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KommunledningsfÖrvaltnin

Stadshuset, Fullmäktigesalen, 14:00-1 5:45

Ledamöter

Lena Goldkuhl(S)
Egon Palo (M)
Michael EngstrÖm (S)
Göran Ahlman (M)
Sead Maglic (NS)
Gösta Eriksson (MP)
Daniel Rönnbäck (M)

Tjånstgörande ersättare

Eva Westlund (S)
Kurt Pettersson (S)
Glenn Blom (S)
Lars Karlsson (L)
Rasmus Joneland (V) S 42
Bernt Drugge (SD)

Tjänstemän

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

Daniel Rönnbäck (M)

Tekniska förvaltni nge n, 2017 -09-21

Paragrafer 34-42
Annchatrine Vikberg

Q'"
Sead (

Daniel Rönnbäck

ANSLAG/BEVIS
Protokollet år justerat. Justeringen har t¡llkännagetts genom anslag.

Underskrift
Annchatrine Vikberg
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s34 Medborgarförslag - Minska riskexponer¡ng genom att
ytvattenintaget förläggs till älvsfåran i höjd med eller
uppströms vid grundvattentäkten.
KS 2016/506

Tekn iska utskottets förslag
Kommunfullmfütige avslår ett omedelbart genomftirande av
medborgarfiirslaget. Förslaget inkluderas i den fortsatta VA-planeringen.

Beskrivning av ärendet
Michael Edin har lämnat in ett medborgarftirslag gällande flytt av
kommunens reserwattenintag. En fl¡t av vattenintaget skulle enligt Michael
Edin både öka säkerheten gällande vattenkvalitén samt minska påverkan av
ett nylt vattenskydd ñr boende och verksamheter som berörs av ftirslaget till
nytt vattenskydd.

Under våren 2017 g¡ordes en fürstudie ftir att utreda ftir och nackdelar med
en eventuellt flytt. Studien indikerade pâ att en flytt kan vara till ftjrdel. För
närvarande pågår även ett pilotftirsök gällande ftirbehandling av både
råvatten och även grundvatten, vilket vid gott resultat kan innebära att
reningsprocessen ftirändras och en större del fl¡tas från Pagla till Kusön. En
ftirstudie över vilka framtida investeringar som krävs ftir att kunna rena vårt
ytvatten i Pagla är gjord. Den visar på mer omfattande renoveringsbehov än
vad som tidigare varit känt. Även andra strategiskt viktiga frågor gällande
Bodens vattenproduktion pägär, så som ansökan om ökat vattenuttag och
diskussion kring ökat rådighet.

Ovan beskriven situation innebär att det vore att füredra atr värrta med att
besluta om eventuell fl¡t av vattenintag samt framtida vattenskydd ftir
reserwatten.

Yrkanden
Lena Goldkuhl (S) yrkar att punkt 2 " Kommunfullmäktige beslutar att den
pågående processen med att skydda både rå- och ytvatten skiljs åt och att
fürsta steg blir afttafran ett ftirslag till beslut gällande Kusöns
grundvattent¿ikt." stryks ur protokollet.

Beslutsgång
Ordftjranden ställer Lena Goldkuhls och berednings ftirslag mot varandra
och f,rnner att tekniska utskottet beslutar enligt Lena Goldkuhls ftirslag.

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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S 35 Vite för uteblivet nyttjande av bokad torgplats
KS 20t7lst2

Tekn iska utskottets förs lag
Kommunfullmäktige beslutar att vite på 500 kr per dag tas ut für bokad
torgplats som ej nyttjas.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den25 maj 2015 att torgplatsema i Boden
skulle vara avgiftsfria under en fürsöksperiod på sju månader med start den 1

juni 2015. Därefter har avgiftsfriheten ftirlängts och gäller tills vidare.

Avgiftsfriheten har medfört att torgplatser bokats upp och sedan inte nyttjas,
vilket medftirt att Tekniska fürvaltningen tvingats neka torghandlare plats
och torget har stått helt eller delvis oanvänt, speciellt vid stora evenemang.

Försöket med gratis torgplatser har fallit väl ut. Bokningarna av
torgplatserna har ökat. Ãr 2014 bokades torgplats vid72 tillftillen, 2015 vid
166 tillfrllen och 2016 vid 221tillfÌillen.

Tekniska ftirvaltningen föreslår att ett vite tas ut för en torgplats som bokats
och sedan inte används. Information om vitet ges vid bokningstillftillet samt
anges på kommunens hemsida.

Yrkanden
Lena Goldkuhl (S) yrkar att vitet på 500 kr tas ut per dag istället für per
tillftille som var füreslaget.

Beslutsgång
Ordfürande ställer Lena Goldkuhls och beredningens ftirslag mot varandra
och finner att tekniska utskottet beslutar enligt Lena Goldkuhls ftirslag.

För beslut
Kommunfullmziktige

S¡da

4(12)

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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S 36 Tekniska förvaltn¡ngensverksamhetsberättelsejanuari
- augustt 2017

K520171322

Tekn iska utskottets förslag
Kommunstyrelsen godkänner tekniska ftirvaltningens verksamhetsberättelse
till och med augusti2017, med mål-, drift- och investeringsredovisning.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen har upprättat ftirslag till verksamhetsberättelse till
och med augusti 2017.

Verksamhetsberättelsen innehåller en redogörelse für perioden januari till
och med augusti, måluppftiljning, en ekonomisk analys samt en
framtidsbedömning.

För beslut
Kommunstyrelsen

Sida
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s37 Yttrande över medborgarförslag om plogning av
gångvägar
KS 20t71156

Tekn iska utskottets förs lag
Kommunstyrelsen bifaller medborgarftirslaget

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarftirslag kom in till Bodens kommun den 28 februari 2017 med
önskemål om att kommunen plogar sammanhängande ftirbi Tecknarvägen,
Målarvägen, Ritarvägen, Stinsvägen och Burvägen samtidigt som
gangvägarna plogas. Då skulle man fä en sammanhållen plogad gångväg till
och fran Torpgärdsskolan.

Tekniska ftirvaltningen har ftir avsikt att utfüra plogning enligt önskemåI.

För att det ska fungera att ploga i samband med skoltider är det två viktiga
faktorer som styr detta, utkallningstid och avslutat snöfall.

För beslut
Kommunstyrelsen

/ Expedierat
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S 38 Yttrande över medborgarförslag om sopkorgar för
hundbajspåsar
KS20t7/323

Tekn iska utskottets förslag
Kommunstyrelsen avslår medborgarftirslaget att utöka antalet hundlatriner
runt om i kommunen låings våra gångbanor.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarfürslag kom in till Bodens kommun den 15 maj2017 med
önskemålom fler sopkorgar/hundlatriner runt om i kommunen låings våra
gångbanor, ftir att kunna slänga hundbajspåsar. Lena har också önskemål om
fler hållare ftir hundbajspåsar.

Enligt 18 $ i Bodens Lokala ordningsstadgar skall ftiroreningar efter hundar
plockas upp på alla offentliga platser inom kommunens tätorter.

Som hundägare måste man räkna med att bära hundbajspåsarna hem till sin
egen hantering av avfall, det är inte kommunens skyldighet. Däremot
ftjrsöker vi tillgodose hundägarnas önskemål i så stor utsträckning som
möjligt samt utifrån de behov vi ser i de olika områdena.

För beslut
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat

2crt4 *ü7*z lkw



Bodens kommun
Sam manträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2017-09-19

Sida

B(12)

Tekniska utskottet

s3e Lä nstra ns po rtp la n 201 4-2025 fö rs lag o bj ekt för
utförande under 2018 på kommunala vägnätet
K520t4t284

Tekn iska utskottets fö rslag
Bodens kommun ftireslår Sergeantsgatan som objekt für utfürande ar 2018.
Proj ektet omfattar trafiksäkerhets-, mi lj ö - o ch till gängli ghetsåtgärder.

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

För att aktualisera beslutsunderlaget vill Region Non få in kommunernas
forslag om att utftira trafiksäkerhets-, miljö- och tillgänglighetsåtgärder på
det kommunala vägnätet under 2018. Åtgärderna kommer att finansieras
med högst 50 procent av kostnaden via låinstransportplanen och resterande
del av respektive kommun. Av underlaget ska ftirutom totala kostnaden och
prioriteringsordning även framgå tydliga motiv varftir respektive åtgåird bör
prioriteras.

Projektet omfattas av:

o Kantstensbunden gang- och cykelbanapä Sergeantsgatans västra sida
mellan Drottninggatan och Sveavägen. Den länkas ihop med befintliga
gång- och cykelbanor, samt bef,rntliga busshållplatser på Drottninggatan
och Sveavägen.

o Kort avsmalning av vägen och upphöjt övergångsställe över
Sergeantsgatan i höjd med Björkdungens fürskola som länkar ihop med
den planerade gång- och cykelbanan mellan ftirskolan och
odlingsparken. Avsmalningen innebär att möte mellan personbilar
omöjliggörs.

Föreslaget objekt har tagits fram av Tekniska ftirvaltningen i samråd med
S amhäl lsbyggnadskontoret.

För beslut
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande / Expedierat Zc>Q - a 4.-L ft ØL
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S 40 Tillägg till kommunstyrelsen delegationsordning samt
fastställande av riktlinjer för skolskjuts och elevresor
K520t71524

Tekn iska utskottets förslag
1. Kommunstyrelsen beslutar om ftiljande tillägg i delegationsordningen

a. ny delegation 7:11 Beslut om skolskjuts där villkoren inte är
preciserade i riktlinjer eller gällande lagstiftning, delegat
enhetschef Trafikenheten med ersättare avdelningschef Gata-
parkavdelningen

b. ny delegationT:12 Beslut om elevresor där villkoren inte är
prcciserade i riktlinjer eller gällande lagstiftning, delegat
enhetschef Trafikenheten med ersättare avdelningschef Gata-
parkavdelningen

c. ny delegationT:|3 Beslut om skolskjuts och ersättning där
villkoren inte är preciserade i riktlinjer eller gällande lagstiftning
ftir elev som går i annan kommuns grundskola, grundsärskola,
gymnasiesärskola och måste övernatta, delegat enhetschef
Trafikenheten med ersättare avdelningschef Gata-
parkavdelningen

d. till de nya delegationerna 7:Il-7:l3läggs Kommentar: Skolskjuts
som füljer gällande lagstiftning och riktlinjer betraktas som
verkställighet.

e. delegation 7:I,"Lokala trafikftireskrifter och ftireskrifter som inte
tir av principiell betydelse eller annars av större vikt"
kompletteras med Kommentar: Yttranden till låinsstyrelsen som
utgör underlag till beslut, betraktas som verkställighet.

f. Delegation 7:8 " Förordnande av kommunala parkeringsvakter"
ersättare Teknisk chef byts ut till avdelningschef Gata-
parkavdelningen istället.

2. Kommunstyrelsen fastställer "Riktlinjer für skolskjuts"
daterad 2017-08-28.

Beskrivning av ärendet
I och med att beslut fattats attflfita över en tjänst för hantering av
transporter fiir skolskjuts och elevresor från utbildningsft)rvaltningen till
tekniska ftirvaltningen, behöver Kommunstyrelsens delegationsordning
kompletteras med delegation ftir beslut om skolskjuts samt fastställande av
riktlinjer ftir skolskjuts och elevresor.

Delegationsordningen behöver också kompletteras med ftirtydligande av
delegation 7:l "Lokala trafikftjreskrifter och ftireskrifter som inte är av

Sida
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principiell betydelse eller annars av större vikt" ftir att tydliggöra att
yttranden som lämnas till länsstyrelsen och utgör ett underlag till beslut
betraktas som verkställighet samt byte av ersättare i delegation 7:8 "
Förordnande av kommunala parkeringsvakter".

I samråd med kommunjuristen ftireslår tekniska ftirvaltningen ovanstående
justering av kommunstyrelsens delegationsordning für tirendegrupp 7 Yágar,
trafik och offentlig plats.

Reservationer
Egon Palo (M), Daniel Rönnbäck (M) och Göran Ahlman (M) reserverar sig
mot punkt 2 " Kommunstyrelsen fastställer "Riktlinjer für skolskjuts"
daterad 2017-08-28".

För beslut
Kommunstyrelsen

Sida
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s41 Yttrande till länsstyrelsen.angående begäran om
allmänna vattentjänster i Ovre Buddbyn
K52017t349

Tekniska utskottets beslut
Tekniska ftirvaltningens sammanställning av utredning och slutsatser enligt
nedan utgör Tekniska utskottets yltrande till Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun mottog 2017-05-30 underrättelse från Länsstyrelsen i
Norrbotten med en begäran om yttrande avseende rubricerat ärende. Ärendet
berör 24 stycken fastigheter i Övre Buddbyn.

Miljö- och byggnÈimnden, Bodens kommun har tidigare yttrat sig avseende
pågående avloppsinventering, generell risk för påverkan på miljö och
dricksvatten samt generella forutsättningar für enskilda avloppsanordningar.

Tekniska ftirvaltningen har under juni-augusti 2017 såsom huvudman ftir
allmåin VA-anläggning i Bodens kommun tolkat begäran utifrån
vattentjänstlagen $6, beslutad VA-plan samt genomfürt en översiktlig
teknisk bedömning av utbyggnadsmöjligheter på kort/medellang sikt (inom
5-10 år).

Aktuell bebyggelse i Buddbyn bedöms ej vara samlad bebyggelse enligt den
praxis som utvecklats i Sverige ftir att tolka $6 vattentjänstlagen. Enligt
antagen VA-plan i Bodens kommun är ett flertal andra områden med
enskilda avlopp mer prioriterade ftir kommunal VA-utbyggnad kommande
12 år utifrån vedertagna prioriteringsgrunder. Att på kort sikt tvingas till
omprioritering av utbyggnadsordningen ger mest troligt negativa
konsekvenser ftir det totala miljö- och hälsoskyddet i kommunen.

Tillgringlig kapacitet i spillvattensystemet ftir ytterligare anslutning i
området åir dessutom idag mycket liten/otillräcklig.

Att fastighetsägarna genomftir åtgärder für att uppnå acceptabel status på
enskilda avloppsanordningar i Buddbyn utifrån beprövade metoder ftirefaller
nödvändigt oavsett Länsstyrelsens beslut. Mot bakgrund av detta och av
andra skäl som angivits anser Tekniska ftirvaltningen att avloppshanteringen
i aktuellt område i Buddbyn sker via enskilda avloppsanordningar tills
vidare.

För kännedom
Låinsstyrelsen i Norrbottens län
Tekniska fürvaltningen

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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. Månadsrapport ekonomi juli 20l7,KS 2017 1266

o Förvaltningschefens rapport augusti 2017,KS 2017124

o Skolskjuts - Maria Kristoffersson

o Biogas - Jan Lundberg, Robert Näslund

o Förslag till innehåll på temadag VA den 3l oktober

o Norra älvstråket, nuläge VA-utbyggnad Kusön/Kusån - Magnus
Bäckström berättade att information om ftirslag till
verksamhetsområde kommer att skickas ut till samtliga berörda
fastighetsägare under hösten 2017. Remisstid I månad, dåirefter
kommer beslut om verksamhetsområde att fattas i
Kommunfullmfütige.

Utdragsbestyrkande / Expedierat 
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