 2013/267 

Tekniska utskottets beslut 

Tekniska utskottet fastställer regler för subventionerade resor till universi-
tet/högskola. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade § 86/2013 att subventionera resor till universitet 
/högskola för studenter som är folkbokförda i Bodens kommun.  

Ks-tekniska utskottet fick i uppdrag att fastställa regler för subventionerna. 

Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till regler för subventionerna. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 

För kännedom 
Kommunfullmäktige 
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