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Ledamöter

Lena Goldkuhl (S)
Egon Palo (M)SS 13-r6
Michael Engström (S)
Göran Ahlman (M)
Gösta Eriksson (MP)
Eva Westlund (S)
Rasmus Joneland (V)

Tjänstgörande ersättare
Kurt Pettersson (S)
Lars Karlsson (L) SS 17
Bernt Drugge (SD)

Tjänstemän

Förvaltningschef Robert Näslund, VA-chef Jan Lundberg, Chef Gata/Park Maria
Kristoffersson, Controller Bengt Markström, förvaltningssekreterare Astrid Nylund
Söderström, huvudregistrator Annchatrine Vikberg, vid informationspunkterna deltog
enhetschef parkenheten Lizah Lund, folkhälsostrateg Ann Sundberg,
projektsamordnare Patrik Lindahl, biträdande forvaltningschef Roger Arespång,
arbetsledare Göran Ah lström

Michael Engström (S)

Tekniska utskottet

Plats och tid

Beslutande

Övriga närvarande

Justerare

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Organ

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Förvari ngsplats för protokollet

ngens plats och tid Tekniska förvaltningen

Nylund Söderström

ht

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkånnagetts genom anslag.
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2018-04-25 Datum då anstaget tas ned

Kommunledningsförvaltningens kansli

Paragrafer
s 13-17

Underskrift

Nylund Söderström
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Tekniska utskottet

Ärendetista
$ 13 Aterrapportering av uppdrag till kommunfullmäktige om överföring av

budget för skolskjutsfrågor från utbildningsnäm nden till
kommunstyrelsen tekniska förvaltning

$ 14 Tekniska förvaltningen, årsredovisning 2017 för VA-verksamheten....

$ 15 Förändring i riktlinjer för blomlådor som hastighetsdämpning

$ 16 Tekniska förvaltningen budgetförslag 2019-2021

$ 17 lnformationer
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Tekniska utskottet

s 13 Aterrapportering av uppdrag t¡ll kommunfullmäktige
om överföring av budget för skolskjutsfrågor från
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen tekniska
förvaltning
KS 2017t379

Tekniska utskottets förslag
l. Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av uppdrag om
överft)ring av budget ñr skolskjutsfrågor från utbildningsftirvaltningen till
tekniska ftirvaltningen.

2. Kommunfullmdktige godkänner även att tekniska ftirvaltningen får en
ramökning på 18 800 tkr ftir skolskjutsverksamheten.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmáktige gav 20T7-10-16 $ 99 utbildningsnåimnden och tekniska
utskottet i uppdrag att återkomma med fiirslag på vilken budget som från och
med 2018 ska fl¡tas från utbildningsnämnden till kommunstyrelsens
tekniska ftirvaltning avseende ändrat ansvar lor skolskjutsfrågor.

Tekniska ft)rvaltningen och utbildningsftirvaltningen har i samverkan
kommit överens om ftiljande: flytt av budget ftir skolskjutsar 2018,
asylersättning, budget ftir skolskjutsplanerare 201 8. Differensen mellan
kostnader och budget ftir skolskjuts är 1 800tkr.

I bokslutet 2017 uppgick den totalakostnaden ftir skolskjutsverksamheten
till 18 200tkr mot budgeterat 16 668,2t1,r. Vid en uppräkning av 2017 ärs
kostnader, med de prisantaganden som finns i den strategiska planen,
bedöms kostnaden ftir att bedriva verksamheten bli ca 18 800tkr under 2018
mot en budget fran utbildningsftirvaltningen pâ17 010,3tkr.

Tekniska ft)rvaltningen ser ingen möjlighet i att kunna tillskjuta I 800tkr fttr
atttäckakostnaderna ftir skolskjutsverksamheten 2018 och därmed ha en
budget i balans.

För beslut
Kommunfullmäktige

,40/r-Ò/-.,1,1
Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Tekniska utskottet

s14 Tekniska förvaltningen, årsredovisning 2017 för VA-
verksamheten
KS 2018/65

Tekniska utskottets förslag
I . Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen fÌir VA-verksamheten für
2017.

2. Årsredovisningen hålls tillgringlig ftir fastighetsägarnagenom att den
publiceras på kommunens hemsida.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ffirvaltningen har upprättat årsredovisning2}IT ftir VA-
verksamheten. Verksamheten redovisar for 2017 ett positivt resultat på 18
tkr. Det innebär ett överuttag på 18 tkr. Överuttaget har bokftirts som en
ftirutbetald intåikt.

Enligt den nya VA-lagen ska en särskild resultat- och balansräkning
redovisas ftir VA-verksamheten från och med2007. Bakgrunden är att
brukaren ska ges möjlighet att ftilja upp och kontrollera att
självkostnadsprincipen efterlevs. Redovisningen ska på lämpligt sätt hållas
tillgänglig ft)r fastighetsägarna inom VA-anläggningens verksamhetsområde.

För beslut
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande i Expedierat
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Tekniska utskottet

s 15 Förändring i riktlinjer för blomlådor som
hastighetsdäm pning
KS 2018/3s3

Tekn iska utskottets förslag
Kommunstyrelsen godkänner tekniska ft)rvaltningens ftirslag till beslut att
ändra giltighetstiden ftir tillstand från 1 år till 3 år.

Sammanfattning
Riktlinjen anger att sökande ska ansöka om tillstånd varje år fiir att få ställa
ut blomlådor på gatan, ftirändringen füreslår 3 års giltighet på tillstånd.
En påminnelse om ftirnyelse av tillstånd kommer att skickas ut av Bodens
kommun i slutet av denna 3-års period.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun har i sina riktlinjer angett att sökande ska ansöka varje år
für att få ställa ut blomlådor på sin gata vilket innebåir en rätt stor
administrativ handläggning fìir både kommun men även ftir den sökande.

Anledning till ftirändring i riktlinjen åir att det i de flesta fall finns mindre
barn i nåirhet till aktuell gata och behovet bOr darftr kvarstå ett antal ar tills
barnen blir äldre.

Om en ftiråindring av giltighetstiden på tillstandet föråindras så fürenklas
handläggningen ftir bägge parter.

För beslut
Kommunstyrelsen

te +r
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Tekniska utskottet

S f 6 Tekniska förvaltningen budgetförslag 2019-2021
KS 2018/419

Tekniska utskottets beslut
1. Tekniska utskottet godkänner tekniska förvaltningens budgetfcirslag

2019-2021.

2. Budgetftirslaget 20 19 -202I lämnas till ekonomikontoret ftlr fortsatt
process i strategiska planen.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen har upprättat budgetftirslag ftir perioden 2019 -
2021 . Budgetftirslaget innehåller planeringsft)rutsättningar, nuläget på ej
uppdaterade uppdrag och investeringsbehov. Budgetftirslaget lämnas efter
godkännande till ekonomikontoret ftir fortsatt process i strategiska planen.

Budgetfürslaget har ftirhandlats enligt MBL g l1 den 16 april2}lï.

Yrkanden och beslutsgång
Gösta Eriksson (MP) yrkar att beslutsmeningen i Tekniska ftirvaltningens
budgetftirutsättningar sidan 5 "Därutöver måste ambitionsnivåerna ses över
ftir att kunna klara effektiviseringskravet under planeringsperioden" tas bort.
Att såinka ambitionsnivån är ingen effektivisering.

Tekniska utskottet beslutar enligt beredningens ftirslag med tillägg av Gösta
Erikssons yrkande.

För genomfìirande

Ekonomikontoret
Tekni ska ftirvaltningen

í201x'- ¿)r -21
'{'¿
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o Information - Nya styrmodellen - Patrik Lindahl och Ann Sundberg
kommunledningsftirvaltningen

o Förvaltningschefens rapport februari - mars 2018

o Presentation av visioner fran parkenheten samt info och planer om
utsmyckning inftir att Boden f,rrar 100 åtr 2019

o Lupp rapport "Attvara ung i Boden" - Göran Ahlström och Roger
Arespång Kultur/fritid och ungdomsfürvaltningen
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