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S 10 Tekniska förvaltn¡ngen tilläggsbudget för investeringar
KS 20171t25

Tekniska utskottets förslag
Kommunfullmäktige godkänner ñrdelning enligt nedan av tilläggsbudget
under ft)rutsättning att ramfü rändring godkänns.

Tilläggsbudget på totalt 30 602 tkr fürdelas med 16 126 tkl till allmänna
investeringar varav underfart travet arenan och äldre lekplatser utgör de
största posterna. 6 235 tkr fiir ombyggnad av gator varav komplettering
ombyggnad av gatunät, underhållsplan och beläggning utgör de största
posterna. 3 751 tkr till förvaltningens fordon. 1 22I tkl till
trafiksäkerhetsåtgärder . 3 269 tkr vatten och avloppsverksamheten varav
Kusån/Kusön och ftirbehandling råvatten utgör de största posterna.
Fördelning per projekt enligt bilaga.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningens överskott mot 2016 ärs totala investeringsbudget
uppgår till27 27I tkr. Varav överskott från ej avslutade projekt uppgår till
30 602 tkr.

Över-/underkott
mot årets

budget

16 153

6243
3 751

1 221

2220
-2 317

Överskott ej

avslutade
projekt

t6 126

6 235

3 751

1 221

3 269

0

Förslag till
tilläggsbudget

t6 126

6 235

3 751

I 221

3 269

0

Summa 27 271 30 602 30 602

Alla investeringsprojekt har inte kunnat slutfüras under året. Det innebär att
behov finns av att ft)ra över medel frän2016 till2017 ftir att frirdigställa
dessa projekt.

För beslut
Kommunfullmäktige
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s r1 Tekniska förvaltningen, årsredovisning 2016 för VA-
verksamheten
KS 2017138

Tekn iska utskottets förslag
1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen ftir VA-verksamheten

2016.

2. Å.rsredovisningen hålls tillgringlig ftir fastighetsägamagenom att den
publiceras på kommunens hemsida.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ft)rvaltningen har upprättat årsredovisning20l6 ftir VA-
verksamheten. Verksamheten redovisar for 2016 ett positivt resultat pä 4 618
tkr. Det innebär ett överuttagpä1632 tkr sedan ftiregående års underskott på
2986 tk';ï reglerats. Överuttaget har bokftirts som en förutbetald intäkt och
avser användas till driftskostnader uppkomna av investeringar.

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

För beslut
Kommunstyrelsen
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s r2 Yttrande över mot¡on från ungdomsfullmäktige
angående Wi-Fi på bussarna
KS 2017/91

Tekniska utskottets förslag
Kommunstyrelsen anser att motionens är behandlad då installation av V/i-Fi
på lokaltrafikens bussar är påbörjad och kommer atf vara driftsatt under
våren 2017.

Beskrivning av ärendet
Oscar Wallton ftireslår i motion vid ungdomsfullmäktige att Wi-Fi sätts in på
lokaltrafikens bussar ftir att resenärerna ska få en behagligare och roligare tid
på bussama.

Tekniska ftirvaltningen har inom ramen ftir befintligt trafikavtal beslutat att
installera Wi-Fi på samtliga l3 lokaltrafikfordon. Installationen ska vara klar
under våren 2017.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S 13 Motion från ungdomsfullmäktige om extrabussar på
vissa linjer på grund av platsbrist
KS20t7t93

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet ger tekniska ftirvaltningen i uppdrag att tillsammans med
berörd entreprenör se över de ftirstärkningsbehov som finns och inom ramen
ftir befintligt avtal vidta nödvändiga åtgärder.

Beskrivning av ärendet
Henrik Perman ftireslår att extra bussar sätts in på lokaltrafiken under de tider
då de flesta füer till/från skola och arbete. Bussarna är i dagsläget väldigt fulla
och man får inte alltid sittplats. Kapacitetsproblemen leder ofta till fürseningar

Bodens Kommun har under ett antal år arbetat med att ftirbättra lokaltrafiken i
kommunen genom exempelvis nya linj esträckningar, ñrlängd
vintertidtabellsperiod och riktade satsningar ftjr att öka ungdomsresandet.

Åtgärdema har gett effekt. Resandet i lokaltrafiken har ökat med 40Yo sedan
linjeomläggningen som genomfördes 2010 och 2016 var ett rekordår
resandemässigt med lTYo fler resenärer jämftirt med året innan.

Det ökade antalet resenärer har medftirt att lokaltrafiken, i vissa tidslägen
morgon och eftermiddag, drabbas av kapacitetsproblem. Extrabussar har satts
in på de turer där man återkommande drabbas av platsbrist. Vissa justeringar i
linjesträckningar har genomftirts i gällande tidtabell für att ankomst- och
avgångstiderna ska kunna hållas samt für att säkerställa att byten mellan
linjerna ska fungera.

Infür kommande tidtabell görs fortsatt en översyn av de linjer och tidslägen
som är mest frekventerade och eventuella justeringar kommer att genomftiras
für att såikerställa att tiderna hålls och att det kan beredas plats ft)r samtliga
resenärer.

Yrkanden
Lena Goldkuhl (S) ft)reslår afr"Yfrrande över" tas bort från rubriken och att
Tekniska utskottet ger tekniska ftirvaltningen uppdraget istället. Yttrande över
ungdomsmotionen sker när uppdraget är slutfürt.

Beslutsgång
Ordfürande ställer Lena Goldkuhl (S) och beredningens ft)rslag mot varandra
och finner att tekniska utskottet beslutar enligt Lena Goldkuhls (S) ftirslag.

För genomförande
Tekniska ftirvaltningen
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s14 lnförande av nya bestämmelser gällande grävning i

offentlig plats
KS 20171126

Tekniska utskottets förslag
Kommunstyrelsen inft)r nya bestämmelser om Grävning i offentlig plats
enligl bilaga "Bodens kommuns bestämmelser - Grävning i offentlig plats"
och "Bodens kommuns bestämmelser - För återställning vid grävning i
offentlig plats.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommuns nuvarande riktlinjer, som idag finns publicerade på
Bodens kommuns hemsida från 1999 är ft)råldrade. Det har ej heller hittats
underlag ftir att dagens riktlinjer är politiskt beslutade.

Anledningen till att riktlinjerna idag är ftiråldrade beror på att en stor
teknikftirändring inom infrastruktur har skett de senaste aren. Antalet aktörer
som av olika anledningar vill och behöver utftira grävningar i Bodens
kommun har ökat markant den senaste tiden. För att möta behovet av
samhällets utveckling, men ändå säkerställa den befintliga infrastrukturens
kvalitét i form av gator och vägars skick, behövs nya bestämmelser ftir hur
grävning och återställning ska utftiras.

Med anledning av detta har nya bestämmelser für grävning i offentlig plats
arbetats fram av Bodens kommuns tekniska ftirvaltning, gata-
parkavdelningen. Att ändra från dagens "riktlinjer" till "bestämmelser" är ftir
att tydliggöra att det är ett skallkrav på entreprenörerna att ftilja dessa och att
det inte kan uppfattas som bara riktlinjer.

"Bestämmelser ftir grävning i offentlig plats" och "Bestämmelser für
återställning vid grävning i offentlig plats" har medvetet delats upp ftir attpä
effektivare sätt ftilja den teknikutveckling som sker på området och
därigenom bli snabbar e pä att fü rändra bestämmelserna utifrån kommande
behov.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S f 5 Införande av trafikföreskrift på del av centrumtorget
KS20t7l39

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet upprättar lokal trafikftireskrift gällande gägatapå del av
Centrumtorget i Boden.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av biltrafik över del av centrumtorget, ftireslås att denna del
ska bli gâgata.Idag är berörd del gångfartsområde, vilket gör att fordon,
enligt gällande regler, ñr köra över ytan som är upplåten ftir torghandel
vilket inte åir lämpligt.

Om den delen av centrumtorget görs om till gägata så kan också
fordonstrafik begråinsas fusiskt med hjälp av hinder.

Gångfartsområde:

o Motorfordon är tillåtet att füras på gångfartsområde.

o Hastighet är gangfart.

o Parkering är inte tillåten annat än på markerad plats (gäller även für
rörelsehindrade).

. Gående har alltid ftireträde.

Gågata:

o Motorfordon är inte tillåtet att ftiras pä gãgata. Undantag är
sjuktransporter, varuleveranser, transporter till och från bostäder
samt transporter av gäster till hotell pä gägatan.

o Hastighet är gångfart.

o Parkering är tillåten enbart på särskilt anordnade platser. Undantaget
är personer med parkeringstillstånd für rörelsehindrad som får
parkera under högst 3 timmar.

För genomfärande
Tekniska ftirvaltningen
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S f 6 Informationer

. Över- och underskottsfond

o Förvaltningschefens rapport januari-februari 2017 (KS 2017 124)
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