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Plats och tid  Stadshuset, nämndsalen kl 10.00 – 11.15 
  
Beslutande Bo Lindström (M), Lars Nilsson (S), Roger Bohman (C),  

Inger Billenman (S), Egon Palo (M), Rasmus Joneland (V),  
John-Olof Degerhäll (NS) 

Ersättare Anders Pettersson (KD), Carola Larsson (FP),  
Anna-Karin Nylund (S), Catarina Ask (MP) 

Övriga Teknisk chef Torbjörn Almqvist, avdelningschef Ove Andersson, 
avdelningschef Bo-Gunnar Lundberg, avdelningschef Karin Sundén, 
avdelningschef Johanna Lindblad, avdelningschef Mats Elgcrona, 
avdelningschef Lennart Stubé, förvaltningssekreterare Siw Söderlund 

Utses att justera Inger Billenman (S) 
 
Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen 2010-12-20 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Siw Söderlund

§§ 36-42 

     
   Ordförande 
Roger Bohman

 

     
  Justerare 
Inger Billenman

  

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 36 Rapporter 
  

- Förvaltningschefens rapport, december 2010 

- Ekonomisk snabbrapport november 2010 

- Information om utbyggnad av biogasanläggningen. 

- Information om upprustning/ombyggnad av Centralskolan 
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§ 37 Motion från Carola Larsson (FP) om sopsortering på allmän 
plats 

 KS 2010/490 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen från Carola Larsson (FP) om att förbätt-
ra möjligheten till sopsortering på allmän plats. 

2. I samband med bytet av papperskorgar på dessa platser samt vid utökning av in-
samlingsställen ska målet vara att behållare med upp till fyra fack succesivt 
ställs ut. 

Beskrivning av ärendet 

I en motion föreslår Carola Larsson (FP) att lösningar för sopsortering i kärl på all-
män plats undersöks och att principbeslut tas om framtida byte till sopsorteringsba-
ra kärl. 

Enligt kommunens avfallsplan som antogs i fullmäktige § 141/2008 ska insamlat 
återvinningsbart materiel öka. Ett mål i planen är att allmänna platser och naturmil-
jö inte är nedskräpade. Föreslagen åtgärd för att uppnå det är att placera ut fler pap-
perskorgar på lämpliga ställen med tätare tömning. 

Praxis för utformandet av papperskorgar har varit att samla in osorterat avfall som 
lämnas till förbränning. Den senaste tiden har det på marknaden kommit fram be-
hållare med upp till fyra fack där exempelvis brännbart avfall, förpackningar av 
metall och glas samt petflaskor och returburkar kan lämnas. Dessa finns nu i cirka 
25 av landets kommuner och fler kommer. 

 

För beslut 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 38 Revidering av riktlinjer för resor och transporter 
 KS 2010/782 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunstyrelsen antar förslag till reviderade riktlinjer för resor och transporter. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har reviderat kommunens riktlinjer för resor och transporter 
antagna i kommunstyrelsen § 223/2007. 

Syftet med riktlinjerna är att kommunens resor ska bli mer miljövänliga, säkra och 
kostnadseffektiva. Kravet att kommunens tjänstebilar skulle utrustas med alkolås 
har inte uppnåtts till utsatt datum och därför behövs en revidering enligt följande 
punkter.  

- Alkolås och krockkudde på förarplats från och med 1 januari 2013. 

- För att hålla nere kostnaderna för tjänsteresor bör varje förvaltning utse en rese-
planerare med ansvar för bokningar enligt föreslagen riktlinje. 

- Varje chef ansvarar för att medarbetarna har kunskap om vad miljövänligt, sä-
kert och kostnadseffektivt resande innebär och reser enligt riktlinjerna. 

- Riktlinjerna omfattar anställda och förtroendevalda i Bodens kommun från och 
med 1 januari 2011. 

 

För beslut 
Kommunstyrelsen 
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§ 39 Gatubelysning på Stugvägen, Sävastön 
 KS 2010/610 

Beslut 

Tekniska utskottet avslår ansökan om belysning längs Stugvägen eftersom kommu-
nens riktlinjer inte uppfylls. 

Beskrivning av ärendet 

Boende längs Stugvägen på Sävastön har, genom Strandstugornas samfällighetsfö-
rening, lämnat in en ansökan om gatubelysning. Längs vägen finns sex åretruntbo-
städer samt vägen nyttjas också av äldre personer och de som inte bor där. 

Kommunens riktlinjer för belysning i glesbygd innebär att trafiksäkerheten ska för-
bättras för fast boende vid utfart till allmän eller enskild statsbidragsberättigad väg 
genom att belysa enskilt vägskäl, busshållplatser eller postlådor. Stugvägen på Sä-
vastön är en enskild väg inom tätbebyggt område och ansökan avser längsgående 
vägbelysning vilket inte uppfyller riktlinjerna. 

 

För kännedom 
Strandstugornas samfällighetsförening 
Tekniska förvaltningen 
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§ 40 Övertalighet inom tekniska förvaltningen 
 KS 2010/667 

Beslut 

Övertalig personal inom tekniska förvaltningen sägs upp på grund av arbetsbrist. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen upphandlat del av lo-
kalvården och all fastighetsskötsel på entreprenad. Upphandlingarna krävde att bli-
vande entreprenörer skulle erbjuda kommunens personal arbete.  

Av totalt 49 personer som erbjöds arbete valde 19 att tacka nej varav fyra accepte-
rade ett erbjudande om avgångsvederlag. Det innebar en övertalighet på femton 
personer inom kommunals avtalsområde på tekniska förvaltningen och en process 
för uppsägning måste därför göras. 

Efter slutförda MBL-förhandlingar med Kommunal kvarstår elva personer som går 
vidare till omplaceringsutredning. Finns inga vakanta tjänster under perioden 13 – 
23 december, som dessa personer har kompetens för, är övertaligheten konstaterad.  

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 
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§ 41 Inventering, omskrivning och elektronisk kungörelse av  
trafikföreskrifter 

 KS 2010/94 

Beslut 

1. Tekniska utskottet uppdrar åt tekniska förvaltningen att meddela trafikföreskrif-
ter enligt inventering. 

2. Sammanställning över meddelade föreskrifter delges tekniska utskottet. 

Beskrivning av ärendet 

Regeringen beslutade den 17 juni en förordning med ikraftträdande 1 juli om änd-
ringar i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföre-
skrifter som innebär en tidsfrist.  

Tekniska utskottet har tidigare beslutat, § 8/2010, att uppdra åt tekniska förvalt-
ningen att anpassa de lokala trafikföreskrifterna som antagits enligt tidigare lagrum 
till dagens lagrum. De har nu meddelats, registrerats och publicerats på Transport-
styrelsens särskilda webbplats, Rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT). 
Senast 31 december 2010 ska samtliga trafikföreskrifter vara meddelade och publi-
cerade på webbplatsen. Föreskrifter som inte har publicerats upphör att gälla. 

För att arbetet ska gå så smidigt som möjligt föreslås att tekniska förvaltningen får i 
uppdrag att meddela sådana trafikföreskrifter som är aktuella enligt den inventering 
som utförts. I förslaget ingår inte föreskrifter som är av omfattande eller principiell 
art. 

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 
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§ 42 Tekniska utskottet, sammanträdesdagar 2011 
 KS 2010/783 

Beslut 

Tekniska utskottet fastställer förslag till sammanträdesdagar för 2011. 

Beskrivning av ärendet 

Följande sammanträdesdagar föreslås för tekniska utskottet 2011.  

17 februari 
14 april 
25 augusti 
20 oktober 
15 december 

Sammanträdestid torsdagar kl 14.00 

 

För kännedom 
Tekniska utskottets ledamöter och ersättare 
Tekniska förvaltningen 
Kansli- och informationskontoret 
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