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2017-11-28

Centralskolan, I 4:00-1 5:45

Ledamöter
Michael Engström (S)
Göran Ahlman (M)
Sead Maglic (NS)
Gösta Eriksson (MP)
Daniel Rönnbäck (M)
Eva Westlund (S)
Kurt Pettersson (S)

Tjånstgörande ersättare

Glenn Blom (S)
Lars Karlsson (L)

Tjänstemån

Robert Näslund tekniska chef, Jan Lundberg VA-chef, Maria Kristoffersson Gata-
parkchef, Bengt Markström ekonom, Annchatrine Vikberg förvaltningssekreterare
övriga

Gösta Eriksson (MP)

Tekniska fórvaltningen

Paragrafer 43-48
nchatrine

q.
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Tekniska utskottet

Arendelista
$ 43 Tekniska förvaltningen, taxor och avgifter 2018.........

$ 44 Kvalitetsrapport 2017 för färdtjänstens verksamhet ............

$ 45 Tekniska förvaltningen, verksamhetsplan 2018-2020

$ 46 Aterrapportering av uppdrag att upprätta lokala trafikföreskrifter för
parkeringstillstånd för rörelsehindrade

$ 47 Sammanträdesdagar tekniska utskottet 2018.........

$ 48 lnformationer
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Tekniska utskottet

S 43 Tekniska förvaltningen, taxor och avgifter 2018
KS 2017170s

Tekn iska utskottets förslag
Kommunfullmäktige godkänner tekniska ft rvaltningens taxor och avgift er
ftir 2018.

Beskrivning av ärendet

Brukaravgift för vatten och avlopp

Brukaravgifterna höjs med l0 % j'rrmfort med 2017. Höjningen gäller både
ftir villor och für flerfamiljshus. Bilaga " Taxor VA brukaravgift 2018".

Anläggningsavgift för vatten och avlopp

Anläggningsavgifterna höjs med 10 % jämftirt med 2017. Höjningen gäller
ftir både villor och flerfamiljshus. Bilaga " Taxor VA anläggningsavgift
2018".

Renhållningsavgifter

Renhållningsavgiftema höjs i enlighet med bilaga " Taxeändringar avfall
2018".

Felparkeringsavgifter

Felparkeringsavgift erna föreslås oftirändrade.

Fordonsgas, avgift

Avgiften für fordonsgas föreslås oftirtindrad.

Lokaltrafik

Egenavgift fiir lokaltrafik ftiljer Länstrafiken i Norrbottens index. Beslut
taget om en höjning med2,5Vo.

Färdtjänst, egenavgifter

Egenavgift ftir ftirdtjänst ftiljer Länstrafiken i Norrbottens index. Beslut taget
om en höjning med2,5o/o.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Tekniska utskottet

S 44 Kvalitetsrapport 2017 för färdtjänstens verksamhet
KS 20r7t727

Tekniska utskottets förslag
Kommunfullmfütige godkåinner kvalitetsrapport 20 17 ftir ftirdtj änstens
verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Enligt strategisk plan20l7-2019 ska tekniska ftirvaltningen redovisa en
kvalitetsrapport som belyser effektivitet, kundnöjdhet samt kostnader med
mera inom uppdraget fÌirdtjänst.

Färdtjänstuppdraget utgår från Lag om frirdtjrinst (1997:735),Lag
(1997:735) om riksftirdtjänst och fran kommunens egna riktlinjer och
ftireskrifter. Av ftirarbeten och rättspraxis framgår att lagen ska bidra till en
tillfredsställande trafikftirsörjning ftir funktionshindrade samt att den som
ansvarar ftir frirdtjänsten är skyldig att tillse att den tjänst som tillhandahålls
är utformad så att den på ett lämpligt sätt fyller uppgiften att utgöra
transportmedel ftir den personkrets som tir berättigad till ftirdtjänst.
Färdtjänsten ska vara av god kvalitet.

Färdtj änstuppdraget innefattar bland amat transport inom och utanftir
kommunen (5 mil in i angränsande kommun, se bilaga l), riksftirdtjänst,
ftirdtjänst i annan kommun, transport till arbete, dagverksamhet, transport till
och från gymnasieskola och fritidsverksamhet enl. LSS samt till olika
ftirekommande sociala aktiviteter.

I dag arbetar två handläggare med ftirdtjänstuppdraget.

Uppftiljning sker höst och vår med utfiiraren BodenTaxi där klagomål och
andra aktuella ärenden lyfts. Klagomålen läggs även in i Infracontroll für
bevakning och uppftiljning.

Frirdtjänstuppdraget innebär även att delta vid olika
handikapporgani sationer- intres seorganisationer och där informera om
ftirdtjänst.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Tekniska utskottet

s45 Te k n is ka förva ltn i n ge n, ve rksam hets p la n 201 8-2020
KS2017t69t

Tekn iska utskottets förslag
Kommunstyrelsen godkänner tekniska ftirvaltningens verksamhetsplan
20 18 -2020, inklusive ftirdelning investeringar per verksamhetsområde och
internkontrollplan.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen lämnar ftirslag till verksamhetsplan für åren 2018-
2020.

Tekniska utskottets nettobudgetram ftir åren 2018 - 2020 är 105 927 tl<r,

105 634 tkr respektive 106 2l2tkr. Förslaget till driftbudget ligger inom
r¿ìm.

Resultatenheter

Transportenheten, verkstad och proj ektering är resultatenheter.
Resultatenheterna har nollbudget, vilket innebär att de täcker samtliga
kostnader med intäkter.

Affärsdrivande verksamhet

De afftirsdrivande verksamheterna, vatten, avlopp och avfall, är till 100 %
avgiftsfinansierade.

lnvesteringsbudget
Tekniska ft)rvaltningens ftirslag till investeringsbudget ligger på ram.

Verksamhetsplanen har fürhandlats enligt MBL $ 11 den 21 november 2017

För beslut
Kommunstyrelsen

utdrassbestyrkande / Expedierat 
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Tekniska utskottet

s46 Aterrapportering av uppdrag att upprätta lokala
trafikföreskrifter för parkeringstillstånd för
rörelsehindrade
K520171685

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar att avftira frågan om lokala trafikftjreskrifter ftir
parkeringstill stånd ftir rörelsehindrade från fortsatt handläggning.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen fick i uppdrag av Tekniska utskottet att ta fram
lokala füreskrifter für parkering für rörelsehindrade. Enligt SKL:s jurist så är
det Regeringsformen som reglerar kommunens bemyndigande. En ftireskrift
som inte har stöd i lag eller ftirordning far inte tillämpas.

Sedan tekniska ftirvaltningen fick uppdraget 2014 har ftireskrifter och
allmåinna råd om parkeringstillstånd für rörelsehindrade fürändrats, vilket
innebär att hänsyn tas till flera kriterier.

Någon möjlighet für kommunen att besluta om egna kriterier ftir utfürdande
av lokala parkeringstillstånd für rörelsehindrade finns alltså inte.

Vid avslagsbeslut finns alltid möjligheten att överklaga, für att fa sitt ärende
prövat i en högre instans. Fåirdtjänsthandläggarna är behjälpliga i detta.

Yrkanden
Michael Engström (S) yrkar att korta beslutsmeningen till "Tekniska
utskottet beslutar att avftira frågan från fortsatt handläggning." samt flytta
ner nuvarande beslutstext " Tekniska ftirvaltningen ftireslar att uppdraget att
upprätta lokala ftireskrifter ftir parkeringstillstånd ftjr rörelsehindrade åir

utrett och inte gär att implementera då detta ej är lagenligt. Sedan tekniska
ftirvaltningen fick uppdraget 2014har ftjreskrifter och allmänna råd om
parkeringstillstånd für rörelsehindrade fü rändrats. " under rubriken
Beskrivning av ärendet.

Beslutsgång
Ordftiranden ställer beredningens och Michael Engströms (S) ftirslag mot
varandra och finner att tekniska utskottet beslutar enligt Michael Engströms
ftirslag.

För kännedom
Tekni ska ftirvaltningen
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Tekniska utskottet

S 47 Sammanträdesdagar tekniska utskottet 2018
KS 20171704

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet fastställer ftirslag till sammanträdesdagar ftjr 2018.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen ftireslår ftilj ande sammanträdesdagar 20 I 8 ftir
kommunstyrelsens tekniska utskott. Tiderna är anpassade till den
ekonomiska tidplanen.

Tisdag 6 februari
Tisdag 13 mars
Onsdag 2maj
Tisdag 29 maj
Tisdag 18 september
Tisdag 30 oktober
Tisdag 27 november

Sammanträdestid klockan I 4 :00.

För kännedom
Kommunledningsft)rvaltningen
Tekniska utskottets ledamöter och ersåittare
Tekniska ftirvaltningen
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o Förvaltningschefens rapport oktober 2017,KS 2017124

o Månadsrapport ekonomi oktober 20l7,KS 20171266
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