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Bodens kommun Sammanträdesdatum

2017-05-30

Stadshuset, nämndsalen, 14:00-16:00

Ledamöter
Egon Palo (M) S 30
Michael Engström (S)
Göran Ahlman (M)
Sead Maglic (NS)
GÖsta Eriksson (MP)
Daniel Rönnbäck (M)
Eva Westlund (S)
Rasmus Joneland (V) SS 31-33

Tjän stgö rande ersätta re

Kurt Pettersson (S)
Glenn Blom (S)
Lars Karlsson (L)
Bernt Drugge (SD)

Tjänstemän

Teknisk chef Robert Näslund, Gata- parkchef Joakim Kyräs, VA-chef Jan Lundberg,
ekonom Bengt Markström, enhetschef trafik Maria Kristoffersson,
enhetschef utredning/projekt Magnus Bäckström, sekreterare Annchatrine Vikberg

Göran Ahlman (M)
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag.
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Tekniska utskottet
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$ 30 lnformationer

S 31 Tekniska förvaltningens delårsrapport januari-april 2017 ...............

$ 32 Yttrande över medborgarförslag att Kyrkgatan från Kvarngatan till
Kungsgatan enkelriktas. ..............

$ 33 Yttrande över motion från ungdomsfullmäktige om extrabussar på
vissa linjer på grund av platsbrist................
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o Minska riskexponering genom attfivattenintaget ftirläggs till älvfåran i
höjd med eller uppströms vid grundvattentäkten - Magnus Bäckström

o Förtydligande trafikftireskrifter av principiell betydelse/ej principiell
betydelse - Maria Kristoffersson

o Nedre stadsdelen - gestaltningsftirslag

o Förvaltningschefen rapport apÅl2017 (KS 2017124)

Utdragsbestyrkande / Expedierat ti>lt-ÒG-
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Tekniska utskottet

S 31 Tekniska förvaltningens delårsrapport januari-april 2017
K520171322

Tekn iska utskottets förslag
Kommunstyrelsen godkänner tekniska ftirvaltningens verksamhetsberättelse
i delårsrapport till och med april2}l7.

Beskrivning av ärendet
Tekniska fiirvaltningen redovisar verksamhetsberättelse i delårsrapport für
perioden januari till april2017. Verksamhetsberättelsen innehåller mål- drift-
och investeringsredovisning samt en prognos ftir året.

För beslut
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande / Expedierat 2orT -ob-
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S 32 Yttrande över medborgarförslag att Kyrkgatan från
Kvarngatan till Kungsgatan enkelriktas.
KS20I6ls24

Tekn iska utskottets förslag
Kommunstyrelsen avslår medborgarftirslaget om enkelriktning av Kyrkgatan
mellan Kvarngatan och Kungsgatan efter samråd med füretagarna som anser
att ftirslaget påverkar Bodens handel negativt.

Beskrivning av ärendet
Mona Johansson har inkommit med önskemål att enkelrikta Kyrkgatan
mellan Kvarngatan och Kungsgatan. Hon anser att man kan tillskapa fler
parkeringsplatser efter Kyrkgatan om man tar bort "trottoarutskjutningama"
och enkelriktar vägen, hon tror att detta skulle mottas positivt av handlarna i
Boden. Hon anser även att pollarna skadas på grund av alt gatan har trafik i
båda riktningar och att det ger kommunen en ökad driftkostnad, samt att
snöröjningen skulle underlättas.

Företagarna i Boden har fått yttra sig i ärendet och av 29 handlare som
deltog på mötet var ingen positiv till ftirslaget. De anser att tillgängligheten i
centrum fürsämras, då det blir stor omväg att ta sig från Coop ner till 43:ans
köpkvarter och parkeringshus. De nämner även att det kommer bli ökade
utsläpp och mer biltrafik i andra områden, samt att man redan idag genar
över Lindexparkeringen mot Drottninggatan.

Tekniska fürvaltningen anser att dagens utformning av Kyrkgatan mellan
Kvarngatan och Kyrkgatan ar smal, dock håller detta ner hastigheten och
man visar stor hänsyn ftir mötande trafik. Man har ej ffitt in att någon olycka
skett på sträckan. Nämnd stäcka finns inte med i Tekniska ftirvaltningens
planerade arbete ftir ombyggnation inom framskådlig tid. Skulle det visa sig
att den orsakar många olyckor får man ta ett nytt beslut om en eventuell
ombyggnation.

Lyktstolpen på Kyrkgatan mellan Kvarngatan och Kungsgatan är en
återkommande skada som skett även innan vägen byggdes om. Den orsakas
av oaktsamma lastbilschaufftirer som backar in i denna nåir de lämnar av
varor till verksamma i området.

De belysta och ljudsatta pollama är till ftir synsvaga och blinda ftir att de
lattare ska kunna orientera sig i området. Bodens kommun ska vara
tillgängligt ftir alla och detta bidrar till en ökad kostnad i drift och underhåll
men bidrar till en ökad livskvalité ftir funktionsnedsatta. Tekniska
ftirvaltningen tittar över alternativa pollare som ska hålla bättre vid en
eventuell sammanstötning. Bodens kommun har en trafikskadeftirsäkring
som täcker stora delar av påkörda trafikanordningar i kommunen.
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Tekniska utskottet

S 32 (forts.)

För beslut
Kommunstyrelsen

totT-Õb-o
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Tekniska utskottet

s33 Yttrande över mot¡on från ungdomsfullmäktige om
extrabussar på vissa linjer på grund av platsbrist
KS20t7l93

Tekn iska utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget ligger i linje med Tekniska
ftirvaltningens normala verksamhetsutövning och kan därmed hanteras i den
dagliga verksamhetsdrift en.

Trafikfrågor av principiell betydelse kommer i framtiden att behandlas i den
ftrdjupade översiktsplanen och dess Trafik- och parkeringsstrategi.

Beskrivning av ärendet
Tekniska utskottet har gett Tekniska ft)rvaltningen i uppdrag att tillsammans
med berörd entreprenör se över ftjrståirkningsbehov som finns och inom
ramen flor befintligt avtal vidta nödvändiga åtgärder.

Översyn av fürstärkningsbehov och justeringar i tidtabell är ett
återkommande arbete inför och under varje tidtabellperiod.

Inftir varje tidtabellskifte görs alltid en översyn av de linjer och tidslägen
som åir mest frekventerade och eventuella justeringar genomfiirs ftir att
säkerställa att tidtabellen hålls och att man kan bereda plats åt alla resenärer.
Förstärkningsinsatser som sker kontinuerligt schemaläggs och en beredskap
ft)r icke planerade ftirstärkningsinsatser upprättas. Justeringar kan också
genomftiras under en pågående tidtabellperiod om resandeflöden och
planerade fürutsättningar ftir trafiken plötsligt fürändras.

Inftir sommartidtabellen 2017 har ft)regående sommartidtabell och dess
trafik analyserats. Justeringar har gjort utifrån de erfarenheter som finns
rörande resandeflöden och kundsynpunkter. Tidtabellen har fastställts och är
klar ftir tryckning.

Ett likadant arbete pågår ftir nËirvarande inftir tidtabellen ftir höster/vintern
201712018. Fastställande av vintertidtabellen beräknas vara klar i början av
juni och kommer därmed återrapporteras i ett senare skede.

Trafikfrågor av principiell betydelse kommer i framtiden att behandlas i den
kommunala trafik- och parkeringsstrategin som är en del av den fürdjupade
översiktsplanen.

För beslut
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande / Expedierat 7-oL?-O6- c)


