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Tekniska utskottet

S 40 lnformationer

o Förslag till nya skyddsftireskrifter gällande vattentäkt Kusön

o Föreläggande om krav enligt deponiftirordningen på Brtindkläppens
avfallsanläggning

o Status für underfart travet-arenan

o Förvaltningschefens rapport augusti 2016 (KS 201617l)
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Tekniska utskottet

s41 Motion om rökfria ytor
K520t61334

Tekniska utskottets förslag
Kommunfullmäktige tillstyrker motionen, ändringar är gjord i tobakslagen vilket
möjliggör att förbudsskyltar kan anslås.

Beskrivning av ärendet
I en motion ftireslås att rökftjrbud inftirs på samtliga kommunala lekplatser inom
en yta fem meter från "bebyggd busshållplats", i direkt anslutning till
Ungdomens Hus, ungdomsgårdar och platser där kommunal verksamhet, eller
verksamhet med kommunalt stöd für unga bedrivs samt att det utreds vilka
övriga platser där rökförbud kan vara lämpligt.

Att förbjuda rökning vid busshållplatser har i dagsläget inte stöd i lagstiftningen.
Den nuvarande Tobakslagen gäller på kollektivtrafikens fordon och i lokaler
som används av de resande, men inte vid hållplatser eller väderskydd. Det
innebär att kommunen har möjlighet att sätta upp skyltar att rökning är
ñrbjuden eller rökning ska undvikas, men kommunen har inte möjlighet att
avvisa eller ge någon påföljd till den som ändå röker.

I utredningen En översyn av tobakslagen - nya steg mot ett minskat tobaksbruk
(SOU 206.14) som initierats av regeringen ftireslås att det nuvarande
rökförbudet i tobakslagen ska utvidgas och omfatta även vissa andra allmänna
platser utomhus, nämligen uteserveringar, entréer till lokaler och andra
utrymmen som allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda
att anvrindas av den som reser med fürdmedel i inrikes kollektivtrahk,
inhägnande platser huvudsakligen avsedda ftir idrottsutövning, och lekplatser
som allmänheten har tillträde till. Utredningen är nu ute på remiss och den nya
tobakslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Tekniska f<irvaltningen ser ingen möjlighet att införa rökförbud vid
busshållplatser och ftireslår därftlr att kommunen väntar in beslut om den nya
tobakslagen. Om den nya lagen inte medfor rökftirbud vid busshållplatser kan
kommunen skylta att rökning bör undvikas.

Yrkanden
Lena Goldkuhl (S) ftireslår att tekniska utskottet tillstyrker motionen.

Beslutsgång
Ordftirande ställer dänstemannaförslaget och Lena Goldkuhls fürslag mot
varandra och finner att tekniska utskottet beslutar enligt Lena Goldkuhls ftirslag.

SignaturEXP ØÕq Kçq
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För beslut
Kommunfullmäktige
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Tekniska utskottet

S 42 Motion om inhägnade rastplatser för hundar
KS 2016/183

Tekn iska utskottets förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen om att se över möjligheten att anordna
inhägnade rastplatser für hundar, främst med hänvisning till tidigare
erfarenheter av sanitära problem med smittspridning på sådan plats.

Beskrivning av ärendet
Susanne Ström, Sverigedemokraterna ftireslår i en motion att kommunen ser
över om det är möjligt att få till någon större rastplats för hundar i centrala
Boden.

Enligt förslagsställaren önskar många hundägare rastplatser, hundgårdar där
hundarna kan springa lösa och leka. Hon anser att det vore trevligt ftir både
hundarna, deras ägare och övriga att se glada lekande hundar. Enligt motionen
frnns det 2 7 40 hundar i Boden, i Luleå 5 466 hundar samt att Norrbotten ligger
på femte plats i jämftirelse med riket.

Medborgarförslaget om iordningställande av hundrastgård har behandlats av
kommunstyrelsen vid tidigare tillfüllen exempelvis 2013. Förslaget avslogs med
hänvisning till rådande ekonomisk situation. I ärendet informerades om
erfarenheter som visar att en hundrastgård är ftirenat med stort behov av skötsel
och underhåll.

För många år sedan fanns en hundrastgård på Sveaftiltet mellan fotbollsplanen
och Sergeantsgatan. Verksamheten upphörde när det uppstod sanitära problem
med råttor och risk ftir smittspridning.

Samråd i ärendet har skett med chef på parkenheten och miljöhandläggare pä
samhäll sbyggnadskontoret.

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Tekniska utskottet

s43 Medborgarförslag om bredare gång- och cykelbana som
motionsspår
K520161252

Tekniska utskottets förslag
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänsyn till kommunens
ansvar ftir drift och underhåll av gång- och cykelbanor.

Beskrivning av ärendet
Björn Andreassen har lämnat in ett medborgarfürslag om att gång- och
cykelbanor ska breddas 80 cm med jord/grus. Ytan skulle då kunna användas
som motionsspår under frlrfallstiden då skidspåren inte längre håller och tills
elljusspåren torkar upp. Förslaget omfattar även en testbana i Sävast. Han menar
att motionärer och hundägare skulle uppskatta en sådan åtgärd.

Tekniska ftirvaltningen avstyrker förslaget med hänsyn till vårt ansvar ftjr drift
och underhåll av gång- och cykelbanor. Bredare gång- och cykelbanor innebär
även ökade kostnader, både ftir anläggning och underhåll/drift.

Om jord/grus påft)rs längs gång- och cykelbanaàr risken stor für att materialet
sprids över till den hårdgjorda ytan med fürsämrad standard och framkomlighet
som ñljd. Risken är även stor att den breddade ytan av olika skäl exempelvis
regn inte kan garanteras vara i sådant skick och jämn att den kan
rekommenderas som motionsspår. Tekniska ftirvaltningen är av samma
anledning inte heller positiv till att en testbana anordnas. Samråd har skett med
driftansvarig och parkenheten.

Förslaget är hälsofrämjande och positivt ut trygghetssynpunkt men tyvärr inte
ftirenligt med förvaltningens övriga väghållaransvar. Behov av nya
motionsslingor hänvisas till Kultur- fritids- och ungdomsft)rvaltningen.

För beslut
Kommunstyrelsen

ffp'(
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Tekniska utskottet

s44 Lä nstra ns po rtp la n 201 4-2025 fö rs I ag o bj e kt fö r utföra n d e
under 2017 på kommunala vägnätet
K520141284

Tekniska utskottets förslag
Bodens kommun ftirslår ftiljande objekt ftjr utfürande är 2017. Objekten har
rangordnats i prioriteringsordning. Samtliga projekt omfattar trafiksäkerhets-,
milj ö- och tillgänglighetsåtgärder.

l. Timglashållplats på Grepvägen mellan Spadvägen och Räfsgränd

2. Kantstensbunden gång- och cykelbanapä Svartbyledens noffa sida mellan
Yrkesvägen och Gamla Lulevägen inklusive kort avsmalning av vägen vid
övergångsställe/passage för oskyddade trafikanter i höjd med Grossistvägen
samt justering av befintlig hållplats väster Yrkesvägen

3. Kantstensbunden gång- och cykelbanapâ Järpgatans norra sida mellan väg
97 Lulevagen och Travbanegatan som utft)rs korsande/genomgående över
Hökgatan och Korpgatan

Beskrivning av ärendet
Bidrag till effektivisering av det kommunala vägnätet är en åtgärdskategori i
Länstransportplanen. I den fastställda planen innehåller åtgärdskategorin åtta
miljoner kronor per år och beslut om objekt tas arsvis efter att den slutliga årliga
tilldelningen av medel till länsplanen är känd.

För att aktualisera beslutsunderlaget vill länsstyrelsen senast 14 oktober få in
kommunernas förslag om att utfüra trafiksäkerhets-, miljö- och
til I gängli ghetsåtgärder på det kommunal a v ägnätet under 20 I 7 . Ä.tgärderna
kommer att finansieras med högst 50 procent av kostnaden via
länstransportplanen och resterande del av respektive kommun. Av underlaget
ska ftirutom totala kostnaden och prioriteringsordning även framgå tydliga
motiv varft)r respektive åtgärd bör prioriteras.

Föreslagna objekt har tagits fram av Tekniska forvaltningen i samråd med
Samhällsbyggnadskontoret. En beskrivning av objekten i prioriteringsordning
med motiv, total kostnad, bilder och kartor framgår av Excel-dokument till
ärendet.

Reservationer
Egon Palo (M) reserverar sig mot fürslaget.

Fär heslut
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande / Expedierat #x(,tb
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Tekniska utskottet

s45 Tekniska förvaltningen, verksamhetsberättelse januari -
august¡ 2016
KS 20161s14

Tekn iska utskottets förs lag
Kommunstyrelsen godkänner tekniska förvaltningens verksamhetsberättelse till
och med augusti 2016.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen redovisar ft)rslag till delårsrapport till och med augusti
20t6.

Rapporten innehåller redogörelse for perioden januari till och med augusti,
måluppñlj ning, en ekonomisk analys och framtidsbedömning.

För beslut
Kommunstyrelsen

/ Expedierat
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Tekniska utskottet

s46 Motion från ungdomsfullmäktige - senare bussturer på
fredagar och Iördagar på Linje 2
KS 2015179t

Tekniska utskottets förslag
Kommunstyrelsen ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att inkludera denna
motion i utredningen om behovet av utökad busstrafik.

Beskrivning av ärendet
I en motion till ungdomsfullmäktige fiireslås att Linje 2 skall gå fram till
klockan 22:30 på fredagar och lördagar så att man tar sig hem utan att ftjräldrar
behöver skjutsa efter att man varit på bio, traffat kompisar etc.

Tidigare motioner till ungdomsfullmäktige har ftireslagit utökad kvällstrafik och
tâtare turer och där har Tekniska forvaltningen ftireslagit avslag på grund av att
det inte finns avsatta pengar i innevarande budget ftir utökning av trafiken.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har önskat att kommunstyrelsen ger tekniska
ftirvaltningen i uppdrag att utreda behovet av utökad busstrafik samt lämna in en

kostnadskalkyl till den budgetberedning som skall genomftiras under våren.

Med ovanstående füreslår Tekniska ftirvaltningen att denna motion hanteras på
samma sätt och ingår i den kostnadskalkyl som tas fram till vårens
budgetberedning.

För beslut
Kommunstyrelsen

S¡gnatur
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Tekniska utskottet

s47 Yttrande över ansökan om hastighetsbegränsning på väg
686 genom Ubbyn - Häggan
K520t61482

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet bifaller en hastighetssänkning till 50 kmlh på väg 686 förbi
Ubbyn-Häggan i Bodens kommun inom byarna, övriga sträckor nuvarande
hastighet pâ70 km/h.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen Norrbottens län begär in yttrande av Bodens kommun angående
ansökan om lokala trafikft)reskrifter i Ubbyn - Häggan".

Ubbyn - Hdggans byaJörening hør ansökt om hastighetsbegränsning till 50 km/h
efter vdg 686 förbi Ubbyn - Hciggan i Bodens kommun.

Som slcdl till 50 kilometer i timmen anges att det cir flertalet besokande till
badplatsen Djuptjdrn under sommartid. Oslqtddade trafikanter langs
vdgstrdckan anges också som ett av sktilen. Vidare anges att vdgen som ansluter
från Prristholm är hårt belastad av tung trofik, samt att vcigen anvrinds av
hastekipage.

Väg 686 ansluter till väg 356 i båda ändar av väg 686, och går genom byn
Ubbyn - Häggan.

Trafikverket är väghållare für väg 686. Den sträcka som Ubbyn - Häggans
byaftirening ansökt är mellan byaskyltarna. Den sökta sträckan är ca 3,5 km lång
och innefattar en del kurvor, men är i huvudsak relativt rak. I södra delen av
Ubbyn finns en busshållplats, invid korsningen till enskild väg "Lillberget".
Busshållplatsen och korsningen är direkt efter en skarp kurva med nedförsbacke,
varpå sikten inftir dessa inte är särskilt bra.
Längs hela sträckan genom byn är det ett stort antal utfarter som ansluter till den
berörda vägen.

Bredden på vägen är mellan 6,5 och 6 meter längs sträckan och
vägmarkeringarna är målade ända ut till asfaltskanten varpä utrymme für
oskyddade trafi kanter saknas.

Rådande hastighet nu är 70 kilometer i timmen på sträckan och kan upplevas
som hög, med tanke på siktftirhållandena längs sträckan i allmänhet och allra
helst vid busshållplatsen på vardera sida av vägen.

På sträckan saknas belysning, och så även vid busshållplatsen.

Vägen har ett snitt på ungefür 106 fordon/dag mellan det södra vägmärket
"[JBBYN" fram till vägen som går till Prästholm. Av dessa 106 fordon är 6
tunga fordon. Mellan vägen mot Prästholm och vidare till vägmärket

/ Expedierat px(,t6
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"LJBBYN" som är placerat i nordvästlig riktning är det ett snitt pä 47
fordon/dag, varav 3 av dessa åir tunga fordon.

Vidare kan nämnas att de sista 10 åren har det ej rapporterats in någon olycka
där motordrivet fordon varit inblandat längs hela väg 686.

Bodens kommuns tekniska ftirvaltning ftireslår en sänkning till 60 kilometer i
timmen då det bedöms bli en större acceptans och efterlevnad till den
hastigheten än om vägsträckan skulle sättas ned till 50 kilometer i timmen.

Det är också forenligt med Trafikverkets långsiktiga mål med att
hastighetsgränsema ska ha jämna lO-steg och kompletteras med 30 enbart för
delar av tätort.

Yrkanden
Lena Goldkuhl ftireslår en hastighetssänkning till 50 km/h inom byama, övriga
sträckor nuvarande hastighet pä70 km/h.

Beslutsgång
Ordftirande ställer tjänstemannayttrandet och Lena Goldkuhls ñrslag till
yttrande mot varandra och finner att tekniska utskottet beslutar enligt Lena
Goldkuhls förslag till yttrande.

För kännedom
Länsstyrelsen Norrbotten
Tekniska ft)rvaltningen

Sida
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Tekniska utskottet

S 48 Yttrande över ansökan om hastighetsbegränsn¡ng på väg
772 , Tallberg
K520161492

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet avslår en hastighetssänkning till 60 km/h på väg772 forbi
Tallberg, Bodens kommun, men vill att Trafikverket ser över skyltningen på
sträckan.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen Norrbottens län begär in yttrande av Bodens kommun angående
"ansökan om lokala trafikftireskrifter på väg772 i Tallberg".

Zuzanne Engman har inkommit med ønsökan till Lrinsstyrelsen i Nombotten, om
en scinkning av hastigheten på vdg 772 genom byn Tallberg.
Zusanne uppger i sin ansökan att trafiken cir tcit, speciellt sommar och hAst
Många tungafordon kar på strdckan i och med avverkningar i området. Under
sommeren är det många barn i rörelse i byn och det finns en badplats í byn som
många besÒker. Zusanne slcriver att snitthastigheten på vcigen cir idag 100
kilometer i timmen och att ingen hdnsyn visas från trafikanterna.

Trafikverket är väghållare für väg772 och den sträcka som Zusanne ansökt om
är genom byn Tallberg. Den sökta sträckan ar ca 2 km lång och längs sträckan
finns ett antal utfarter som ansluter till väg 772.Yagen övergår efter byn
Tallberg till enskild väg.

Bredden på vägen ar ca3,5 meter bred och rådande hastighet är 70 kilometer i
timmen på sträckan. Zusanne uppger att rådande hastighet är 80 kilometer i
timmen nu. Kontroll av detta har gjorts men någon ftireskrift om detta saknas på
sträckan, varpä bashastighet utom tätbebyggt område gäller.

Vägen har ett snitt på ungeftir 26 fordon/dag,vaÍav 6 av dessa fordon är
lastbilar.

Tekniska ft)rvaltningen avslår ansökan om hastighetsbegränsningen med
anledning av det låga antalet fordon på sträckan, att def inte varit nâgra olyckor
på sträckan och att vägen efter att ha passerat Tallberg övergår till en lågt
trafikerad enskild väg.

Yrkanden
Lena Goldkuhl föreslår avslag med tillägget att Trafikverket ser över
skyltningen på sträckan, samt att meningen " Av dessa 106 fordon ar 6 tunga
fordon." stryks under rubriken "Beskrivning av ärendet".

Utdragsbestyrkande /
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Beslutsgång
Ordfürande ställer tjänstemannayttrandet och Lena Goldkuhls ftirslag till
yttrande mot varandra och finner att tekniska utskottet beslutar enligt Lena
Goldkuhls ftirslag till yttrande.

För kännedom
Länsstyrelsen Norrbotten
Tekniska fürvaltningen
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