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Tekniska utskottet

Ärendelista
$ 36 lnformationer

$ 37 VA-plan 2016....

$ 38 Trafikstrategi för Luleåregionen med fokus på arbets- och
studiependling ...........

$ 39 Medborgarförslag om likvärdig debitering av VA-taxa (Brf
Brunnsvindan, Sävast)
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o Information från cykelfrämjandet - Rune Karlberg

o Förvaltningschefens rapport maj2016 (KS 2016/71)
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Tekniska utskottet

s37 VA-plan 2016
KS 2016/184

Tekniska utskottets förslag
Kommunfullmäktige antar VA-planen für Bodens kommun. Planen gäller
under en 12-års period från och med godkännande och ska årligen revideras.

Beskrivning av ärendet
I juni2014 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 ftirvaltningsövergripande arbetsgrupp som startade sitt
arbete i september 2014. Styrgruppen har bestått av ordförande i tekniska
utskottet, ordförande miljö och byggnämnden, teknisk chef,
samhällsbyggnadschef, även kommunchefen har varit kallad till mötena.

VA-planen har varit ute på remiss och remissyttranden har kommit in från
Länsstyrelsen Norrbotten och Miljö och Byggnämnden Bodens kommun.
Planen är forändrad efter styrgruppens beslut.

VA-planen består av fyra delar, en VA-översikt som, en VA-policy (är redan
beslutad), VA-planen och en konsekvensbeskrivning samt en
sammanfattning.

o VA-översikten ger en allmrin beslcrivning av vattenresurser, ekologisk
status och även bebyggelsestruktur. Översikten innehåller även en
nuldgesanalys av kommunala avlopp samt även nuläge av enskilda
avlopp. Slutligen beskrivs även samhcillsutvecklingen de senaste åren.

o VA-policyn beslutades av KF i mars 2015.

Del tre av VA-planen är själva VA-planen och består av l0 prioriterade
områden:

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

. Uppgradering Svedjanavloppsreningsverk

o Effektivisering Avloppsreningsverk Bredåker, Degerbäcken,
Rasmyran

o Effektivisering Vatten- och avloppsreningsverk Sörbyn -
Gunnarsbyn

o Dimensionsplan VA-ledningsnät

o Fömyelse ledningsnät och pumpstationer

o Dagvattenstrategi medriktlinjer

ragsbestyrkande / Expedierat
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a

S 37 (forts.)
o VA-utbyggnadKusön/Kusån

o VA-utbyggnadVittjärvstrâsket

o Tillsyn och VA-rådgivning enskilt avlopp (utanfìir
verksamhetsområde)

Del fyra av planen är en konsekvensanalys där konsekvensema av att
genomft)ra VA-planen beskrivs och jämftirs med ett "nollalternativ".
Konsekvensanalysen delas in i ekonomiska, miljömässiga och även
hälsokonsekvenser.

Yrkanden
Sead Maglic QllS) ftireslår att Unbyn tillftirs VA-planen.

Daniel Rönnbäck (M) och Egon Palo (M) föreslår att det i beslutet ska
läggas till att planen årligen ska revideras.

Beslutsgång
Ordfürande finner att tekniska utskottet beslutar enligt beredningens fürslag
med tillägget om årlig revidering och att Unbyn tillftirs VA-planen.

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande / Expedierat lbc6Õf
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Tekniska utskottet

s38 Trafikstrategi för Luleåregionen med fokus på arbets-
och studiependling
KS 20161323

Tekniska utskottets förslag
l. Kommunfullmäktige antar dokumentet Tillsammans framåt -

Trafikstrategi ftir Luleåregionen

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordfürande uppdrag att
underteckna överenskommelsen om samverkan avseende trafikfrågor i
Luleåregionen med fokus på daglig arbets- och studiependling

3. Kommunstyrelsen beslutar att från 2016bidraga med 100 000 kronor per
år under tre år i projektet SARETS Samverkan Regional Trafikstrategi.
Beslutet gäller under ftirutsättning att även Kalix, Luleå, Piteå och
Alvsbyns kommuner, lämnar bidrag enligt füreslagen fürdelningsmodell.

Beskrivning av ärendet
Kommunala trafikstrategier har under senare år blivit ganska vanligt
forekommande i Norrbotten. I takt med erfarenheterna från dessa har
insikten ökat om behovet att hantera många frågeställningar i ett vidare
perspektiv än enbart inom den egna kommunen. Med detta som bakgrund
har ett pilotprojekt under ledning av Trafikverket Region Nord genomförts.

Medverkande har förutom Trafikverket Region Nord varit kommunerna i
Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Alvsbyn, Länsstyrelsen Norrbotten,
Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten och Norrbottens läns
landsting. Syftet har varit att utarbeta en regional trafikstrategi med fokus på
hållbart och effektivt resande für arbete och studier inom Luleåregionen.
Pilotprojektet har avgränsats till Luleåregionen med ftirhoppningen att
övriga kommuner inom länet ska ftilja efter. Projektet har benämnts
SARETS - Samverkan regional trafikstrategi. Arbete har utfürts med en
arbetsgrupp bestående av tjänstemän och en politisk styrgrupp med
representanter från kommunema.

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Tekniska utskottet

s3e Medborgarförslag om likvärdig debitering av VA-taxa
(Brf Brunnsvindan, Sävast)
KS 20161149

Tekniska utskottets förslag
Kommunfullmäktige avslår medborgarforslaget om att ändra debiteringen av
VA-taxa.

Det beslut som fattades av kommunfullmäktig2}}3 med att infüra mätarlösa
taxor samt övergångsregeln som inftirdes, kvarstår. De hushåll som berörs av
re geln minskar fortlöpande.

Beskrivning av ärendet
2004 inftlrde Bodens kommun mätarlösa avgifter för vatten och avlopp.
Ändring genomfürdes für villafastigheter. Taxan har sedan dess regleras med
antal boende skrivna på adressen. En vuxen antas förbruka 75 kubik och ett
barn (under 13 år) antas förbruka25 kubik.

I samband med genomförande inftirdes en övergångsregel där de som avvek
mot ovan nämnd uppbyggnad fick behålla (snitt förbrukning tre år ftire
inftirande) sin tidigare fürbrukning. Detta innebär att de som bodde i sitt hus
innan kommunen inftirde en mätarlös avgift fick behålla samma tariff
(förbrukning) som de låg på ftlre genomfürandet. Deras avgifter har
fürändrats i likhet med andra när avgiftema har höjts, men däremot ligger
den uppskattade forbrukningen på samma nivå som den gjorde vid
uppmätningen für drygt 10 år sedan (om ftirändring har skett på antal boende
skrivna på adressen har avgiften ändrats).

Exempelvis fick en fastighet med en vuxen och där förbrukningen var 60
kubik behålla sin ftirbrukning, istället für att betala avgift pä75 kubik som är
den uppskattade ftirbrukningen för en vuxen. Nyinflyttade får alltid betala
enligt den uppskattade förbrukning och beroende av hur många som bor i
huset.

Beslutet att genomfüra mätarlösa avgifter togs politiskt i september 2003.
Fördelen med fasta tariffer är att både kostnadema ftir administrationen och
ftir inköp av matare minskar.

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande / Expedierat Ii'í\i '<.-7(ICLCC L


