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Ledamöter

Lena Goldkuhl (S)
Egon Palo (M)
Michael Engström (S)
Göran Ahlman (M)
Sead Maglic (NS)
GÖsta Eriksson (MP)
Daniel Rönnbäck (M)

Tjänstgörande ersättare

Ersåttare

Eva Westlund (S), Kurt Pettersson (S), Glenn Blom (S), Lars Karlsson (L), Rasmus
Joneland (V), Bernt Drugge (SD)
Tjånstemän

Joakim Kyräs chef Gata- Park, Jan Lundberg VA-chef, Bengt Markstróm ekonom,
Annchatrine Vikberg förvaltningssekreterare, Mag nus Bäckström enhetschef
P rojekVutred n i n g (deltog u nder i nformationspu n kterna)

Bernt Drugge (SD)

Stadshuset, Kyrkgatan 24, 2016-12-01
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Tekniska utskottet

S 60 Tekniska förvaltningen, taxor och avgifter 2017

KS 20t6/653

Tekn iska utskottets förs lag
Kommunfullmfütige fastställer tekniska ftirvaltningens taxor och avgifter för
2017, med ändringen i bilaga "Taxehöjning vatten och avlopp i Bodens
kommun 2017" att VA-taxan ftir brukaravgift höjs till4 yo, samt texttillägget
upp till i bilaga "Avgifter och viten ftir grävning och TA planer i Bodens
kommun offentlig platsmark".

Beskrivning av ärendet

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifterna för vatten och avlopp ftireslås oftjrändrade.

Brukaravgifter för vatten och avlopp

Brukaravgifterna ftireslås höjas i enlighet med bilaga Taxehöjning vatten och
avlopp i Bodens kommun 2017.

Renhållningsavgifter

Renhållningsavgifterna föreslås höjas i enlighet med bilaga taxehöjning
avfall Bodens kommun 2017.

Felparkeringsavgifter

Felparkeringsavgifterna föreslås ofü rändrade.

Fordonsgas, avgift

Avgiften för fordonsgas föreslås of<irändrad.

Lokaltrafik

Avgifter ftir resor frreslås höjas så att den ftiljer med regionala
kollektivtrafi kmyndi ghetens höj ning på 2,5 yo.

Avgifter och viten för grävning och TA planer i Bodens kommun offentlig
platsmark

Avgifter och viten für grävning och TA planer offentlig platsmark füreslås
fastställas i enlighet med bilaga avgifter och viten ftir grävning och TA
planer i Bodens kommun offentlig platsmark.

Fä rdtjä nst, avg ift for fö rstö rda/bortta ppade kort

Avgift ftir ftirstörda eller borttappade kort ftireslås oftirändrad.

Färdtjänst, egenavgifter

Egenavgift erna föreslås ofü rändrade.
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S 60 (forts.)

Yrkanden
Daniel Rönnbäck (M) ftireslår att VA-taxan ftir brukaravgift höjs till4 %
(bilaga Taxehöjning vatten och avlopp i Bodens kommun 2017) istället ftir
den ftireslagna höjningen på 8 %.

Lars Karlsson ftireslår att texten upp till250 tkr läggs till i tabellen punkt 5.3
Skador på trcid som enligt bygghandling ochJörbesihning skall bevaras som
trrid i allé och solitar(fristående) trrid under rubriken "Förvaltningens
ftirslag till vitesbelopp" (bilaga avgifter och viten ftlr grävning och TA
planer i Bodens kommun offentlig platsmarþ.

Beslutsgång
Ordftirande ställer Daniel Rönnbäcks och beredningens ftirslag mot varandra
och finner att tekniska utskottet beslutar enligt Daniel Rönnbäcks ftirslag.

Tekniska utskottet är eniga att den füreslagna texten upp till 250 tkr läggs till
i rabell 5.3.

För beslut
Kommunfullmäktige
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s61 Rapport - Genomförandeplan utfarts- och
vägbelysn¡ng på landsbygd
KS 20rsl2l2

Tekn iska utskottets förslag
Kommunfullmäktige godkänner rapport Genomft)randeplan utfarts- och
vägbelysning. Föreslagna investeringsåtgärder i rapporten ska arbetas in i
budgetarbetet.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen har under året inventerat och studerat utfarts och
vägbelysning på landsbygd enligt uppdrag KF 2015-06-15 $ 100. Projektets
styrningar har varit att utgå från de fastställda riktlinjema ftir belysning i
kommunen. Grundregeln har varitattbelysningen på landsbygd liksom i
övriga delar av kommunen ska vara trafiksäker samt ge en trygghetskåinsla.

Slutsatser i rapporten är:

o Markförläggning bör ske samordnat med markfìirläggning av serviser
samt utifrån behov.

o Samtliga kvicksilverarmaturer bör b¡as ut till 30 W LED-armaturer.

o Samtliga 70W metallhybridarmaturer bör bytas ut till 30 V/ LED-
armaturer.

o Demontering av ft)reslagna armaturer (242 st i de kartlagda byarna)
bör ske samordnat med ovan beskrivna armaturbyten.

o Föreslagna åtgärder (byte av kvicksilver och 70 V/ MH samt
demontering) i de 38 byarna innebär en investeringskostnad pä1020
000 kr och leder till en minskad driftskostnad från 356 000 kr till 206
000 kr. Det vill säga en besparing på cirka 150 000 kr per år.

Motsvarande belysningsåtgärder i alla kommunens byar bedöms till en
investeringskostnad på cirka 4 mkr och innebär en minskad driftskostnad
från cirka 1,4 mkr till 820 000 kr. Det vill säga en besparing på cirka 600
000 k per år.

För beslut
Kommunfullmäktige
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s62 Tekniska utskottet, sammanträdesdagar 2017
K520t61640

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet fastställer ft)rslag till sammanträdesdagar for 2017.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen füreslår ftiljande sammanträdesdagar 2017 for
kommunstyrelsens tekniska utskott. Tiderna är anpassade till den
ekonomiska tidplanen.

Tisdag 3 I januari
Tisdag 7 mars
Tisdag 2maj (klockan 10:00)
Tisdag 30 maj
Tisdag 19 september
Tisdag 31 oktober
Tisdag 28 november

Sammanträdestid klockan I 4:00.

Särskilt yttrande
Daniel Rönnbäck (M) ftireslår två utbildningsdagar under 2017 där VA- och
gatufrågor kan tas upp.

För kännedom
Kommunledningsftirvaltningen
Tekniska utskottets ledamöter och ersättare
Tekniska fürvaltningen
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S 63 Val av representant i kommunala pens¡onärsrådet
KS2016/693

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet utser Michael Engström (S) som representant i
kommunala pensionärsrådet für återstående mandatperiod.

Beskrivning av ärendet
Ingemar Karlsson (S) har avsagt sig uppdrag som representant i det
kommunala pensionåirsrådet. Socialdemokraterna har nominerat Michael
Engström (S) som ersättare.

Pensionärsrådet är ett organ für överläggningar, samråd och ömsesidig
information mellan ftireträdare fü r pensionärsorgani sationerna och
kommunens styrelser och nämnder.

Kommunens ftireträdare ska informera rådet om planer och ftirändring av
samhällsinsatsens utformning och organisation som berör pensionärerna och
därmed inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och
ftirslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd/styrelse.
Därigenom ges pensionärerna genom rådet en större delaktighet i samhällets
insatser.

Pensionärsrådet består av fü reträd ar e av pensionärsorgani sationerna i
Bodens kommun samt füreträdare ftir kommunala fürvaltningar. Tekniska
utskottet har ett utse en företrädare ftir utskottet i kommunala
pensionärsrådet.

För kännedom
Michael Engström
Socialfürvaltningen

de / Expedierat Signatur
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S 64 lnförande av trafikföreskrift på Trollsländevägen
KS20t6l64t

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet inffir lokal trafikfüreskrift om genomfartsftirbud på
Troll sländevägen enligt kartbilaga i tj rinsteskrivelsen.

Beskrivning av ärendet
Vid Trollslåindevägens norra infart fran Gamla Lulevägen sitter vägmärke
C2 (Förbud mot trafik med fordon) uppsatt. Vägmärket har suttit under
många år, men har vid en genomgång av trafikftireskrifter visat sig inte ha
någon ftirskrift.

Nuvarande placering av vägmärket Ër inte den efterlevnaden som åir önskad,
varpå en annan placering av vägmÈirket är att rekommendera, då
efterlevnaden tros bli högre samt att kontrollen ftir polisen är genomftirbar.

Vägmärket füreslås även att bytas till vägmärke E 17, dä man med detta
tillåter att cyklister samt moped klass 2 att passera vägmåirket.

För genomfiirande
Tekniska ftirvaltningen
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o Information om dricksvattenutredningen

o Månadsrapport ekonomi oktober 2016 (KS 20161507)

o Förvaltningschefens rapport oktober 2016 (KS 201617l)
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