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Plats och tid  Nämndsalen 2010-11-18, kl 14.00–15.45 
  
Beslutande Bo Lindström (M) 

Lars Nilsson (S) 
Roger Bohman (C) 
Anna-Karin Nylund (S) 
Egon Palo (M) 
John-Olof Degerhäll (NS) 

Ersättare -- 

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

Utses att justera Egon Palo (M) 
 
Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen, adm avd 2010-11-19 
    

 Underskrifter Sekreterare 
Siw Söderlund

§§ 30-35 

     
   Ordförande 
Roger Bohman

 

     
  Justerare 
Egon Palo

  

BEVIS 
 
 

 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

  
Organ Tekniska utskottet 
  
Sammanträdesdatum 2010-11-18   
    
Anslagsdatum  Anslaget tas ned  
    
Förvaringsplats för  
protokollet 

Kansli- och informationskontoret  

    
 Underskrift 
Siw Söderlund
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 30 Rapporter 
  

- Förvaltningschefens rapport, november 2010 (KS 2010/694) 

- Tekniska förvaltningen, snabbrapport oktober 2010 (KS 2010/671) 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 31 Information om kollektivtrafiken 
  

Tekniska förvaltningen informerar om kollektivtrafikens nya linjenät som startade i 
slutet av augusti 2010. 

Efter utvärdering av nya linjenätet har en reviderad tidtabell, som börjar gälla den 
13 december 2010, tagits fram. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 32 Tekniska förvaltningen, taxor och avgifter 2011 
 KS 2010/665 

Tekniska utskottets förslag 

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna taxor och avgifter 2011. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen lämnar förslag till taxor och avgifter för 2011. För externa 
kostpriser föreslås en höjning och en avgift om 50 kronor föreslås för förstörda eller 
borttappade färdtjänstkort. Övriga avgifter föreslås oförändrade.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 33 Medborgarförslag om att bygga en fästningsport i utförande 
som kommunens stadsvapen 

 KS 2010/22 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska förvaltningen att vidarebefordra förslaget 
till Trafikverket. 

2. Medborgarförslaget är därmed behandlat. 

Beskrivning av ärendet 

Ragnar Engman har lämnat in ett medborgarförslag om att bygga en fästningsport i 
utförande som kommunens stadsvapen vid södra infarten av väg 97. 

Eftersom Trafikverket är ansvarig väghållare för väg 97 föreslår tekniska förvalt-
ningen att ärendet överlämnas till Trafikverket för handläggning. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 34 Tekniska förvaltningen, verksamhetsplan 2011-2013 
 KS 2010/666 

Tekniska utskottets förslag 

Tekniska förvaltningens verksamhetsplan 2011–2013, inklusive fördelning inve-
steringar per projekt, godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen lämnar förslag till verksamhetsplan för åren 2011–2013. 
Förslaget har förhandlats enligt MBL § 11 den 8 november 2010. 

 

Målindikatorer 

I förslaget är målindikatorerna till viss del omarbetade. 

Driftbudget  

Tekniska utskottets nettobudgetram för åren 2011 - 2013 är 96 616 tkr, 100 385 tkr 
respektive 103 780 tkr.  

Förslaget till driftbudget ligger inom ram. Den besparing som enligt den strategiska 
planen ska ske genom offentlig och privat samverkan och/eller upphandling, -5 000 
tkr, har lagts in som en ofinansierad post. Av besparingen kan 2 600 tkr finansieras 
från och med 2011 genom sänkta hyror för förvaltningarna och resterande 2 400 tkr 
från och med 2012. 

O-ringens tävlingar i Boden 2013 innebär att kommunen inte kan avverka skog i 
planerad omfattning och därmed är 1 000 tkr per år för åren 2011 och 2012 inte fi-
nansierade. 

Delar av förändrade riktlinjer för färdtjänsten samt slaghackning av ängsmarker är 
inte heller fullt finansierade. 

Resultatenheter 

Transportenheten, verkstad, projektering, fastighetsavdelning samt kostavdelning är 
resultatenheter inom tekniska förvaltningen. Resultatenheterna har nollbudget, vil-
ket innebär att de täcker samtliga kostnader med intäkter. 

Det planerade fastighetsunderhållet ökas till 9 230 tkr för år 2011, vilket innebär 51 
kr per m2.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 34 Tekniska förvaltningen, verksamhetsplan 2011-2013, forts 
 KS 2010/666 

Affärsdrivande verksamhet 

De affärsdrivande verksamheterna, vatten, avlopp och avfall, är till 100 % avgifts-
finansierade. 
 
Serviceförklaringar 

Serviceförklaringarna som gäller grund- och gymnasieskola föreslås justeras till: 
”Inom kostverksamheten genomförs en dialog med barn och ungdomar som komp- 
letteras med riktade enkäter, i syfte att stärka delaktigheten i förbättringsarbetet.”  
( I stället för: Inom kostverksamheten genomförs fortlöpande generella och riktade  
enkäter som kompletteras med en dialog med barn/ungdomar, i syfte att… ). I öv-
rigt är serviceförklaringarna oförändrade.  

 

Investeringsbudget 

Tekniska förvaltningens förslag till investeringsbudget ligger inom ram.  

Budget Plan Plan
2011 2012 2013

Allmänna investeringar 47 100 37 700 43 080
Ombyggnad gator och VA-ledningar 9 100 10 000 10 000
Beläggningar 6 000 6 400 6 700
Trafiksäkerhetsåtgärder 4 600 1 900 4 400
Maskiner, tillbehör och bilar, ram 2 000 1 500 1 500
Affärsdrivande verksamhet 10 500 7 000 11 000

Summa 79 300 64 500 76 680  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 35 Delgivningar 
  

Tekniska utskottet noterar följande delgivningar till protokollet. 
 
- Länsstyrelsens beslut om avslag av ansökan om hastighetsbegränsning längs 

enskilda vägen 13118 i Degernäs (KS 2010/468) 
 
- Tekniska utskottet, snabbrapport september 2010 (KS 2010/581) 
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