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S 23 Verksamhetsområde kommunalt vatten och avlopp
Storklinten
Ks 2018/518

Tekniska utskottets förslag
Kommunfullmäktige beslutar att

1. verksamhetsområde ftjr vatten och spillvatten inrättas enligt bilagda
kartor (bilaga I-2)

2. anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa vid tidpunkt lor
anslutning ska gälla inom verksamhetsområdet

3. finansiering av VA-utbyggnaden ska ske via intäkter från
anläggningsavgifter och brukningsavgifter samt via
investeringsbidrag från Bodens kommun

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Bodens kommun överlät är 2006 fastigheten Havsträsk 1:21 till SkiCamp.
Verksamheten har därefter utvecklats, bland annat genom exploatering av ett
antal byggnadstomter. Verksamhetsutövaren (SkiCamp) har nyligen, i
samverkan med Bodens kommun, tagit fram strategidokument "Storklintens
framtidsvision" daterat 2017 -07 -02. Tidshorisonten für strategin är 2030. En
av de kritiska framgångsfaktorer som omnämns är vatten och avlopp (VA).
Det mest akuta behovet bedöms vara att få till stånd en förbättrad
avloppsreningsanläggning. Storklinten har idag enskild VA-ñrsörjning och
är utom kommunalt verksamhetsområde für vatten och avlopp. Behovet av
åtgärder inom behntliga VA-anläggningar var känt redan vid tiden ftir
fasti ghetsöverlåte I sen.

Bodens kommun antog i oktober 2016 en långsiktig VA-plan där bland annat
framtida utökning av verksamhetsområde ftir VA och VA-
utbyggnadsområden prioriterats perioden 20I 6-2027. Storklinten är ej
prioriterad i aktuell VA-plan, men ovan nämnda framtidsvision fiir
Storklinten togs fram efter det att beslut om VA-plan togs 2016.
Framtidsvisionen pekar pä att Storklinten har ett långsiktigt behov av
kommunal VA-ftirsörjning.

Allmdnt om verlcsamhetsområde för vatten och avlopp

Kommunens ansvar att i vissa fall inrätta verksamhetsområde ftir kommunalt
VA regleras av 6 $ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (normalt
benämnd som v at t e ntj dn s t I a ge n eller ft)rkort ning LA V). D et grundläggande
motivet är att skydda människors hälsa och/eller miljön. Enligt praxis är den
avgörande faktom antal hus som ligger tätt, s.k. samlad bebyggelse, där en
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grupp av mer än20-30 hus i flera tidigare fall ansetts vara nödvändigt ftir att
överväga kommunalt VA ett område.

Verksamhetsområde beslutas av kommunfullmäktige. Beslutet innebär att
Bodens kommun med stöd av vattentjänstlagen definierar ett avgränsat
område där allmän VA-försörjning ska tillgodoses utifrån skyddet ftir
människors hälsa och miljön. Om framtida detaljplaneläggning och
bostadsbyggande sker är det normalt att verksamhetsområdet utökas eller
revideras, efter särskild behovsprövning och politiskt beslut.

Prelimindr analys VA Storklinten

VA-ftirsörjning inom Storklintenområdet har tidigare utretts, bl.a. VA-
utredning 2007 (Ramböll), Detaljplan med bestrimmelser Havstrdsk I :2 l
antagen 2008-10-20 (Bodens kommun), Förstudie kommunalt avlopp
Storklinten 201 5 -I I -05 (A-Strandberg, Tekniska Förvaltningen) samt
Anmcil an m i lj ö p r öv nin g sþ r or dnin g e n, Ny av I opp s anl d g gnin g St o r kl int e n
2016-11-08 (Vatten & Miljöbyrån AB).

Utifrån tidigare utredningar dras slutsatsen att en lokal VA-ftirsörjning kan
förutsättas vara den bästa lösningen (dvs anslutning till Svartlå är ej aktuell),
oavsett gränsdragning ftir framtida huvudmannaskap för vattenproduktion,
ledningsnät och avloppsrening.

Fördjupade tekniska utredningar och konsekvensanalys av ett kommunalt
övertagande av behntligt VA-system i Storklinten är nödvändigt, främst
avseende dricksvattenñrsörjning och VA-ledningsnät. För att långsiktigt
säkerställa allmänna vattentjänster och klara de krav som ställs på
kommunen som verksamhetsutövare krävs att befintliga och nya
anläggningar ftilj er kommunal standard.

Förstudie kring framtida avloppsrening anpassad till framtidsvisionen med
sikte mot är 2030 har genomftirts under våren 2018 av konsultfirman .Ä.F.

Dimensionerande avloppsflöde bedöms yara ca 3 ggr större än dagens flöde,
om ftirväntad expansion blir verklighet. Antalet personekvivalenter (pe) som
ska försörjas med VA i framtiden är ca 1000 pe. Förstudien pekar ut
ftillningsdammar som en robust och driftsäker reningsmetod ftir avlopp.

Platsbesök tillsammans med ansvariga für dagens VA-anläggning
(SkiCamp) genomfördes våren 2018. Preliminärt kommer investeringar inya
brunnar, nytt vattenverk inklusive reservoar och desinfektion samt
huvudledningsnät och pumpstationer att krävas. Skydd av vattentäkt är
nödvändig.

Kostnad for nödvändiga utredningar, projektering och anläggande av VA-
system är svårbedömd. En mycket grov uppskattning pekar på investeringar i
storleksordningen 25 miljoner kronor.

de / Expedierat
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Slutligt förslag verksamhetsområde och principer Jör finansiering

Kartor med slutliga ftirslag till verksamhetsområde för vatten respektive
spillvatten redovisas ibilaga 1-2. Föreslagna gränser für verksamhetsområde
överensstämmer med det område som får bebyggas enligt gällande
detaljplan.

Grundprincipen för finansiering av allmänna vattendänster enligt
Vattentjåinstlagen är att fastighetsägare betalar VA-avgifter som motsvarar
nödvändiga kostnader ftir att ordna och driva VA-anläggningen. VA-
avgifterna, som beslutas av kommunen och redovisas i en VA-taxa, skall
bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som
är skäligt och rättvist. VA-avgifterna indelas i anläggningsavgifter och
brukningsavgifter.

Kostnaden ftlr VA-utbyggnaden inom Storklinten ftireslås finansieras via
anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Som utgångspunkt utgår ej

ersättning ftir befintlig enskild VA-anläggning vid kommunalt övertagande.
Tidshorisont ft)r den planerade utvecklingen av nya stugor och verksamhet
inom Storklinten är svårbedömd, men i linje med Bodens kommuns
prioritering och ftirväntningar på en expanderande besöksnäring.
Investeringen i infrastruktur ftir tillväxt (långsiktigt VA-system) som har
potential att gynna stora delar av kommunen bör ej belasta dagens VA-
kollektiv fullt ut, därftir frireslås att Bodens kommun delfinansierar VA-
utbyggnaden genom investeringsbidrag.

Särtaxa ftireslås ej, vilket innebär att anIäggningsavgifter inom Storklinten
beräknas enligt normal VA-taxa på samma sätt som i verksamhetsområdet i
övrigt. En successiv höjning av anlaggningsavgifterna kommer ske enligt
plan, så att intäkternafrän tillkommande nyanslutningar i hela Bodens
kommun motsvarar de faktiska kostnadema.

Tidpl an far VA-utbyggnad

I samband med beredningen av detta ärende har utredning och ft)rstudier
påbörjats. Ytterligare utredning kring framtida VA-system samt
statusbedömning av befintliga VA-anläggningar krävs, vilket bedöms ske
2018-2019 med stöd av konsult. Ambitionsnivån är atttai drift en ny
avloppsreningsanläggning senast 2020. Tidplan ftir driftsättning av
kommunal vattenproduktion och distributionssystem kan göras när
åtgardsbehovet klarlagts ytterligare.

Beslutet om verksamhetsområde innebär således çj att kommunalt
huvudmannaskap inträder omgående. Först när ett VA-system med en av
kommunen godkåind standard etablerats övertas driftansvaret. Vidare ska
VA-systemet i sin helhet vara dokumenterat avseende funktion, status och
läge samt att kommunen erhållit rådighet att fürvalta, grava och underhålla
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befintliga och nya VA-anordningar och ledningar (via exempelvis
servitut/ledningsrätt).

Dialogmöte

Berörda fastighetsägare bjöds in till ett dialogmöte tisdagen den22 maj
2018. Ett20-taI personer deltog vilket motsvarar majoriteten av
fasti ghetsä ganna. Vid mötet presenterades ft)rslag till verksamhetsområde
enligt bilaga 1 och 2 samt en fürväntad arbetsgång for utbyggnad av
kommunalt VA i området. Fastighetsägarnavar positiva till kommunalt VA
ftir Storklinten.

För beslut

Kommunfullmåiktige

/9"ö{3 / I Arr
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s24 Tilläggsbudget 2018 för BEA-anställda på tekniska
förvaltningen
Ks 20181534

Tekniska utskottets förslag
Kommunfullmäktige godkänner fÌirslag om en tilläggsbudget für 2018 på
1,2 mkr ftir BEA anställda på Tekniska förvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Efter en överenskommelse med Kommunal har Bodens kommun sedan

tidigare beslutat att alla BEA-anställda inom Bodens kommun som har varit
anställda låingre an2 är ska erbjudas en HÖK-anställning, en åtgåird som
redan har verkställts. För Tekniska ftirvaltningen har detta inneburit en ökad
kostnad på 1,2 mkr.

Tekniska ftlrvaltningen yrkar därftir att få en tilläggsbudget ftir 2018 på
1,2 ml<r für att täcka de kostnader som uppkommit vid omvandlingen av
BEA-anställningar till HÖK-anställningar.

För beslut

Kommunfullmäktige
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s25 Förslag skötselprogram tätortsnära skog - del av
skogsbruksplanen
Ks2016176

Tekniska utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslaget till skötselprogram för den
tätortsnära skogen i kommunen och komplettera den sedan tidigare
fastställda skogsbruksplanen med denna.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun har en skogsbruksplan som behandlar kommunens totala
skogsinnehav. Planen löper över tiden 2013-2022 och ska uppdateras
årligen. Planen behandlar dock inte på ett överskådligt sätt skog i eller nära
tätort som utöver ekonomiska värden har sociala, kulturella, pedagogiska
eller biologiska värden. Det finns ett stort behov av att identifiera dessa

skogsområden och att ftir dessa ta fram ett eget skötselprogram. Detta för att
långsiktigt bevara och ftirvalta kommuninnevånarnas tillgång till dem men
även ftir att skapa en ekologiskt hållbar tätortsnära skog.

Tekniska förvaltningen hck den 18 april2016 ($ 46) i uppdrag av
kommunfullmäktige atttafrarn ett ftirslag till ett skötselprogram ftir den
tätortsnära skogen i kommunen samt komplettera den befintliga
skogsbruksplanen med denna.

Definition på tätortsnära skog som ska gälla i Bodens kommun är ftiljande;

Tdtortsnrira skog - Trridbevuxen mark med ett naturligt fdltskih som helt
eller till stòrre delen ligger inom eller högst en kilometer utanfòr en tcitort
(rälrnat från tdtortsgrrinsen) Det kan handla om ett stote skogsområde eller
en mindre skogsdunge. Den tdtortsnrira skogen kan ha vdrden av olikn slag,
exempelvis sociala, biologiska, kulturella eller pedagogiska. Det kan också
vara skog som inte har några vrirden men som med en viss form av skötsel
kanfå högavrirden. Den tritortsndra skogen kan delas in ifyra kategorier;

Husncira, Kvarters sko g, Stads del, Fr iti ds - och r elv e ation.

Tekniska fürvaltningen har nu tagit fram dokumentet "Tätortsnära skog i
Bodens kommun - Mål och skötselprinciper" som bland annat baserar sig på
kommunens skogsbruksplan, de lokala miljömålen, inventeringar i fÌilt och
Naturvårdsverkets och Boverkets rekommendationer som rör tätortsnära
skog.

I dokumentet "Tätortsnära skog i Bodens kommun - Mål och
skötselprinciper" beskrivs skötseln på en övergripande nivå utifrån generella
principer samt utifrån en klassificering av fyra olika typer av tätortsnära
skog; Husnära, Kvartersnära, Stadsdels- samt Rekreationsskog.

/r-ú ( 5t .fl:Utdragsbestyrkande / Expedierat
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I beskrivningen ingar även hur skötseln ska se ut under en rullande
lO-årsperiod ftir att uppfylla målbilden av respektive kategori.

Dokumentet "Tätortsnära skog i Bodens kommun" bestar av flera delar. Dels
de övergripande målen och skötselprinciperna samt inventeringsdokument
där de tätortsnära skogarna utifrån delområden beskrivs mer ingående.
Dokumentet är ett levande dokument som ska uppdateras löpande.

För beslut

Kommunstyrelsen
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s26 Riktlinjer för lekplatser
Ks 20181473

Tekniska utskottets förslag
Kommunstyrelsen godkänner ftirslag till riktlinjer ftir lekplatser i Bodens
kommun.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun saknar idag riktlinjer ftir hur kommunens allmänna
lekplatser ska vara utformade, vilken kvalité de ska erduda och hur de ska
skötas. I kommunens strategiska plan och i Tekniska nämndens styrkort
finns krav pâ att lekplatser ska hålla en god lekvärdesnivå.

Tekniska förvaltningens Gata-Parkavdelning har nu arbetat fram riktlinjer
för kommunens lekplatser och hur deras kvalitativa innehåll, utveckling och
drift ska se ut für atthälla en god lekvärdesnivå. Kommunens lekplatser ska
sedan områdesvis inventeras enligt den mall som dokumentet anger.

I Strategisk plan 20 1 8-2020 presenteras kommunövergripande
utvecklingsområden med tillhorande målindikatorer.

De utvecklingsmål som berör lekplatser är:

En trivsam växande småstad - Kommunen ska ge möjligheter für bostäder i
trivsamma miljöer. Detta kan understödjas av välplanerade lekplatser.

Barnvdnliga Boden - Föräldrar ska se Boden som ett naturligt val ftir
barnens uppväxt. Barnperspektivet ska genomsyra alla verksamheter och
barns behov ska beaktas i olika beslut. Den tekniska fÌirvaltningen ska ha en
fortsatt satsning på att säkra, tillgängliggöra och skapa allmänna lekplatser
med ett högt lekvärde.

Alla är vdrdefulla i Boden - Kommunen har som mål att, oavsett kön, ålder
eller kulturell bakgrund, vara ett ftiredöme gällande barns uppväxt och deras

framtidsmöjligheter. Boden ska även vara en plats där frågan om den fysiska
tillgängligheten på allmänna platser är väl tillvaratagen.

I styrkort ftjr KS-Tekniska fÌirvaltningen, Barnvänliga Boden, anges

målindikator ft)r 2018 att 60%o av Bodens kommuns lekplatser ska ha ett
lekvärde över 4 enligt modellen "Lekvärdesfaktor":

"Fortscittning satsning på sdlva, tillgrÌngliggöra och skapa allmcinna
lelqlatser med ett hïgt lekvarde. Lekvardet i lekplatserna bedöms med hjrilp
av modellen " Lekvcirdesfaktor " . Modellen vcirderar leþtan utifrån till-
gdnglighet, vegetation, integration av lekutrustning i landskapet m.m."

För att uppfylla målet har Tekniska ft)rvaltningens gatalparkavdelning
arbetaf fram riktlinjer för kommunens lekplatser och hur deras kvalitativa
innehåll, utveckling och drift ska se ut. Kommunens lekplatser ska sedan

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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områdesvis inventeras enligt den mall som dokumentet anger. Resultat av
inventeringarna redovisas i bilagor allt eftersom de har genomförts.

Utveckling och renovering av lekplatser planeras med dokument Riktlinjer
ftir lekplatser i Bodens kommun samt inventeringarna som beslutsunderlag.
Á,tgarder och utveckling sker i den takt som investerings- och driftbudget
tillåter.

Riktlinjer ftir lekplatser i Bodens kommun har tagits fram i samråd med
S amhäll sbyg gnadskontoret.

Handlingar som ligger till grund ftir beredning av detta ärende är

o Strategiskplan 2018-2020presenteras kommunövergripande
utvecklingsområden med tillhörande målindikatorer.

o I styrkort ftir KS-Tekniska ftirvaltningen, Barnvänliga Boden, anges

målindikator ftir 2018 att 600/o av Bodens kommuns lekplatser ska ha
ett lekvärde över 4 enligt modellen "Lekvärdesfaktor".

o Dokumentet "Lekplatser i Bodens kommun-Riktlinjer"

Ärendet är fürberett enligt checklistan ftir jÈimställda beslut.

För beslut

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s27 Tekn iska förva ltn ¡ n gens delårsra pport ja n ua ri-apr¡ I

2018
Ks 20181490

Tekn iska utskottets förslag
Kommunstyrelsen godkänner tekniska ftirvaltningens drift- och
investeringsredovisning till och med april 2018.

Beskrivning av ärendet
Tekniska fiirvaltningen har upprättat ftirslag till delarsrapport till och med
april2018. Delårsrapporten innehåller en redogörelse für perioden januari till
och med april samt en prognos ftjr aret.

För beslut

Kommunstyrelsen

/ta!7t K\^\
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S 28 Uppdrag att utreda införandet av rätten till heltid för alla
Ks 2018/453

Tekniska utskottets förslag
Kommunstyrelsen godkänner Tekniska utskottets yttrande.

Beskrivning av ärendet
I Strategisk plan 2018-2020 har kommunledningsförvaltningen fått i uppdrag
att utreda inflorandet av rätten till heltid för alla. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade 2 maj 2018 att skicka rapporten på remiss till
samtliga nåimnder, tekniska utskottet och arbetsutskottet.

Tekniska utskottet har den 4 maj 2018 fått i uppdrag att lämna ett yttrande
över remissen "Uppdrag att utreda inftirandet av rätten till heltid ftir alla".

Yttrande
Tekniska forvaltningen erbjuder bara heltidsanställning, det hnns dock
personal som innehar en heltidsanställning men som på grund av personliga
omständigheter valt att arbeta mindre än heltid. Vi anser därñr att detta
ärende inte är aktuellt inom tekniska förvaltningen.

För beslut

Kommunstyrelsen

/l"U,S7t
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S 29 Yttrande över medborgarförslag om enklare hantering
av kompostpåsar
Ks20171398

Tekn iska utskottets förslag
Kommunstyrelsen avslår medborgarftirslaget om enklare hantering av
kompostpåsar.

Beskrivning av ärendet
Den 13 juni2017 inkom Berit Nyström med ett ft)rslag om att ändra rutinen
för utdelningen av kompostpåsar. Berits ftirslag var att utdelningen skulle
ske på sarnma sätt som i Piteå kommun, där villaägaren knyter en oanvänd
kompostpåse på soptunnans handtag när denne behöver nya påsar.
Renhållningsarbetaren lägger en ny rulle på eller vid sidan av den tömda
tunnan.

I Boden är hämtningen av hushållsavfall upphandlad och sköts idag av
Ragn-Sells AB. Kommunen har begärt en offert från bolaget men de tackade
nej att lämna in offert gällande utdelningen.

Kommunen planerar att förbättra utdelningen inför 2018 både ftir att
ftirbättra tillgtingligheten och även tydliggöra processen. Förhoppningen är
att detta skall innebära både lägre kostnader och även nöjdare kunder.

För beslut

Kommunstyrelsen
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s30 Utvä rd e ri n g av ti I I gä n g I i g h ets po licy 201 3-2017
Ks20181433

Tekn iska utskottets förslag
Kommunstyrelsen godkänner Tekniska utskottets svar på frågeställningen i
Utvärdering av tillgänglighetspolicy 2013 -2017 .

Beskrivning av ärendet
Ett samhälle fiir alla - Tillgänglighetspolicy ftir Bodens kommun har varit
gällande under ëtren2013-2017. Policyn syftar till att, utifran lokala och
nationella mål samt FN:s konvention om mänskliga rättigheter für människor
med funktionsnedsättning, skapa en gemensam syn på tillgänglighet i
Bodens kommun och tydliggöra det ansvar som vilar på samtliga
kommunala verksamheter. Varje nämnd och styrelse anges ha ett eget
helhetsansvar - tillgänglighetsfrågorna berör kommunens alla områden.
Policyn definierar därutöver ett antal begrepp; tillgdnglighet anges
definitionsmässigt som mötet mellan individens kapacitet och den fysiska
miljöns krav och utformning,funktionsnedsrittning anges som nedsättning av
fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsftirmäga och med begreppet
" p er s one r me d funh i o n s ne ds ät t nin g " menas genomgående personer med
fysiska, psykiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar.

Kommunledningskontoret har tilldelats uppdraget att genomftira en

utvärdering av policyn och ansvariga ar Ann Sundberg, folkhälsostrateg och
Daniel Bergh, kommunj urist.

Tekniska utskottet har 26 april2018 fått i uppdrag att bereda svar på
frågeställningen i utvärdering av tillgänglighetspolicy 2013 -2017 .

För beslut

Kommunstyrelsen
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S 3f Ändring av Tekniska utskottets sammanträdesdag i

november 2018
Ks20181547

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet fastställer ftirslag till åindring av tekniska utskottets
sammanträdesdag från den 27 till den 28 november 2018.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommuns räddningstj åinst anordnar en stabsutbildning gällande
krisledningsorganisation för personal på Tekniska ft)rvaltningen den 26-27
november 2018.

På grund av att en av dessa utbildningsdagar sammanfaller med Tekniska
utskottets sammanträde 27 november behöver vi fl¡ta på sammanträdet en
dag. Lokal åir bokad, Fullmäktigesalen den 28 november kl. 09.00-12.00
Tiderna är anpassade till den ekonomiska tidplanen.

För kåinnedom

Kommunledningsñrvaltningen
Tekniska utskottets ledamöter och ersättare
Tekniska fürvaltningen
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o Förvaltningschefens rapport maj 2018

. Information om höga flöden, Cecilia Kvibacke och Sara Cloth,
S amhällsbyggnadskontoret
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