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Plats och tid  Svedjans vattenverk, kl 13.00 – 16.30 
  
Beslutande Anna-Karin Nylund (S), Egon Palo (M), Glenn Blom (S),  

Göran Ahlman (M), Lena Goldkuhl, Gunnel Notelid (V), 
Carola Larsson (FP) 

Ersättare Urban Sundbom (S), Inga-Lill Engström Öhman (V), 
Lili-Marie Lundström (C) 

Övriga Teknisk chef Torbjörn Almqvist, avdelningschef Ove Andersson, 
avdelningschef Karin Sundén, avdelningschef Mats Elgcrona,  
trafikingenjör Krister Palmblom, sekreterare Siw Söderlund 

Utses att justera Glenn Blom (S) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 21 Rapporter 
  

- Tekniska förvaltningen berättar om och visar biogasanläggningen.  

- Förvaltningschefens rapport 2011-04-14 (dnr KS 2011/270)  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 22 Tekniska förvaltningen, snabbrapport mars 2011 
 KS 2011/269 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att för att finansiera återstående sparkrav på  
2 422 tkr och 1 700 tkr i ökade elkostnader för fastigheter minskas budgeten  
för planerat fastighetsunderhåll med 4 122 tkr, till 28 kr/m2. 

2. Tekniska förvaltningens snabbrapport godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningens snabbrapport för mars 2011 redovisar ingen förväntad 
budgetavvikelse. Prognosen bygger på att 

- beslut tas om föreslagna taxor inom lokaltrafiken 

- förändringar kan göras inom lokaltrafiken från och med höstens tidtabell 

- den del av förvaltningens sparkrav, 2 422 tkr, som inte har kunnat täckas med 
minskade hyror, får finansierar med ett minskat planerat fastighetsunderhåll 

- det planerade fastighetsunderhållet även får täcka fastighetsavdelningens ökade 
elkostnader, 1 700 tkr. 

Enligt den strategiska planen ska det planerade fastighetsunderhållet uppgå till 50 
kr/m2 och budgetneddragningar får inte göra på det planerade underhållet. Enligt 
förslaget blir budgeten för planerat fastighetsunderhåll 28 kr/m2. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 23 Egenavgift för färdtjänst i annan kommun 
 KS 2011/259 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige fastställer egenavgift vid färdtjänstresa i annan kommun, 
där taxiföretaget inte tar ut egenavgift, till samma egenavgift som gäller i Bo-
dens kommun. 

2. Avgiften gäller från 15 juni 2011. 

Beskrivning av ärendet 

Personer med beviljad färdtjänst i Bodens kommun har enligt kommunens riktlinjer 
möjlighet att använda färdtjänst i annan kommuns färdtjänstområde. Det är ett fri-
villigt åtagande enligt lagen om färdtjänst. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 99/2001 gäller aktuell kommuns egenavgift, 
men där taxiföretagen inte vill administrera egenavgifter debiteras i efterhand en 
schablonavgift om 50 kronor per enkelresa. 

Bodens kommuns egenavgifter är differentierade beroende på sträckan som körs. 
Lägsta avgiften för 0 – 10 kilometer är för närvarande 30 kronor, 11 - 20 kilometer 
51 kronor och så vidare. Egenavgiften för färdtjänst i annan kommun följer i första 
hand den kommunens avgift. I de fall taxiföretagen inte tar ut egen avgift föreslås 
att den debiteras i efterhand enligt Bodens kommuns taxa. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 24 Nya biljettavgifter för lokaltrafiken 
 KS 2011/258 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ungdomskorten på 50 kr tas bort och en avgift 
för ungdomar som är folkbokförda i Bodens kommun införs. 

2. Förslag till nya biljettavgifter fastställs. 

3. Avgifterna gäller från 1 juli 2011. 

4. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att följa upp biljettpriserna och lämna en 
rapport i 2011 års verksamhetsberättelse. 

Beskrivning av ärendet 

Mot bakgrund av den prognos i kollektivtrafiken som visar på kommande under-
skott med 1,9 miljoner kronor under 2011 och stigande underskott 2012 och 2013 
har tekniska förvaltningen tagit fram förslag på nya biljettavgifter för Bodens lokal-
trafik. 

Egon Palo (M) föreslår att tekniska förvaltningen följer upp de nya biljettpriserna 
och rapporterar i 2011 års verksamhetsberättelse. 

Tekniska utskottet tillstyrker Egon Palos (M) förslag. 
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§ 25 Medborgarförslag om att bygga en multiarena och beach-
volleybollplan vid Prästhomsskolan 

 KS 2010/388 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår förslaget om att bygga en multiarena och beachvolley-
bollplan vid Prästholmsskolan. 

Beskrivning av ärendet 

Erik Holmgren har lämnar in ett medborgarförslag om att bygga en multiarena med 
tillhörande beachvolleybollplan vid Prästholmsskolan. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att en anläggning enligt förslaget kostar 
cirka 1 miljon kronor och driften kostar cirka 30 000 kronor per år. 

På grund av att pengar för både investeringar och drift har begränsats för tekniska 
förvaltningen kan projektet inte finansieras. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 26 Medborgarförslag om allergiavdelning i bussarna 
 KS 2011/31 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår förslaget om allergiavdelning i bussarna. 

Beskrivning av ärendet 

Hjördis Lindström har lämnat in ett medborgarförslag om en allergiavdelning längst 
bak i bussarna för personer med kraftig allergi. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att ventilationen i bussarna gör att det 
blåser bakåt i bussen. Det är en av orsakerna att den som reser med husdjur hänvi-
sas längst bak i bussen och personer med allergi hänvisas långt fram i bussen. 

En allergiavdelning påverkar resandet under de tider då bussarna går fullbelagda  
eftersom övriga platser minskar. Det leder till ökade kostnader på grund av  
förstärkningstrafik. 

En allergiavdelning kräver också att bussen byggs om och det finns idag inte peng-
ar till det. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 27 Hundar på lokaltrafikens bussar 
 KS 2009/566 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen fastställer försöket att tillåta hund på buss att gälla  
permanent. 

2. Avgiften för hund tas bort. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade § 12/2010 om en provperiod att under ett år tillåta hun-
dar på lokaltrafikens bussar. Resande med hund har fått lösa barnavgift för hunden 
samt hänvisats till bakre delen av bussen.  

Försöket har fått positiva reaktioner. Det enda man ifrågasätter är avgiften för hun-
den, eftersom avgift inte tas ut för alla hundar beroende på hundens storlek. Det är 
en individuell bedömningsfråga för chauffören. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 28 Länstrafikens busslinjer i kommunen 
 KS 2011/257 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att Länstrafikens linjer 265 och 266 i kommunen ska 
upphöra. 

Beskrivning av ärendet 

Länstrafiken upphandlar på uppdrag av Bodens kommun busslinjer som kör i 
kommunen. En ny upphandling pågår av linjerna 265 Harads – Södra Bredåker – 
Boden och 266 Harads – Norra Bredåker – Vittjärv – Boden med start 12 juni 2012. 

Länstrafikens prognos för att fortsätta köra dessa linjer ökar kostnaden med  
8 – 10 %. Det innebär att underskottet för driftandel i Länstrafiken ökar 2012.  
Totalt kostar det 2,6 miljoner kronor att köra linjerna 265 och 266. 
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§ 29 Nya riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats 
 KS 2011/260 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats. 

2. Riktlinjerna träder i kraft 15 maj 2011 och ersätter riktlinjer daterade 
1998-10-20. 

Beskrivning av ärendet 

Upplåtelse av offentlig plats gör det möjligt för företag och privatpersoner att  
tillfälligt nyttja delar av kommunens mark för exempelvis försäljning, byggplatser 
och uteserveringar.  

Polisen är tillståndsmyndighet och ska i de flesta fall hämta yttrande från kommu-
nen innan de ger tillstånd. Polisen kan hänvisa till kommunen för vissa förhandsbe-
sked. Kommunen har vetorätt i dessa frågor och om kommunen avstyrker en ansö-
kan får inte den sökande tillstånd.  

Tekniska förvaltningen har omarbetat kommunens riktlinjer för upplåtelse av  
offentlig plats. De har anpassats till ny lagstiftning samt ändrade anspråk och ut-
formning av gaturummet. 
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§ 30 Tekniska förvaltningen, fördelning av tilläggsbudget för  
investeringar 

 KS 2011/94 

Beslut 

Tekniska utskottet beslutar att tilläggsbudgeten på 20 000 tkr fördelas med – 782 
tkr för allmänna investeringar, 945 tkr för ombyggnad av gator och VA-ledningar, 
73 tkr för beläggningar, 3 161 tkr för trafiksäkerhetsåtgärder, 1 771 tkr för bilar och 
maskiner samt 14 832 tkr för den affärsdrivande verksamheten.  

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningens förslag till tilläggsbudget för investeringar har minskats 
med 10 992 tkr till 20 000 tkr.  

Förslaget till ändring berör projekten planskildhet Travbaneledens förlängning som 
har minskats med 9 992 tkr, avhjälpande hinder i fastigheter som minskats med 
1 000 tkr, Centralskolan som minskats med 8 000 tkr, komplettering av biogasan-
läggningen som ökats med 9 200 tkr och anläggningsavgifter där intäkter har bud-
geterats med 1 200 tkr. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 

För kännedom 
Ekonomikontoret 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 31 Cirkulationsplats vid korsningen Svängleden –  
Trånga gatan, Övägen 

 KS 2011/261 

Beslut 

1. Tekniska utskottet beslutar om lokal trafikföreskrift för cirkulationsplats vid 
korsningen Svängleden – Trånga gatan, Övägen. 

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att publicera föreskriften i riksdatabasen 
för trafikföreskrifter. 

Beskrivning av ärendet 

Vid inventeringen av de lokala trafikföreskrifterna uppmärksammades att det inte 
beslutats och publicerats någon föreskrift för cirkulationsplatsen.  

När Svängleden byggdes 1990 fanns inget krav på lokal trafikföreskrift för cirkula-
tionsplats. I den nya trafikförordningen som kom 1998 krävs lokal trafikföreskrift 
för cirkulationsplats. Genom att besluta om och publicera lokal trafikföreskrift för 
cirkulationsplats gäller trafikförordningens trafikregler. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 

 



Tekniska utskottet Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-04-14 

Sid 

13 (14) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 32 Parkeringen längs Johannesgatan 
 KS 2011/125 

Beslut 

Föreskrifterna för parkeringen längs Johannesgatan mellan Kläppgatan och  
Garvaregatan ska inte förlängas efter försöksperiodens slut 2011-05-01. 

Beskrivning av ärendet 

Boende på Johannesgatan föreslår att parkeringen längs Johannesgatan mellan 
Kläppgatan och Garvaregatan avvecklas.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att parkeringen regleras med tillfälliga 
lokala trafikföreskrifter på försök till 2011-05-01, som följd av önskemål från  
Ekboms trafikskola.  

Trafikskolan har tidigare informerats om att föreskrifterna ska utvärderas före  
beslut om eventuell förlängning. De har också i denna beredning underrättats om 
detta förslag som innebär att möjligheten att parkera längre tid än fyra timmar på 
Johannesgatan under vardagar upphör. Möjlighet att parkera längre tid finns inom 
parkeringsområdet vid Björknäs cirka 250 meter längre bort.  

Samråd har skett med samhällsbyggnadskontoret, landstinget, polismyndigheten 
och driftansvariga vid tekniska förvaltningen.  

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 

För kännedom 
Jessica Lindbom 
Bertil Eriksson 
Ekboms Trafikskola 
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§ 33 Torgplats för Sandbergs Frukt & Grönt 
 KS 2011/111 

Beslut 

1. Sandbergs Frukt & Grönt erbjuds en tillfällig torgplats på Gågatan  
juni – augusti 2011. 

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att med hänsyn till övriga anspråk och 
verksamheter på Gågatan och i samråd med Sandbergs Frukt & Grönt utse en 
plats enligt villkor i lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i kommunen. 

Beskrivning av ärendet 

Sandbergs Frukt & Grönt ansöker om en ersättningsplats på Gågatan för den torg-
plats på Centrumtorget som de nyttjat i 21 år.  

Sommaren 2011 utförs vägarbeten i centrum som omfattar Centrumtorget samt 
Drottninggatan och Färgaregatan. Centrumtorget kommer bland annat att få en ny 
utformning. Under ombyggnaden kan inte torgplatserna på torget användas. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 

För kännedom 
Bengt Sandberg 
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