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Tekniska utskottet

2016-01-26

2016-01-29

Sãmmanträdesdatum

2016-01-26

Stadshuset, nämndsalen, 14:00 - 16:55

Ledamöter
Veronica Svalenstrom (S)
Egon Palo (M)
Michael EngstrÖm (S)
Göran Ahlman (M)
Sead Maglic (NS)
Gösta Eriksson (MP)
Daniel Rönnbäck (M)

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

Tjänstemän
Teknisk chef Robert Näslund, gatuchef Joakim Kyräs, VA-chef Jan Lundberg,
ekonom Bengt Markström, konsult Vatten och Miljöbyrån Hanna Ostrén,
forvaltn i n gssekreterare An nchatri ne Vi kberg

Göran Ahlman (M)

Tekn iska fórvaltn i nge n, Ku n gsgat an 49, 20 1 6-0 1 -28
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S I lnformationer

o Nuläge Kusön - Hanna Östrén (Vatten & Miljöbyrån)

o Rosy (underhållsinventering vägar) - beläggning och bärighet

o Strategiska planen - mål och aktiviteter 2016

o Förvaltningschefens rapport december 2015 (KS 2015148)
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s2 Avgiftsfria torgplatser, utvärdering och förslag
KS 2015/2s8

Tekn iska utskottets förslag
Tekniska utskottet füreslår att

- Kommunfullmäktige justerar taxor och avgifter ftir nyttjande av offentlig
plats, Kf 2008-02-04 $ 21 samt 2011-10-03 $ 105 a vad avser
upplåtelsetypema ftir torgplats som ska vara avgiftsfria

- Lokala ordningsfloreskrifter ftir torghandeln i Bodens kommun, Kf 1995-
11-30 $ 233 justeras i den mån füreskriftema behandlar uppgifter om
betalning, kvitto och avgift

- Ovanstående ftirslag innebär en fürlängning tills vidare av
kommunfullmäktiges beslut 2015-05-25 ç 79

- Kommunen påbörjar ett samarbete med Bodenfriretagama för utveckling
av torghandeln

Beskrivning av ärendet
Kommunfu llmäkti ge bes lutade 20 I 5 -0 5 -25 att upplåtel setypema fü r
torgplats skulle vara avgiftsfria under en fürsöksperiod av sju månader, det
vill säga till utgången av 2015.

Förslag har framftirts att torgplatserna ska fortsatt vara avgiftsfria i awaktan
på ytterligare marknadsföring och utveckling av torget och ftirhoppningsvis
ökat intresse für torghandel från både ftirsäljare och besökare som kunder.
Förslaget är i linje med två utvecklingsområden (Boden en plats für
füretagsamma och Integration som tillgång) i strategiska planen, Tekniska
ftirvaltningens styrkort och målindikatorer. Delmål anger att nyttjandegraden
av kommunens torgplatser ska öka med 20 %bàde 2016 och 2017 samt ett
ökat antal kolonilotter, 30 som delmål 2016 och 50 ftir 2017.

Förslaget ft)rutsätter att kommunfullmäktige fastställer ändring av befintlig
taxa samt justering av füreskrifter ftir torghandeln.

För beslut
Kommunfullmäktige
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s3 Utredning Bussarna ¡ Boden
K52012t270

Tekniska utskottets förslag
1. Kommunstyrelsen godkänner Kostnadsunderlagforbattringar Bussarna

i Boden ftir de åtgärder som füreslås utft)ras ft)r en attraktiv busstrafik i
Boden.

2. Rapporten ska utgöra underlag i budgetarbetet med den strategiska
planen 2017-2019.

3. Kommunstyrelsen beslutar att övriga åtgärder av mindre karaktär
angående ftirbättringsåtgärder i form av linjenät och tidtabell beslutas av
Tekniska utskottet i samverkan med Tekniska fürvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen har fått i uppdrag att genomfüra en översyn av
kollektivtrahken enligt beslut i kommunfullmfütige ç ll7l20I3 Förändring
av Bodens centrum - trafiklösning.

Punkterna i uppdraget var

o Se över konsekvenser som beslutet ffir für busstrafiken med dagens
utformning.

o Genomffira en översyn av tidtabell och linjenät.

o Komma med ftirslag på åtgarder som kan genomföras ftir att behålla en
attraktiv kollektivtrafik i Boden.

o Redogöra ftir kostnadema ftir åtgärderna.

I och med uppdraget tog tekniska ftirvaltningen fram utredningen Bussarna i
Boden i samverkan med konsulter från Tyréns och MH Trafikkonsult.
Därefter togs beslut i KS 20141270 ç 152 Förändring av Bodens centrum -
trafiklösning uppdrag lokaltrafiken, att utreda vidare det ftirbättringsftirslag
som kommit fram i utredning.

o Konsekvenser som beslutst fått für busstrafiken med nya utformningen
av centrum

o Genomfüra översyn av tidtabell och linjenät

o Komma med ftirslag på åtgärder som kan genomföras für att behålla en
attraktiv kollektivtrafik i Boden

o Redogöra für kostnader för åtgärderna
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$ a (forts.)
Kostnader på ftirändringar i tidtabell, turtäthet samt bussar är idag inte
möjliga att redovisa då de är beroende av ny upphandling av busstrafiken
2018 med inköp av fordon och antal kilometrar som trafiken beslutas utökas
med. De kostnaderna kommer att redovisas i samband med den nya
upphandlingen.

Kostnaderna består av både investeringar och löpande kostnader i drift och
underhåll där det krävs årlig utökad budget.

Yrkande och beslutsgång
Gösta Eriksson (MP) ftireslår att texten i punkt två b¡s ut till Rapporten ska
utgöra underlag i budgetarbetet med den strategiska planen 2017-2019.

Egon Palo (M), Daniel Rönnbäck (M) och Göran Ahlman (M) ftireslår att
ordenfrån utredningen stryks i punkt tre. De anser också att rapporten
Ko stnadsunderl ag, þrbattringar Bus s arna i B oden innehåller felaktigheter,
ftir att punkt ett ska kunna godk?innas ska justeringar göras enligt de

ändringar som är gjord i tjänsteskrivelsen.

Ordftirande finner att tekniska utskottet beslutar enligt fürslagen från Gösta
Eriksson, Egon Palo, Daniel Rönnbäck och Göran Ahlman.

För beslut
Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande
Egon Palo (M) lämnar ftiljande yttrande:

Hela bussverksamheten behöver struktureras om och göra resecentrum till
bussnav. Med hänsyn till ftiljande:

1. Pendeltågstrafik startar till sommaren

2. Linjebussar står mitt i centrum och spyr ut dieselavgaser

3. Bussbolagen är mycket missnöjda med nuvarande utformning av
bussnavet

Utdragsbestyrkande i Expedierat Lçlb-ntt - Lð Signatur



Sammanträdes protokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-01-26

Tekniska utskottet

S 4 Medborgarförslag om avfallshantering av ensilageplast
KS 20tsl3t7

Tekniska utskottets förslag
l. Kommunstyrelsen avslår ftirslaget om att âúeryâtill tidigare system

med mottagning på Å.tervinningscentralen då det innebär stora
kostnader ftir ftirbråinning samt svårigheter att bli av med
ensilageplasten ftir återvinning.

2. Kommunstyrelsen godtar nuvarande system. Mottagningstiden ftjr
ensilageplast utökas till en vecka, totalt 5 dagar. Detta ger fler
möjlighet att lämna plasten gratis till återvinning efter uppvisande av
kvitto.

Beskrivning av ärendet
Ensilageplast omfattas av ett frivilligt producentansvar. ReAgro har ätagit
sig att kostnadsfritt vid fem dagar (tidigare har antalet dagar varit två) på
anvisad plats utfüra mottagning och borttransport av ensilageplast.
Motsvarande system med insamling under tvä dagar sker även i Luleå,
Älvsbyn, Piteå, Kalix, Överkalix, Haparanda, P ajala och Övertorneå. Denna
insamling startade i Boden i augusti 2014.

Insamlingen sker inne på Brännkläppens avfallsanläggning, vilket gör att det
inte blir några störningar pa ÅVC. ReAgro har egen personal som sköter
mottagning, utfür kvalitetskontroll på och borttransport av ensilageplasten.
Information om aktuella insamlingsdagar lades upp på Å,VC:s hemsida i
april, innevarande år sker detta den 20 och 21 augusti.

Om ÅVC tar emot ensilageplast ftir återvinning ställs samma krav på
kontroller som für ReAgros personal, vilket skulle leda till omfattande
merarbete ftlr personalen. Det finns heller ingen möjlighet attlagraplasten
på ett lämpligt sätt.

Den ökande kostnaden ftir ftirbråinning samt svårigheten att bli av med
ensilageplasten für återvinning ledde till beslutet att upphöra med
mottagningen av detta material. Av dessa skäl hänvisas även hästägarna att
lämna ensilageplasten under de fem dagar som ReAgro har insamling på
Brännkläppens avfallsanläggning.

Information om att mottagning av ensilageplast skulle upphöra pa Ä.VC fran
årsskiftet 20I4lt5 annonserades i Extrabladet i december 2014. Det lades
även upp information på,Â,VC:s hemsida.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S 5 Medborgarförslag om att införa kärl för trädgårdsavfall
KS 201sl678

Tekniska utskottets förslag
Kommunstyrelsen avslår medborgarfürslaget om insamling av
trädgårdsavfall då detta inte omfattas av det kommunala insamlingsansvaret.

Beskrivning av ärendet
Stefan Riddarström har lämnat ett medborgarft)rslag om kärl ft)r
trädgårdsavfall, enligt ftilj ande :

Idag åker ølltför många tomtrigare med några sricknr lov, grrisklipp o.s.v.

flera gånger/år till Brrinnldppen i tron att det dr miljovdnligt. I själva verket
tycker i alla fall jag att det verkar ganska miljövidrigt att brrinna några liter
brdnslefor attflera gånger under grönperioden lämna någrø säcknr löv,
grds, blomrester som sks bli ny jord. Förslag: Ge oss möjligheten att ha ett
lcrirl bredvid de andra karlen att fulla med "Trädgårdsaufallet" och låt
ordinarie aufallstömningsJöretag tömma det med regularitet under
vcixtsdsongen. Sjdlvklart med en kostnadJör oss tomtdgare utan attJör den
skull ta ut överdrivet med pengar.

Kommunens insamlingsansvar omfattar det avfall som benämns
hushållsavfall samt hushållsliknande avfall. Trädgårdsavfall omfattas inte av
det kommunala insamlingsansvaret, då detta inte är att betrakta som
hushållsavfall.

Det avtal som kommunen tecknat med entreprenören Ragn-Sells AB
avseende insamling omfattar endast hushållsavfall. Att infüra insamling av
trädgårdsavfall via ordinarie insamlingsfordon skulle bli svårlösligt och dyrt
då en sådan insamling inte kan utftiras vid ordinarie hämtning av
hushållsavfall. Det finns inte heller med i avtalet.

Enligt kommunens renhållningsftireskrifter 43 $ så åir kompostering av
trädgårdsavfall på den egna fastigheten tillåten i hela kommunen under
ftirutsättning att det kan ske utan olägenhet ftir omgivningen. Trädgårdsavfall
som inte komposteras ska lämnas till kommunens återvinningscentral. Det är
inte tillåtet att lämna trädgårdsavfall på annan plats.

Det är mycket ovanligt att privatpersoner endast har trädgardsavfall som ska
lämnas vid besöket på Återvinningscentralen, vanligen har de även annat
avfall som lämnas samtidigt. Den miljöpåverkan som sker via ftirbränning av
bränsle i modema bilar bedöms rimlig.

För beslut
Kommunstyrelsen
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s6 Upphävande och införande av lokala trafikföreskrifter
för Hökgatan
KS 2016/11

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet upphäver lokal trafikftireskrift 2582 2010-00165 om
ftirbud mot trafik med tung lastbil och buss och inftir ny füreskrift som gäller
ftirbud mot genomfart, med tillägget att utvärdering ska göras inom 12

månader.

Beskrivning av ärendet
Efter öppnandet av Willys anser boende i området att genomfartstrafiken har
ökat på Hökgatan. Tekniska ftirvaltningen har gjort trafikmätningar i
området som inte visar på någon sådan ökning. Sedan tidigare finns det
ftirbud mot trafik med tung lastbil och buss.

Tekniska ftirvaltningen föreslar att lokal trafikftjreskrift om ftrbud mot trafik
med tung lastbil och buss 25822010-00165 upphävs och ny lokal
trafikftireskrift inftjrs som gäller ftirbud mot genomfart.

Yrkande och beslutsgång
Ingemar Karlsson (S) ftirslår att en utvärdering ska göras inom 12 månader.

Ordftirande finner att tekniska utskottet beslutar enligt beredningens förslag
med tillägget om utvärdering.

För genomfiirande
Tekniska ftirvaltningen
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s7 lnförande av lokala trafikföreskrifter för Kungsgatan
och Färgaregatan
KS 2016i10

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet inftir lokal trafikfüreskrift ftir parkering på Kungsgatan
och Färgaregatan.

Beskrivning av ärendet
Vid genomgång av parkeringsplatser fü r rörelsehindrade uppmärksammades
att det saknas lokal trafikftireskrift ftir parkering på Kungsgatan och
Färgaregatan.

Tekniska ftirvaltningen föreslår att ftireskrifter ftir dessa parkeringar
upprättas.

För genomftirande
Tekniska ftirvaltningen
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