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Bodens kommun Sâmmânträdesdatum

2016-03-22

Stadshuset, nämndsalen, 14:00-1 5:30

Ledamöter

Veronica Svalenström (S)
Egon Palo (M)
Michael Engström (S)
Simon Aslund Johansson (M)
Sead Maglic (NS)
Gösta Eriksson (MP)
Daniel Rönnbäck (M)

Tjänstgörande ersättare
Kurt Pettersson (S)
lngemar Karlsson (S)
Lars Karlsson (FP)
Bernt Drugge (SD)

Tjänstemän

Teknisk chef Robert Näslund, Gata- parkchef Joakim Kyräs, VA-chef Jan Lundberg,
controller Bengt Markström, förvaltningssekreterare Annchatrine Vikberg

Daniel RÖnnbäck (M)
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- Förvaltningschefens rapport februari 2016 (KS 201617I)

- Månadsrapport ekonomi februari 2016 (KS 2016114l)
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Bodens kommun Sammanträdesdatum
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Tekniska utskottet

S 23 VA-plan 2016
KS 2016/184

Tekn iska utskottets förslag
VA-planen skickas på remiss till behöriga remissinstanser, med en remisstid

till och med den 10 maj.

Beskrivning av ärendet
I juni 2014 gav kommunstyrelsen i uppdrag atttafram en VA-plan. I mars

2015 beslutade KF om VA-policy som är en del av planen. Planen har

arbetats fram av en fürvaltningsövergripande arbetsgrupp som startade sitt
arbete i september 2014. Styrgruppen har bestått av ordfürande tekniska
utskottet, ordfürande miljö och byggnämnden, Teknisk chef,
samhällsbyggnadschef, även kommunchefen har varit kallad till mötena.

VA-planen består av fyra delar en VA-översikt som, en VA-policy (är redan

beslutad), själva planen samt en konsekvensbeskrivning.

VA-översikten ger en allmcin beslvivning av vattenresurser, ekologisk status

och även bebyggelsestruktur. Översikten innehåller även en nuldgesønalys
av kommunala avlopp samt även nuläge av enskilda øvlopp. Slutligen
beskrivs àven samhrillsutvecklingen de senaste åren.

VA-policyn beslutades av KF i mars 2015.

Del tre av VA-planen är själva VA-planen och består av 10 prioriterade
områden

o Framtidssäkring av huvudvattentäkt Kusön, Pagla vattenverk och
översyn mindre kommunala vattentäkter

. Uppgradering Svedjan avloppsreningsverk

o Effektivisering Avloppsreningsverk Bredåker, Degerbäcken, Rasmyran

o Effektivisering Vatten- och avloppsreningsverk Sörbyn - Gunnarsbyn

o DimensionsplanVA-ledningsnät

o Förnyelse ledningsnät och pumpstationer

o Dagvattenstrategi medriktlinjer

o VA-utbyggnadKusön/Kusån

o VA-utbyggnadVittjärvsträsket

o Tillsyn och VA-rådgivning enskilt avlopp (utanfür verksamhetsområde)
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Tekniska utskottet

S 23 (forts.)
Del fyra av planen är en konsekvensanalys där konsekvenserna av att
genomfüra VA-planen beskrivs och jämftirs med ett "nollalternativ".

Konsekvensanalysen delas in i ekonomiska, miljömässiga och
hälsokonsekvenser.

VA-planen kommer att kompletteras med en sammanfattning.

Förslag till beslut
Tekniska ftirvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse 2016-03-15 att
Kommunfullmäktige ska anta VA-plan für Bodens kommun och att planen
ska gäller under en 12-års period från och med godkännandet.

Yrkanden
Ingemar Karlsson (S) ftireslår att tekniska utskottet godkänner VA-plan 2016
für utsändning på remiss, med remisstid till och med den 10 maj 2016.

Beslutsgång
Ordfürande ställer tjänstemannafürslaget och Ingemar Karlssons ftirslag mot
varandra och finner att tekniska utskottet beslutar enligt Ingemar Karlssons
förslag.

För kännedom
Behöriga remissinstanser

&o-32"t
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Tekniska utskottet

s24 Revidering av taxor och avgifter för upplåtelse av
offentlig plats
KS 20r61t77

Tekn iska utskottets förslag
1. Kommunfullmäktige ändrar taxor och avgifter vid nyttjande av offentlig

plats i Bodens kommun så att upplåtelsetypen Övrigt nyttjande:
uteservering, byggställning, container med mera delas upp i ftiljande två
typer:

a, Byggställning, container med mera

b. Uteservering med mera

2. Avgiften ftr upplåtelsetypen Byggställning, container mm, bestäms till
följande nivå

0,33k;rlm2 och dygn (min 300 kr/upplåtelse)

l0lrrlm2 och månad (min 300 krlupplåtelse)

3. Upplåtelsetypen Uteservering mm behåller nuvarande avgift.

4. Taxoma och avgiftemafär 2016 som ett gemensamt basår.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2008-02-04 $ 2I samt 2011-10-03, S 105, beslutat
om de nu gällande taxorna och avgiftema ftr nftjande av offentlig plats i
Bodens kommun. Enligt reglema finns en upplåtelsetyp som heter Övrigt
nyttjande: uteservering, byggställning, container mm. Avgiften ftir den
upplåtelsetypen är

2l<rlm2 och dygn (min 300 kr/upplåtelse)

32lclm2 och månad (min 300 kr/upplåtelse)

Kommunen står inför en expansiv period. Utvecklingsplanen 2015-2025 for
Bodens kommun med visionen att är 2025 har Boden mer än 30 000
invånare och är en växande kommun som fürknippas med utveckling,
trygghet och livskvalitet är en stor utmaning. Fler och större byggprojekt i
Boden än vad som tidigare varit normalt/vanligt innebär att även centrum
kommer att påverkas med nybyggnationer och ftirtätning av befintlig
bebyggelse.

Under byggtiden kommer byggställningar och byggupplag inkräkta på
exempelvis offentlig plats och påverka allmänt nyttjande och framkomlighet.
Sådant nyttjande förutsätter tillstand av polismyndigheten med kommunens
tillstyrkan. Nyttjandet är dessutom reglerat med en av Kommunfullmäktige
fastställd taxa och avgift.

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat p t(,õ32''l Signatur
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Tekniska utskottet

S 24 (forts.)
Tiden ftir att uppnå den ökade befolkningsmängden är relativt knapp och
exempelvis höga avgifter ftir hyra av offentlig plats kan ha en negativ
påverkan på byggtakten. En omvärldsbevakning visar att kommunen har
högre avgifter än exempelvis Umeå, Luleå och Piteå. Kalix och Alvsbyn har
ingen sådan avgift.

Tekniska ftirvaltningen föreslår en sänkning av taxan für denna typ av

nyttjande av offentlig plats ftir att inte utgöra en negativ påverkan für
byggetablering i kommunen.

Samråd i ärendet har skett med kommunjuristen.

För beslut
Kommunfullmäktige
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Tekniska utskottet

S 25 Arsredovisning 2015 för vatten och avlopp
KS20t6l94

Tekniska utskottets förslag
1. Kommunstyrelsen godkänner arsredovisningen für vatten och avlopp

20rs

2. ,{rsredovisningen hålls tillgänglig flor fastighetsägar:rragenom att den
publiceras på kommunens hemsida.

Beskrivning av ärendet
Tekniska förvaltningen har upprättat årsredovisning 2015 ftir VA-
verksamheten. Verksamheten redovisar ftir 2015 överskott pä I 4I9 tkr, när
tidigare års samlade underskott på totalt 4 405 tkr inkluderas uppgår VA-
verksamhetens totala underskott till 2 986 tkr.

Enligt den nya VA-lagen ska en särskild resultat- och balansräkning
redovisas für 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 frir fastighetsägarna inom VA-anläggningens verksamhetsområde.

För beslut
Kommunstyrelsen

/ Expedierat 'eKp @327
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S 26 Aterremiss - Mb-förslag om busskur i Svartbjörnsbyn
KS 20rsl79

Tekniska utskottets förslag
Kommunstyrelsen bifaller medborgarftirslaget, åtgärden läggs in i
planeringen ftir hållplatsåtgärder.

Beskrivning av ärendet
I ett medborgarfürslag füreslås att ett väderskydd sätts upp vid
busshållplatsen Grepvägen inti I I gamla affüren i S vartbj örnsbyn.

Tekniska ftirvaltningen genomfür regelbundet översyn och åtgåirder på
lokaltrafikens hållplatser. I utredningen Bussar i Boden har en analys av
dagens hållplatser gforts i syfte att optimera både antal hållplatser och dess

läge. Utredningen ftireslår drygt 30 nya hållplatslägen längs lokaltrafikens
sträckning. En stor del av hållplatserna i Boden har även stora
tillgänglighetsbrister då det saknas ledstråk for synskadade och plattformar
som gör det lätt att kliva i och ur bussen. Behovet av åtgärder på
lokaltrafikens hållplatser åir således stort. Idag finns ingen särskild budget för
hållplatsåtgärder, vilket innebär att ftirändringar sker exempelvis vid
ombyggnation av gator.

Tekniska fürvaltningen bedömer att framftir allt tillgänglighetsåtgärder är
nödvändiga vid den aktuella hållplatsen och att ett väderskydd bör sättas upp
i samband med dessa. Det finns dock andra hållplatser med mer eller lika
stort behov och anser därftir att åtg¿irdsftirslaget bör prioriteras mot dessa.

Förslag till beslut
Beredningen föreslår att medborgarft)rslaget ska avslås, men aft åúgärden

läggs in i planeringen für hållplatsåtgärder.

Yrkanden
Michael Engström (S) ftireslår att ft)rslag till beslut ändras till tillstyrker
medborgarfürslaget och att åtgärden läggs in i planeringen für
hållplatsåtgärder.

Beslutsgång
Ordftirande ställer beredningens ftirslag och Michael Engström (S) förslag
mot varandra och finner att tekniska utskottet beslutar enligt Michael
Engströms fürslag.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Tekniska utskottet

s27 Aterremiss - Motion ungdomsfullmäktige om
anpassning av busstider efter antal resande
KS 20141505

Tekniska utskottets förslag
Kommunstyrelsen avslår motionen om att anpassa busstider efter antal
resande.

Beskrivning av ärendet
I en motion till ungdomsfullmäktige füreslås att man anpassar tätheten på
bussarnas avgångar och kör mer då det är mer resande och mindre då
resandet tu lagre. Förslaget är att öka på till kvartstrafik mellan klockan
07.00-08.00 samt mellan klockan 14.00-16.00, övrig tid halvtimmestrafik.

Tidtabellen är i dagsläget uppbyggd med halvtimmestrafik under de tider då
det är som mest resande och en tur i timmen övrig tid. En fortätning av
turerna under de tider som füreslås innebär att ytterligare fordon behöver
inft)rskaffas eftersom samtliga fordon är i trafik då. Då det saknas utrymme
för detta i befintlig budget füreslås motionen avslås.

För beslut
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande i Exped¡erat LK(. Ø5zL( Signatur
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Tekniska utskottet

s28 Aterremiss - Motion ungdomsfullmäktige om utökning
av busstrafik på kvällar och helger
KS 20141505

Tekniska utskottets förslag
Kommunstyrelsen avslår motionen om att utöka busstrafik på kvällar och
helger.

Beskrivning av ärendet
I en motion till ungdomsfullmäktige füreslås att kvällstrafiken på
lokalbussarna utökas till klockan 23.00 pävardagar och till klockan 24.00 pä
helgen.

I dagsläget avgår lokaltrafikens sista turer från Medborgarplatsen ñljande
tider:

- Linje 1 till S Svartbyn måndag-fredag20:35,1ördag 11:25

- Linje I till G Sävast måndag-fredag20:35,1ördag 17:25

- Linje 2 till Heden måndag-fredag20:25,1ördag ll:25
- Linje 2 till S Svartbyn måndag-fredag20.55,lördag 17:55

- Linje 3 till Svartbjörnsbyn måndag-fredag l9:25,1ördag 15:55

- Linje 3 till Sävastön måndag-fredag 19:55, lördag 16:25

- Linje 4 till Erikslund måndag-fredag 18:55

- Linje 4 till Vittjärv måndag-fredag 18:25

En forlängning av turerna kvällstid bedöms ge ett något ökat resande och kan
klaras med befìntliga fordon, men innebär även ökade kostnader. I dagsläget

bedöms inte utrymme flor detta finnas i befintlig budget. En omfordelning av
trafik från dagtid till kvällstid bedöms inte heller vara aktuellt i och med att
resebehovet bedöms vara högre under dagtid än under kvällstid. Med
anledning av detta ftireslår Tekniska ftirvaltningen att motionen avslås.

För beslut
Kommunstyrelsen

(X Z ,1 Signatur
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S 29 Aterremiss - Motion ungdomsfullmäktige om busstider
KS 20141505

Tekn iska utskottets förslag
Kommunstyrelsen avslår motionen om att sätta in fler bussar vid vissa tider

Beskrivning av ärendet
I en motion till ungdomsfullmåiktige füreslås att fler bussar sätts in vid
tillfüllen när folk åker mycket buss.

Resandet med lokaltrafiken har ökat kraftigt, bland annat med anledning av
ungdomskortet, vilket innebär att det blivit trångt på bussarna och att tiden
ñr på- och avstigande tar längre tid än tidigare med ftirseningar som ftiljd. I
dagsläget fürstärks de linjer och turer då det är som mest resenärer med de

bussar som finns tillgringliga. Ytterligare ftirstärkning under högtrafik
innebär att fler fordon behöver inftjrskaffas. Då det saknas utrymme für detta
i befintlig budget füreslås motionen avslås. Till höstens tidtabell ska tiderna
ses över für att se om de går att justera så att fürseningarna kan minska. I
dagsläget hnns dock inte någon budget ftir detta.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S 30 Tekniska förvaltningen tilläggsbudget för investeringar
KS 2016/181

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet fastställer ftirslag till ftirdelning av tilläggsbudget under
ftirutsättning att Kommunfullmäktige godkänner ramfürändring.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningens överskott mot 2015 års totala investeringsbudget
uppgår till 16 118 tkr. Varav överskott från ej avslutade projekt uppgår till
17 451tkÍ.

Sida
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Allmänna investeringar

Ombyggnad gator

Förvaltningarnas fordon

Trafi ksäkerhetsåtgärder

Vatten och avlopp

Renhållning

Över-/underkott
mot årets

budget

2942
5 543

2 958

136

-988

5 527

Överskott ej
avslutade

projekt

3 077

5 026

2 958

148

715

5 527

Förslag till
tiltäggsbudget

3 077

5 026

2 958

148

715

5 527

Summa 16118 17 451 17 451

Alla investeringsprojekt har inte kunnat slutfüras under året. Det innebär att
behov finns av att füra över medel fran 2015 till2016 ftir att ftirdigställa
dessa projekt.

För kännedom
Tekniska ftirvaltningen
Ekonomikontoret

6{3zt


