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Tekniska utskottet

s r7 Kompletter¡ng till befintliga avg¡fter och viten v¡d
grävning i offentlig plats samt trafikanordningsplaner
KS 2016/653

Tekn iska utskottets fö rs lag
Kommunfullmäkti ge fastställer komplettering ti I I befintli ga av gift er och
viten vid grävning i offentlig plats samt trafikanordningsplaner.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun beslutade i kommunfullmäktige 2016-12-19 $ 160 att
inftira viten och avgifter kopplade till grävning i offentlig plats samt
trafi kanorclningsplaner.

Under arbetets gång med detta har behov att komplettera beslutade avgifter
och viten uppmåirksammats.

Komplettering av viten för grävning i offentlig platsmark ftir:

o Avsaknad av godkänt grävtillstånd, vite 10 000 kr.

o Felplacering av ledning jämftirt med tillstånd, vite l0 000 kr.

o Felplacering av schaktgrop jämfttrt med tillstånd, vite 10 000 kr.

o Kopia av grävtillstånd saknas på arbetsplatsen, 5000 kr.

o Grävtillståndsansökan har ej inkommit i tid innan arbetets start, vite
5000 kr.

. Tidsftirlängning av grävtillstånd har ej begärts senast 5 dagar innan
tillståndets utgång, vite 5000 kr.

o Under arbetets gång ej hållit arbetsområde eller området i nära
anslutning till detta i städat skick beträffande spill, skräp och
liknande, vite 5000 kr

. Ej snöröjt/halkbekämpat på eller i direkt anslutning till arbetsplatsen,
vite 5000 kr.

Material/upplag på fel plats eller siktskymmande für trafik,
vite 10 000 kr.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Tekniska utskottet

s 18 Omfördelning av driftbudget från Tekniska
förvaltn i n gen ti I I Sam häl ls byg g nads kontoret
KS 20r7129t

Tekn is ka utskottets förslag
Kommunfullmäktige godkänner omft)ringen pä 512,9 tkr från Tekniska
ftirvaltningens driftsbudget till Samhällsbyggnadskontoret för överfl¡tning
av tj änsten trafikplanerare.

Beskrivning av ärendet
I kommunfullmäktiges strategiska plan ftir åtren2017-2019 är Tekniska
ftirvaltningens driftsbudget fastställd. Därefter har samtal ftirts mellan
Tekniska ftirvaltningen och Samhällsbyggnadskontoret angående behovet av
att överfüra tjänsten trafikplanerare.

Överftiringen sker mot bakgrund av Samhällsbyggnadskontoret sköter
kommunens arbete med den långsiktiga trahkplaneringen. Bedömningen är
att i det arbetet finns störst behov av tjänsten.

För beslut
Kommunfullmäktige

Zö{q.-Ò5
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Tekniska utskottet

s 1e Aterrapportering av utredning om att utveckla
äventyrsstigen strand promenaden
KS 2015/1s0

Tekn iska utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att alternativ 2 är det mest ñrdelaktiga ftirslaget,
att anlägga en gångbro under järnvägsbron som då sammanlänkar gång- och
cykelvägarna som går längs Bodån, vilket också överensstämmer med
medborgarftirslaget.

Beslut om utfürande fattas efter att medel har blivit tilldelade i Strategiska
planen.

Beskrivning av ärendet
I ett medborgarfürslag till Bodens kommun (KS 2015i150) ftreslogs
anläggande av en gangbro under Järnvägsbron som då sammanlänkar gang-
och cykelvâgama som går längs Bodån. Syftet med medborgarfdrslaget är att
dels göra äventyrsstigen (söder om Järnvägsbron) attraktivare och dels uppnå
en säkrare miljö ñr gåtng- och cykeltrafikanterna som då inte behöver korsa
riksväg 97.

Kommunstyrelsen beslutade att hänskjuta ärendet ftir behandling i
Strategiska planen.

Vatten & Miljöbyrån fick i uppdrag av tekniska ftirvaltningen att dels utreda
ftirutsättningama ftir medborgarftirslag och dels ta fram l4terligare alternativ
som uppfyller medborgarfürslagets syfte. Med denna bakgrund har Erik
Lundgren (student, högskoleexamen i Samhällsbyggnad, Luleå tekniska
universitet) giort ett examensarbete där altemativ tagits fram och värderats
utifrån ett antal kriterier. I ett senare skede utreddes även ett fiärde alternativ
ftir sträckning av bro- och gång- och cykelväg.

Utifrån givna fürutsättningar har fyra alternativ tagits fram och
sammanställts i rapporten. De fyra alternativen redovisas i olika avsnitt där
brotyper, rekommenderad placering och en grov kostnadsuppskattning
presenteras. Alternativen har ställts mot varandra och det mest ñrdelaktiga
forslaget som också är mest likt medborgarftirslaget är alternativ 2.

Yrkanden
Daniel Rönnbäck (M) yrkar att "Beslut om utfürande fattas efter att medel
har blivit tilldelade i strategisk plan" läggs till i beslutet.

'Zr:tl-¡S-rV1Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Beslutsgång
Ordftiranden ställer Daniel Rönnbäcks och beredningens ftirslag mot
varandra och finner att tekniska utskottet beslutar enligt Daniel Rönnbäcks
ft)rslag.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Tekniska utskottet

s20 Yttrande över medborgarförslag om övergångsställe
vid Prästholmsskolan nära busshållplats
K520161636

Tekn iska utskottets förslag
Kommunstyrelsen avslår medborgarftirslaget om att fl¡ta övergångsstället
vid korsningen Prinsgatan/Rörviksgatan närmare busshållplatsen på
Rörviksgatan utanfür Prästholmsskolan.

Beskrivning av ärendet
Noah Nguyen har skickat in ett medborgarftirslag där han önskar att
övergångsstället vid korsningen Prinsgatan/Rörviksgatan fl¡tas närmare
busshållplatsen utanftir Prästholmsskolan. Noah beskriver att barnen korsar
gatan utan att använda de övergångsställen som finns på var sida av
busshållplatsen.

På Rörviksgatan finns det en hållplats i vardera riktningen utanfür
Prästholmsskolan. Det finns två övergångsställen, närmast füre och efter
hållplatserna. Dessa är hastighetssäkrade i form av gupp. Gällande hastighet
på sträckan är 30 km/h.

Utgångspunkten für placering av hållplatser ska vara en god trafiksäkerhet
ftir alla trafikanter och bussresenärernas behov av attraktiva lägen med korta
och trafiksfüra gång- och cykelanslutningar.

En generell regel är att det ofta är bäst att placera en busshållplats efter en
gatukorsning eller ett övergångsställe. Om bussen stannar omedelbart efter
övergångsstället finns risk ftir att sikten blir skymd für mötande trafik. Minst
5 meter ska därftir eftersträvas mellan övergångsställe och bussens bakre del.
Hållplatsen får inte placeras närmare än 10 meter füre ett övergångsställe, av
samma anledning. Därftir är övergångsställena placerade som de är idag.

Det finns en öppning i staketet som omgärdar skolgården. Dess öppning mot
Rörviksgatan lockar barnen att gena över vägen istället für att anvåinda

övergångsställena. Om denna öppning stängs skulle barnen troligtvis
anvåinda huvudingången till skolgården och därmed även använda de

hastighetssäkrade övergångsställena. Fastighetsftirvaltningen har blivit
informerad om öppningen i staketet och beslutar om eventuell åtgard.

För beslut
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande / 2-<:>(\ -Õç-_
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Tekniska utskottet

s2r Yttrande över medborgarförslag - önskemål om staket
vid trottoaren bredvid Rörviksgatans busshållplats
KS 20161642

Tekniska utskottets förslag
Kommunstyrelsen avslår medborgarft)rslaget om att sätta upp ett staket på
trottoaren bredvid busshållplatsen på Rörviksgatan utanftir
Prästholmsskolan.

Beskrivning av ärendet
Jesper Norén har skickat in ett medborgarfürslag där han önskar ett staket på
trottoaren bredvid busshållplatsen på Rörviksgatan utanftir
Prästholmsskolan. Jesper önskar ett staket für att fürhindra att de som stiger
av bussen ska gå över gatan utan att anvåinda övergångsställena.

På Rörviksgatan finns det en hållplats i vardera riktningen utanfür
Prästholmsskolan. Det finns två övergångsställen, närmast füre och efter
hållplatserna. Dessa är hastighetssäkrade i form av gupp. Gällande hastighet
på sträckan är 30 km/h.

Det finns en öppning i staketet som omgärdar skolgården. Dess öppning mot
Rörviksgatan lockar bamen att gena över vägen istället ftir att använda
övergångsställena. Om denna öppning stängs skulle barnen troligtvis
använda huvudingangen till skolgården och därmed även anvåinda de säkrade
övergångsställena. Fastighetsftirvaltningen har blivit informerad om
öppningen i staketet och beslutar om eventuell åtgard.

För beslut
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s22 Yttrande över medborgarförslag - stäng Järnvägsgatan
mellan Smedjegatan och Bastugatan
KS20t6l6s9

Tekniska utskottets förslag
Kommunstyrelsen avslår medborgarforslaget om att stänga av Norra
Järnvägsgatan mellan Smedjegatan och Bastugatan, dâ man vill eftersträva
ett jämnt trafikflöde ftirdelat på fler gator.

Beskrivning av ärendet
Stefan Fredriksson upplever att det varit nåira olyckor efter Norra
Järnvägsgatan på grund av fordonstrafiken, de kör ftjr fort efter sträckan
samt dåligt trafikantbeteende i största allmänhet. Då det är många barn som
går denna väg till bland annat Norrskenets friskola så önskar han information
till personal-bygghenar-datakonsulter att under byggtid hänvisa trahk till
Smedjegatan. Han önskar även man stänger av Norra J?imvägsgatan från
fordonstrafik. Att man sätter upp betongsuggor efter Norra Järnvägsgatan ftir
att skilja fordon och övriga trafikanter samt att Norra Jåirnvägsgatan
enkelriktas. Även trafiksåikerheten på västra sidan av Norra Järnvägsgatan
ska ses över.

20I 6-1 1 - 1 7 meddelade Fastighetsftirvaltningen entreprenörerna angående de
upplevda problemen med byggtrafik i området.

Att leda om trafiken från Norra Jämvägsgatan in till endast Smedjegatan
innebär att man koncentrerar all trafik på en gata, istället ft)r att man sprider
ut trafiken på två gator. Detta kommer innebära att boende på Smedjegatan
tar all trafik i området. Vi på Tekniska ftirvaltningen har fått in klagomål
sedan tidigare på Smedjegatan dä boende anser att det åir höga hastigheter
och felparkerade bilar efter Smedjegatan. Efter Smedjegatan bor 54 personer
varav 5 barn under 12 är.

Stefan önskar även "suggor" på stora delar av området ftir att skÈirma av
trafik och oskyddade trafikanter. Denna typ av avstängningsanordningar
använder vi inte längre, då vi har haft ett flertal olyckor där man cyklat in i
dessa och skadat sig.

Västra sidan av Norra JËirnvägsgatan är en lokalgata i utformning med villor
och hyreshus. Trafikm?ingdema i området är lågt och Bodens kommun
anlägger ej separerade gång- och cykelbanor efter en lokalgata om den inte
anses som trafikfarlig med dålig sikt, höga hastigheter och eventuellt många
tunga transporter.

Bodens kommun har 2017-01-31 inftirt hastighetsbegränsning till 30 km i
timmen inom området Bastugatan, Östra delen av Norra Järnvägsgatan och
Smedjegatan. Önskemål om separerad gång- och cykelbanapäöstra delen av

Z.otry-oS-c/t
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Norra Jåirnvägsgatan har lagts till i listan für eventuellt kommande
trafikprojekt.

För beslut
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Tekniska utskottet

S 23 Yttrande över medborgarförslag - önskemål om
busshållplats i närheten av Bowlinghallen
KS 2017l118

Tekn iska utskottets förslag
1. Kommunstyrelsen avslår medborgarftirslaget med anledning av att det

redan finns en befintlig hållplats på Brogatan utanftir Bowlinghallen.

2. Tekniska ftirvaltningen far i uppdrag att kontakta Länstrafiken ftir att se

över möjligheten att Länstrafikens bussar kan trafikera befintlig
hållplats.

Beskrivning av ärendet
Evy Nordlander füreslår i medborgarftirslag att det i samband med
anläggandet av nyabostadshus i närheten av bowlinghallen även anläggs en
busshållplats i nåirheten av bowlinghallen.

Hållplatsfickor med stolpe och tidtabellstavla finns i båda riktningar på
Brogatan utanfür Bowlinghallen. Hållplatserna trafikeras av lokaltrafikens
linje 2 och 4 och hållplatsläget kallas ftir Björknäsvallen. Inga ytterligare
etableringar av busshållplatser i området planeras i samband med det nya
bostadsbyggandet.

Yrkanden
Daniel Rönnbäck (M) yrkar att se över möjligheten für Länstrafiken att
trafikera befintlig hållplats, läggs till i beslutet.

Beslutsgång
Ordftiranden ställer Daniel Rönnbäcks och beredningens ft)rslag mot
varandra och finner att tekniska utskottet beslutar enligt Daniel Rönnbäcks
ftirslag.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S 24 Yttrande över medborgarförslag om att förlänga
cykel ba na/trottoa r Al légatan samt s n öröj n i n g
KS 2017ls6
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Tekn iska utskottets förs lag
l. Kommunstyrelsen avslår medborgarftirslaget om ökad snöröjning och

isrivning på Allégatan mellan Erikslundsgatan och Björkgatan dã denna
ej är en prioriterad väg enligt Bodens kommuns riktlinjer ftir snöröjning.

2. Kommunstyrelsen avslar medborgarfürslaget om förlängd gång- och
cykelbana på Allégatan mellan Erikslundsgatan och Björkgatan dä
Allégatan räknas som bostadsgata.

Beskrivning av ärendet
Rolf Lindström önskar ökad snöröjning och att man skrapar hela Allégatan
då han anser att det blir djupa spår på den isiga gatan och att detta medfür en
fara ftir gående, cyklister och bilar. Han önskar även att man fürlänger gang-
och cykelbanan mellan Erikslundsgatan och Björkgatan.

I Bodens kommuns riktlinjer ftir snöröjning prioriteras gång- och cykelvägar,
de mest trafikerade vägarna och även där lokaltrafiken och länstrafikens
bussar har turer. Isrivning görs på de prioriterade vägarna nåir underlaget är
ojämnt och lokalgator isrivs en gång per år inft)r snösmältningen.

Allégatan mellan Svartbyvägen och Erikslundsgatan är en prioriterad väg då
lokaltrafiken trafikerar denna sträcka. Övriga sträckan mellan
Erikslundsgatan och Björkgatan råiknas som lokalgata och är inte lika
högtrafikerad och därftir ligger den inte inom samma prioritet.

Snöröjning i Bodens kommun kostar 14 miljoner per år och det finns inte i
kommunens budget att prioritera lokalgator lika högt som andra mer
högtrafikerade vägar.

Vid anläggning av ny gång- och cykelväg måste man titta på bland annat
utformningen på vägsträckan. Allégatan mellan Erikslundsgatan och
Björkgatan är en lokalgata inom ett villaområde med en hastighet på 30
kilometer/ timmen. Mellan Svartbyvägen och Erikslunds gatan ar
utformningen som en uppsamlingsgata med 8 meters vägbredd. På Allégatan
mellan Erikslundsgatan och Björkgatanâr utformningen som en lokal gata
med 5,5 meters vägbredd, på denna sträcka bor 16 barn under 12 åtr.

Som regel anlägger kommunen inte nya gång- och cykelvägar inom ett
område som åir utformat och fungerar som lokalgator om inte området anses
som mycket komplext och trafikfarligare i jämftirelse med andra lokalgator.
Denna del är utformat som många andra lokalgator inom kommunen och
anses inte vara mer utsatt eller trahkfarligare än andra liknande gator i
kommunen.

S¡gnaturLac+-*ç-
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För beslut
Kommunstyrelsen
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Tekniska utskottet

S 25 Yttrande över mot¡on från ungdomsfullmäktige - fler
kvällsturer med buss Gunnarsbyn - Boden
KS20t7l92

Te kn iska utskottets förslag
1. Kommunstyrelsen avslår ft)rslaget om timmestrafik mellan Gunnarsbyn

och Boden med anledning av att nuvarande trafikavtal inte möjliggör en
utökning enligt önskemålet.

2. Kommunstyrelsen ger tekniska ftirvaltningen i uppdragatt utreda
upphandling av ytterligare en buss.

Beskrivning av ärendet
Oskar Harila ftireslår att det ska gå en buss i timmen mellan Gunnarsbyn och
Boden fram till minst klockan 2l:00 på kvällen.

Linje260 mellan Gunnarsbyn och Boden finansieras av Bodens Kommun,
men trafiken planeras, upphandlas och administreras av Länstrafiken i
Norrbotten AB. I avtalet ingår även Linje26l och262 och ar,talet har en
giltighet till och med2024-06-13.

I avtalet finns en frivolym pâ+-25% av den totala trafikproduktionen. Det
betyder att avtalet kan utökas eller minskas med totalt +-25yo under hela
avtalsperioden. Trafikutbudet som füreslås i medborgarftirslaget är så

omfattande att frivolymen i avtalet inte räcker till ftir att tillmötesgå
förslaget, dessutom krävs det en utökning av antalet avtalade fordon ftir att
timmestrafik skulle vara möjlig att bedriva.

Skall ftirslaget uppfyllas krävs det att linjen läggs ner och upphandlas på nytt
igen. Om man väljer attlägganer linjen kommer en kostnad på 1 128 686
kr/år (k-läge sep-15) att kvarstå avtalstiden ut, det vill säga fram till och med
2024-06-13. En ny upphandlad linjetrafik kan vara i drift tidigast vid
årsskiftet 201812019, eftersom upphandlingen dels kräver ett
Trafikp I iktsbe slut ho s Re gionala Ko I laktivtrafi ksmyndi gheten samt att
upphandlingen regleras av Lagen om offentlig upphandling.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Tekniska utskottet

s26 Tillägg och ändring av kommunstyrelsens
delegationsord n ing
KS 20171r3t

Tekn iska utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar om ftiljande tillägg och ändringar i
delegationsordningen

1. delegation 7:1, lokala trafikfüreskrifter och ftireskrifter som inte är av
principiell betydelse eller annars av större vikt delegeras till
traf,rkingenjör med ersättare enhetschef trafikenheten samt att
delegation 7:lautgår

2. delegat Handlciggare trafikdrenden ersàtts av trafikingenjör med
ersättare enhetschef trafi kenheten ftir delegationerna 7 :2, 7 :3, 7 :4 och
7:9

3. delegation 7:5,7:6 ochT:7 kompletteras med ersättare enhetschef
trafikenheten

4. delegat teknisk chef ersätts av enhetschef trafikenheten med ersättare

" teknisk chef på delegation 7:8

5. ny delegation 7:10 i ärenden om fl¡tning av fordon infürs med
delegat produktionsledare gatu/drift , kommunalt ftirordnad
parkeringsvakt och ersättare enhetschef gatuidrift

Information kommer att hållas för att tydliggöra beslut som är av principiell
betydelse och lokala trafikftireskrifter som inte är av principiell betydelse
eller större vikt.

Beskrivning av ärendet
I samråd med kommunjuristen ftireslår tekniska ftirvaltningen justering av
kommunstyrelsens delegationsordning für ärendegrupp 7 Yagar, trafik och
offentlig plats.

Översyn av kommunstyrelsens delegationsordning och
organisationsftirändring på tekniska ftirvaltningens, gata- parkavdelning är
motiv till de füreslagna tilläggen och ändringama.

Organisationsfürändringen består i ett inflorande av en trafikenhet inklusive
enhetschef pä gata- parkavdelningen samt att befattning som trafikplanerare
utgår från Tekniska fürvaltningen.

Delegation 7:1 skulle medfüra kortare och effektivare handläggningstid då vi
idag gör tillftilliga lokala trafikfüreskrifter i väntan på beslut i tekniska
utskottet. Det leder till två beslut istället ftir ett.

utdrassbestyrkande / Expedierat 
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S 26 (forts.)
Exempel på ej av principiell betydelse kan vara en lokal trafikftreskrift
gällande parkeringsplats och reglering i tid. Nedsättning av hastighet i
bostadsområden (30-område) eller i kurvor och korsningar med dålig sikt,
vändplats och återvändsgränd.

Föreskrifter av principiell betydelse Èir füreskrifter som påverkar stort i
kommunen, exempelvis gågata, gångfartsområde, enkelriktningar, ft rbud
mot trafik med fordon, hastigheter i centrala delarna. Dessa kommer ej att
varapã delegation utan beslut tas i tekniska utskottet.

Trafikfürordningen innehåller bestämmelser ftir trafik på väg och i terräng.
Typiskt ft)r dessa är att de är generella och gäller likadant i hela landet.
Därutöver finns möjlighet att meddela ftireskrifter om högsta tillåtna
hastighet inom ett område eller del av ett sådant område, lokala
trafikfüreskrifter (LTF) och ftireskrifter som behövs under kortare tid på
grund av vägarbete eller liknande arbete, på grund av skador eller risk für
skador på vägen eller om det behövs på särskild vinterväg över istäckt
vatten. Landets alla trafikftireskrifter kungörs i den ftir landet gemensamma

databasen Svensk trafikföreskrift ssamling.

Sammanställning på meddelade ftireskrifter delges kommunstyrelsen enligt
rutiner ftir delegationsbeslut.

För beslut
Kommunstyrelsen

Sida
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S 27 Tekniska förvaltn¡ngens budgetförslag 2018-2020
K520t71260

Tekniska utskottets beslut
1. Tekniska utskottet godkänner tekniska ftirvaltningens budgetft)rslag

2018-2020.

2. Budgetft)rslaget 201 8-2020 lamnas till ekonomikontoret für fortsatt
process av strategiska planen.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen har upprättat budgetftirslag ftir perioden 2018 -
2020. Budgetftirslaget innehåller frirslag till ftirändringar av styrkortet,
nuläget på ej uppdaterade uppdrag, fiirslag på nya uppdrag,
verksamhetsftirändringar och investeringsbehov. Budgetfü rslaget lämnas

efter godkännande till ekonomikontoret ftir fortsatt process av strategiska
planen.

Budgetftirslaget har ftirhandlats enligt MBL $ 11, den 19 april 2017.

Reservationer
Egon Palo (M), Göran Ahlman (M) och Daniel Rönnbäck (M) reserverar sig
mot beslutet.

För genomftirande
Ekonomikontoret
Tekniska füwaltningen

/ Expedierat 'zÕr+ -0ç-e1 SignÂtur
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s28 lnförande av trafikföreskrift inom del av Sveafältet
KS 2017t256

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet inftir lokal trafikftireskrift gällande 30 kilometer i timmen
på del av Sveaftiltet.

Beskrivning av ärendet
Tekniska Förvaltningen föreslår att ny lokal trafikföreskrift gällande
begränsning av högsta hastighet till 30 kilometer i timmen inft)rs på del av
Sveafültet.

Området som berörs är området mellan Konsum Svea och Kyrkogården på
SveafÌiltet. I området finns en fürskola och ftiräldrar till barn på denna har
uppmärksammat att hastigheten på fürbipasserande fordon är hög. I övrigt är
det relativt mycket fordonsrörelser per dygn och det rör sig många
oskyddade traf,rkanter på samma yta som de många fordonen.

Bodens kommun är väghållare ftjr hela det aktuella området.

Kommunstyrelsen beslutade 2007-01-22, enligt ärende nummer 701

(Diarienummer: KS 200611029), att Tekniska ftirvaltningens ftirslag till
riktlinjer ftir 30-zoner antas.

I ftirslaget finns principer angivna ftir när begränsning till 30 kilometer i
timmen ska vara aktuellt. Sveaftiltet uppfyller samtliga principer.

Principerna är:

o Gatan är en lokalgata.

o Gatan är en del i bostadsmiljön.

o Oskyddade trafikanter fürdas tillsammans med biltrafiken.

o Oskyddade trafikanter har behov att korsa gatanpå många olika
ställen.

o Efter gatan finns flera direktutfarter från villor eller bostadshus.

Reservationer
Egon Palo (M) och Göran Ahlman (M) reserverar sig mot beslutet.

För genomfürande
Tekniska fürvaltningen

För kännedom
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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. Noden Boden - Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM),
Charlotte Reinholdt

o Gestaltning - Nedre Stadsdelen, Joakim Kyräs

o Månadsrapport ekonomi mars2017 (KS 20171266)

o Förvaltningschefens rapport marc2017 (KS 2017124)
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