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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 34 Rapporter 
  

- Förvaltningschefens rapport 2011-09-07 

- Tekniska förvaltningen, snabbrapport augusti 2011 



Tekniska utskottet Protokoll 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
2011-09-07 

Sid 

3 (15) 

 

Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 35 Motion från Catarina Ask (MP) om attraktivare kollektivtrafik
 KS 2010/217 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige anser att förslaget om flera rabatterade biljettalternativ  
bifallits i och med kommunfullmäktiges beslut § 106/2011. 

2. Förslaget om att införa ett årskort som kostar 600 – 800 kronor avslås. 

3. Förslaget om en behovsöversyn avslås. 

Beskrivning av ärendet 

Catarina Ask (MP) föreslår i en motion följande förändringar för att göra lokaltrafi-
ken attraktivare. 

1. Erbjuda flera rabatterade biljettalternativ på lokaltrafiken för personer över     
20 år. 

2. Införa ett årskort på lokaltrafiken som kostar 600 – 800 kronor. 

3. Genomföra en behovsöversyn över tillgång till bussar för de yttre byarna i 
kommunen. Detta på grund av att inga alternativ till transportmedel finns och de 
som bor i byarna hänvisas ofta till bilen.  

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande kommunfullmäktige har beslutat,  
§ 106/2011, om ändrade biljettavgifter och biljettalternativ på lokaltrafiken från  
1 oktober 2011. Beslutet innebär flera rabatterade alternativ och även årskort. 

Bussarna till de yttre byarna går idag enligt tider som till stor del styrs mot skolan. 
Att i dagsläget utöka linjerna är inte ekonomiskt möjligt med den budget som kol-
lektivtrafiken har. Kontinuerlig uppföljning görs av de linjer som kommunen trafi-
kerar. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 36 Motion från Rigmor Åström (M) och Göran Höglund (M) om 
samverkansavtal för leverans av biogas mellan Boden och 
Luleå 

 KS 2011/130 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunfullmäktige bifaller motionen om samverkan mellan Boden och Luleå för 
leverans av biogas. 

Beskrivning av ärendet 

Rigmor Åström (M) och Göran Höglund (M) föreslår i en motion att kommunen 
verkar för ett framtida samverkansavtal med Luleå för leverans av biogas mellan 
kommunerna.  

Tekniska förvaltningen beskriver i sitt yttrande produktionen i Boden och planerad 
uppgradering i Luleå vid årsskiftet 2012-2013. 

Boden har liksom ett flertal biogasproducenter under den senaste tiden av olika an-
ledningar tidvis haft problem med att kunna leverera fordonsgas i tillräckliga 
mängder. Därför finns det ett behov av samverkan i regionen. 

En samverkansgrupp kommer därför att bildas med ansvariga i de närliggande 
kommunerna Boden och Luleå. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 37 Motion från Anders Pettersson (KD) om en enklare scen i 
stadsparken 

 KS 2011/142 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen i uppdrag att ta med förslaget om 
en enklare scen i stadsparken i kommande budgetarbete. 

Beskrivning av ärendet 

Anders Pettersson (KD) föreslår i en motion att tekniska förvaltningen får i uppdrag 
att utreda och komma med förslag på utformning och placering av en enklare scen 
med tak i stadsparken. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att det inte finns pengar i investerings-
budgeten för en scen i stadsparken. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 38 Motion från Lars Röjne (SD) om en gågata på Kungsgatan 
mellan Almgatan och Hellgrensgatan 

 KS 2011/383 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen i uppdrag att fortsätta  
utredningen om att införa gågata eller gångfartsområde på delar av Kungsgatan  
respektive Kyrkgatan med undantag av behörig trafik i samband med ombyggnaden 
av kvarteret Cedern. 

Beskrivning av ärendet 

Lars Röjne (SD) föreslår i en motion att införa gågata på Kungsgatan mellan  
Almgatan och Hellgrensgatan, med undantag för bussar, taxi och annan behörig  
trafik. 

Tekniska förvaltningen har under våren 2011, på uppdrag av kommunledningen, 
gjort en översyn av korsningen Kyrkgatan – Kungsgatan. Man har också tittat på en 
vision för busshållplatsen vid gamla Åhléns samt del av Kyrkgatan och Kungsga-
tan, där grundtanken är att införa gågata eller gångfartsområde på dessa gator med 
undantag för behörig trafik. 

Kvarteret Cedern ägs och förvaltas av Wiksténs fastigheter AB som har planer på 
att exploatera området för handel och bostäder med start tidigast hösten 2011. 

I samband med byggtiden kommer tekniska förvaltningen att utföra försök med att 
stänga av delar av Kyrkgatan och Kungsgatan för biltrafik. Utvärdering av försöken 
ska sedan ligga till grund för hur området ska utformas och regleras i framtiden.  

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 39 Medborgarförslag om ett levande torg med närodlat och 
närproducerat 

 KS 2011/190 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar om tillägg till de lokala ordningsföreskrifterna om 
torghandel med närodlat och närproducerat lördagar enligt förslag. 

2. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för torgplats för lokalt ekologiskt      
odlade och närproducerade produkter till 100 kronor per dag 2011 med           
indexreglering. 

3. Besluten träder i kraft när nya centrumtorget invigs hösten 2011. 

Beskrivning av ärendet 

Hans Pettersson föreslår i ett medborgarförslag att Bodens kommun ska följa andra 
kommuners modell och reservera torgplatser på lördagar för att få ett levande torg 
med närodlat och lokalproducerat samt kulturframträdande av musikgrupper. 

Torghandeln regleras av kommunens lokala ordningsföreskrifter för torghandel och 
avgift tas ut enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Tekniska förvaltningen 
handlägger frågor om upplåtelse av offentlig plats.  

Tekniska förvaltningen föreslår att man tillåter Hushållningssällskapet att prelimi-
närt reservera hela Centrumtorget för torghandel av lokalt ekologiskt odlade och 
lokalt producerade varor på lördagar. Definitiv bokning ska göras senast fredag en 
vecka innan försäljningsdag med besked om antal platser och namn på försäljare för 
varje plats. Villkor för nyttjandet ska i övrigt motsvara vad som anges i lokala ord-
ningsföreskrifter för torghandeln i Bodens kommun.  

Kulturframträdanden av idéell art får utan tillstånd ordnas av Hushållningssällska-
pet i samband med torghandel på centrumtorget med hänsyn till allmänhetens till-
gänglighet. 

Avgiften föreslås till 100 kronor per dag för 2011 och därefter indexreglering i lik-
het med övriga avgifter. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 40 Extra pengar till slaghackning av ängsmark och naturparker
 KS 2011/562 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunfullmäktige omfördelar 300 tkr från kommunfullmäktiges oförutsedda 
post till slaghackning av ängsmark och naturparker. 

Beskrivning av ärendet 

Parkavdelningens underskott från förra året skulle finansieras genom utebliven 
slaghackning. 

För att hålla ängsmark och naturparker i vårdat skick behöver de slaghackas, det 
vill säga man klipper ner gräset två gånger per sommar. Dessa markområden ligger 
vanligen i anslutning till villakvarter. Utebliven slaghackning medför olägenheter 
för boende i närheten och det blir en kapitalförstöring i form tuvliknande ängsmark 
och naturparker som efter två år växer igen med sly. Då krävs maskiner för  
slyröjning och de har dubbla timpriser jämfört med slaghackstraktor. 

Efter starka reaktioner från medborgarna har beslut tagits om att slaghacka till en 
kostnad av 300 tkr. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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§ 41 Tekniska förvaltningen, delårsrapport 2011-06 
 KS 2011/553 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner tekniska förvaltningens delårsrapport 2011-06. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen redovisar en delårsrapport för första halvåret 2011.  
Delårsrapporten innehåller en redogörelse för måluppfyllelse över året som gått,  
en ekonomisk analys och en framtidsbedömning.  

Resultatet för tekniska utskottets totala nettokostnader redovisar ett underskott  
med 5 044 tkr. Alla investeringar har inte påbörjats utan startar under andra halv-
året. Tekniska förvaltningen räknar med att alla investeringar kommer att utföras.  

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 42 Svartlå 1:43, brukningsavgift för vatten och avlopp 
 KS 2011/554 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att avtalet om vattentäkt som tecknades i november 
1967 mellan Edefors hälsovårdsnämnd och Folke Sandberg, ägare till Svartlå 
1:43, jämkas så att fastighetens anslutning till kommunens VA-ledningssystem 
har samma villkor som övriga VA-abonnenter. 

2. Villkoren ska gälla från och med 1 oktober 2011. 

Beskrivning av ärendet 

Vid kontroll av abonnentregistret konstaterar tekniska förvaltningen att fastigheten 
Svartlå 1:43 inte debiteras årliga brukningsavgifter för vatten och avlopp, trots att 
man nyttjar kommunens VA-system sedan mitten av 1950-talet. 

Enligt gällande lagstiftning ska kostnaden för VA-verksamheten fördelas på samtli-
ga anslutna fastigheter enligt vad som är skäligt och rättvist. 

Anledningen till att Svartlå 1:43 inte debiteras är ett avtal som tecknades 1967 av 
dåvarande Edefors hälsovårdsnämnd. Avtalet gäller en vattentäkt på en annan fas-
tighet, Svartlå 1:98, som aldrig nyttjats av kommunen. Har felskrivning skett och 
avtalet avser kommunens tidigare vattentäkt på fastigheten Svartlå 7:4, så har kom-
munens nyttjande av denna täkt upphört under första kvartalet 2011. 

Tekniska förvaltningen anser nu att förhållandena är sådana att fastigheten ska  
debiteras årliga brukningsavgifter, varav 70 % utgör avgifter för avledning och  
behandling av avloppsvatten. Fastighetsägaren hävdar att avtalet från 1967 gäller. 

Rättspraxis visar att denna typ av evighetsavtal i princip inte är uppsägningsbara, 
däremot är det möjligt att få det jämkat med hänvisning till senare inträffade om-
ständigheter och ny lagstiftning.  

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 43 Medborgarförslag om belysning på bron över Bodträskån 
 KS 2011/348 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om belysning på bron över  
Bodträskån. 

Beskrivning av ärendet 

Eddie Lind har lämnat in ett medborgarförslag om belysning på bron över  
Bodträskån. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att bron är en klass 1 bro enligt  
Länsstyrelsens klassificering av kulturhistoriskt värdefulla vägbroar.   

Bron som inte är i bästa skick är i behov av en upprustning. Tekniska förvaltningen 
har gjort en besiktning och en bärighetsberäkning för att säkerställa gång- och  
cykeltrafik samt lättare snöröjningsfordon.  

Att rusta upp bron beräknas kosta mellan fyra och sex miljoner kronor. Pengar 
för att rusta upp bron har inte kunnat inrymmas i investeringsbudgeten de senaste 
åren. Belysning kan bli aktuell först efter en upprustning av bron.  

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 44 Medborgarförslag om vägbelysning i Unbyn samt gång- och 
cykelbana längs väg 616 

 KS 2011/384 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om vägbelysning i Unbyn. 

2. Förslaget om gång- och cykelväg längs väg 616 vidarebefordras till  
Trafikverket.  

Beskrivning av ärendet 

Leif och Berith Ekervhén har lämnat i ett medborgarförslag om belysning längs 
byaslingan i Unbyn samt ny gång- och cykelbana längs väg 616. 

Tekniska förvaltningen säger i sitt yttrande att gamla byavägen och slingan genom 
det nybyggda området i Unbyn är enskilda vägar där ansvarig väghållare är Unbyns 
vägsamfällighetsförening. Kommunen sätter normalt inte upp några längsgående 
belysningspunkter på enskilda vägar utan endast vid utfart mot allmän eller enskild 
väg. 

Ansvaret för väg 616 mellan Boden och Avan ligger på Trafikverket. Bodens 
kommun får möjlighet att skicka in önskemål på det statliga vägnätet i kommunen 
och önskemålet om gång- och cykelbana på väg 616 finns med där.  

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 45 Förlängning av avtal om avfallshämtning, slamtömning/ 
högtrycksspolning samt hämtning och omhändertagande 
av rötrest 

 KS 2007/57 

Tekniska utskottets förslag 

1. Avtalet med Ragn-Sells AB om avfallshämtning, slamtömning/  
högtrycksspolning samt hämtning och omhändertagande av rötrest förlängs 
under perioden 2012-05-01—2014-04-30 

2. Entreprenadavtal tecknas mellan parterna och ersättning för utförda uppdrag re-
gleras mot á-priser enligt grundanbud. 

3. Erforderlig bankgaranti infordras från entreprenören. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens femåriga kontrakt med Ragn-Sells AB för entreprenaderna upphör 
2012-04-30. Enligt kontraktet har beställaren rätt att förlänga kontraktstiden med 
två år. 

Tekniska förvaltningen föreslår att avtalet förlängs med hänsyn till den positiva 
prisbilden, Ragn-Sells som en av Sveriges största aktörer inom miljöområdet,  
engagemanget på Brännkläppens avfallsanläggning inklusive ägarförhållandet i 
REBAB. Företaget kommer om så sker att förbättra fordonsparken och även skaffa 
flera biogasdrivna fordon. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 46 Ansökan om hastighetsbegränsning på väg 750 mellan  
Boden och Buddbyn 

 KS 2011/533 

Beslut 

1. Tekniska utskottet har inget att erinra mot Trafikverkets ansökan om hastighets-
sänkning på väg 750 utom tättbebyggt område. 

2. Tekniska utskottet avvaktar med beslut om hastigheten på väg 750 inom  
tättbebyggt område tills hastighetsöversynen och hastighetsplanen är slutförd. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen begär kommunens yttrande över Trafikverkets ansökan om en  
hastighetssänkning från 70 km/timme till 60 km/timme på väg 750 genom Buddbyn 
och fram till gränsen för tättbebyggt område i samband med att man bygger om  
vägen.  

Hastighetsgränsen som föreslås genom Buddbyn utanför tättbebyggt område bygger 
på att hastighetsgränserna succesivt ska anpassas till säkerhetsstandard och till  
övriga transportpolitiska delmål.  

Trafikverket ansöker hos Bodens kommun om en höjning av hastigheten från 50 
km/timme till 60 km/timme vid gränsen för tättbebyggt område med början vid 
Tvärgatan och 550 meter söder om denna för att minska plottrigheten. Samtidigt  
föreslår man att övergångsstället vid Tvärgatan tas bort och görs om till en  
gångpassage. 

Kommunen genomför en hastighetsöversyn och en hastighetsplan under 2011 för 
tättbebyggt område i centrala Boden. Beslut om en eventuell hastighetsökning på 
denna sträcka kommer att ske efter att hastighetsplan och översyn är slutförd. Detta 
för att få en enhetlig hastighet på liknande sträckor i kommunen och att dessa  
hastigheter införs samtidigt.  

 

För kännedom 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
Trafikverket 
Tekniska förvaltningen 
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§ 47 Lokala trafikföreskrifter för gågata och gångfartsområde 
 KS 2011/555 

Beslut 

1. Tekniska utskottet ger tekniska förvaltningen i uppdrag att meddela de lokala  
trafikföreskrifter som krävs för gågata på Drottninggatan mellan Kyrkgatan och 
Färgaregatan. 

2. Meddela de lokala trafikföreskrifter som krävs för gångfartsområde på  
Drottninggatan mellan Sadelmakaregatan och Färgaregatan samt på  
Färgaregatan mellan Kungsgatan och Drottninggatan.  

Beskrivning av ärendet 

På Gågatan, delen Drottninggatan mellan Kyrkgatan och Färgaregatan finns idag 
skyltar som talar om att det är en gågata. Den är också en gågata enligt detaljpla-
nen. För att reglerna för en gågata ska gälla bör en lokal trafikföreskrift upprättas. 

Vid ombyggnaden av Drottninggatan och Färgaregatan utformas området utan  
nivåskillnader. Gående nyttjar hela ytan och det är inte lämpligt att köra fortare än 
gångfart. Därför föreslår tekniska förvaltningen vägmärke och lokal trafikföreskrift 
för ett gångfartsområde. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 
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