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Stadshuset, nämndsalen, 08:30-1 0: 1 5

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Kurt Pettersson (S)
Lars Karlsson (FP)
Rasmus Joneland (V)
Bernt Drugge (SD)
Tjänstemän

Teknisk chef Robert Näslund, gata- parkchef Joakim Kyräs, VA-chef Jan Lundberg,
ekonomicontroller Bent Markström, forvaltningssekreterare Annchatrine Vikberg
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Tekniska utskottet

Ärendelista
$ 22 lnformationer

$ 23 Motion från ungdomsfullmäktige - utöka bussturerna mellan Harads
och Boden

$ 24 Motion från ungdomsfullmäktige - utrusta bussarna med wifi och
eluttag

$ 25 Tekniska forvaltningen, budgetförslag 2017 -2019...............

$ 26 Förlängning av vintertidtabellen för lokaltrafik.............

$ 27 Omfördelning av investeringsmedelför inköp av
kabelgranuleringsmaskin ............
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a Förvaltningschefens rapport mars 2016 (KS 2016/71)
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Tekniska utskottet

s23 Motion från ungdomsfullmäktige - utöka bussturerna
mellan Harads och Boden
KS 2015179r

Tekniska utskottets förslag
Kommunstyrelsen avslår motionen, men ger Tekniska fürvaltningen i
uppdrag att tillsammans med Länstrafiken utreda om det är möjligt att fä en
större spridning på turerna mellan Boden och Harads.

Beskrivning av ärendet
I en motion till ungdomsfullmäktige ftireslås att fler bussturer ska gå från
Boden till Harads pävardagarna mellan 14.00-17.00 samt att det sätts in en
tur vid klockan 21.00. Ett önskemål framftirs även om att avgängamapä
Länstrafikens linjer 44 och266 skaha större spridning.

Eftersom det inte finns pengar avsatta i nuvarande budget för en utökning av
trahken ftireslår Tekniska fürvaltningen att motionen avslås. En
omfürdelning av trafik från dagtid till kvällstid bedöms inte heller vara
aktuellt i och med att resebehovet bedöms vara högre under dagtid än under
kvällstid.

I dagsläget finns ftiljande avgångar från Boden till Harads under vardagama:

- Linje 44 mändag-fredag 10:35

- Linje 266 mändag-fredag (skoldagar) 13:00

- Linje 266 mändag-fredag 14 16

- Linje 44 mëndag-fredag 14:35

- Linje 266 mëndag-fredag (skoldagar) 15:45

- Linje 44mändag-fredag l7:45

- Linje 266 mändag-fredag (skoldagar) l8:00

Eftersom linje 44 är en stomlinje ligger finansieringsansvaret ftir denna på
Landstinget, vilket innebär att kommunen har mindre möjlighet att påverka
turutbudet på denna. Linje266 finansieras däremot av Bodens kommun. En
utökning av turer på linje 266bedöms kunna ge ett något ökat resande och
skulle i alla fall delvis kunna klaras med befintliga fordon, men innebär även
ökade kostnader.

Anledningen till att turerna ligger så pass tätt mellan linjema är ft)r att
undvika förstärkningstrafik. Till höstens tidtabell kan en översyn göras für
att se efter om det finns möjlighet att justera tidtabellen så att avgängamafär
en större spridning.
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Tekniska utskottet

S 24 (forts.)

Med anledning av ovanstående ftireslår Tekniska förvaltningen att motionen
avslås, men att Tekniska ftirvaltningen tillsammans med Länstrafiken utreder
om det är möjligt till höstens tidtabell att justera tidtabellen ftir linje 266 for
att fa en större spridning på turerna mellan Boden och Harads.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S 24 Motion från ungdomsfullmäktige - utrusta bussarna
med wifi och eluttag
KS 2015/791

Tekniska utskottets förslag
Kommunstyrelsen bifaller motionen, genomfürande sker vid ny
bussupphandling senast 20 1 8.

Beskrivning av ärendet
I en motion till ungdomsfullmäktige füreslås att bussarna ska utrustas med
wifi och eluttag.

Att utrusta bussarna med wifi och eluttag innebär en kostnad som i dagsläget
inte bedöms finnas utrymme ftir eller kan prioriteras i den budgetram som
finns für lokaltrafiken. Önskemålet noteras inftir nästa upphandling, där krav
på fordonen ställs.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tekniska ftirvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse 2016-04-04 att
Kommunstyrelsen ska avslå motionen eftersom budget saknas.

Yrkanden
Egon Palo (M) och Daniel Rönnbäck (M) loreslår att tekniska utskottet
beviljar motionen och att genomfürande sker vid ny bussupphandling senast
201 8.

Beslutsgång
Ordfiirande ställer tjänstemannaft)rslaget och Egon Palos och Daniel
Rönnbäcks ftirslag mot varandra och finner att tekniska utskottet beslutar
enligt Egon Palos och Daniel Rönnbäcks ftrslag.

För beslut
Kommunstyrelsen

Side

6(1 0)

k)rb-cll .Lc
6Þ,



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-18

Sida

7(10)

Tekniska utskottet

S 25 Tekniska förvaltningen, budgetförslag 2017-2019
K520161240

Tekniska utskottets beslut
1. Tekniska utskottet godkänner tekniska ftirvaltningens budgetförslag

2017-2019.

2. Budgetftirslaget 2017 -201 9 lämnas till ekonomikontoret ftir fortsatt
process av strategiska planen.

Beskrivning av ärendet
Tekniska fürvaltningen har upprättat budgetftirslag ftir perioden 2017 -
2019. Budgetftirslaget innehåller ftirslag till ftirändringar av styrkortet,
nuläget på ej uppdaterade uppdrag, ftirslag pänya uppdrag,
verksamhetsftirändringar och investeringsbehov. Budgetftirslaget lämnas
efter godkännande till ekonomikontoret ft)r fortsatt process av strategiska
planen.

Budgetftirslaget ftirhandlas enligt MBL $ 11, den 19 april 2016.

För genomflirande
Ekonomikontoret
Tekniska ftirvaltningen
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Tekniska utskottet

S 26 Förlängning av vintertidtabellen för lokaltrafik
KS2016/234

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet bifaller fürslaget om fürlängning av vintertidtabell enligt
ftirslaget nedan. En utvärdering ska göras under hösten 2016.

Beskrivning av ärendet
Sommartidtabellen för Bodens lokaltrafik startar normalt vid månadsskiftet
aprillmaj. Vid flera tillftillen och i olika sammanhang framfürs önskemål om
att vintertidtabellen ska gälla fram till skolavslutningen. Tekniska
ftirvaltningen har utrett möjligheten att inom budgetramen förltinga
vintertidtabellen. En ftirlängning innebär en ökning med26 000 km. För att
klara detta inom ram ftireslås en neddragning av sommartrafiken, som då
skulle gälla från skolavslutningen i mitten av juni till skolstarten i mitten av
augusti och berör därftir inte skolresorna.

De ftirslag på neddragningar som tagits fram innebär ftiljande:

o Indragning av all sommartrafik på linje 4. Resandet på denna linje är
väldigt lågt under sommarperioden. Under juli månad 2015 gjordes
endast 499 resor totalt på linje 4. Från Vittjärv finns möjlighet att
nyttja Länstrafikens linje 44 under sommartiden. På- och avstigning
sker då päväg97.

o Indragning av lördagstrafiken på linje 3 under sommaren. Från
Sävast finns möjlighet att nyttja linje 1 och Länstrafikens linjer.

o Indragning av sträckan mellan Svartbjörnsbyn och Buddbyn på linje
3, då resandet bedöms vara väldigt lågt på denna del. Under
sommartid füreslås alltså linje 3 starta och sluta i Svartbjörnsbyn.

o Indragning av två morgonturer på linje 2 och 3 som är särskilt
anpassade till skolan, vilket inte behövs då vintertidtabellen täcker in
hela skolåret.

o Indragning av kvällsturer och två lördagsturer på linje 1 och 2. Alla
avgångar senare än 19:00 dras in på vardagarna. På lördagarna dras
en tur in mitt på dagen ft)r att skapa lunchrast åt chaufftirerna samt
sista turen.

I och med att vintertidtabellen erbjuder fler turer och resandeunderlaget
bedöms vara högre under maj och början av juni än under
semestermånadema bedöms ovanstående ftirslag ge fler positiva effekter än
de negativa som de ftireslagna neddragningarna kan ftirväntas ge.
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Tekniska utskottet

S 29 (forts.)

Förslaget bidrar även till attraktivare anställningsformer für
busschaufftjrerna genom fürre visstidsanställningar. Det kan bidra till att fler
stannar kvar i yrket, vilket i sin tur ger mer erfarna chaufftirer.

Förändringen ska ses som ett ftirsök och utvärderas hösten 2016.

För genomftirande
Tekniska fürvaltningen
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Tekniska utskottet

s27 Omfördelning av ¡nvesteringsmedel för inköp av
kabelg ran u leringsmask¡n
K520161233

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar om att omfürdela 250 tkr från investeringsprojekt
1290001 generellt ej spec. investeringsbehov till nytt investeringsprojekt för
ny kabelgranuleringsmaskin.

Beskrivning av ärendet
Befintlig granuleringsmaskin är inköpt 2008 och har gått 13000 timmar.
Livslängden på dessa maskiner anses vara 5 år eller 10000 timmar.
Tekniska ftirvaltningen har fått erbjudande att köpa en begagnad maskin som
gått 300 timmar, till halva priset mot vad en ny kostar. Maskinen har högre
kapacitet och kan på sikt ge fler arbetstillfüllen.

För genomfärande
Tekniska ft)rvaltningen

För kännedom
Ekonomikontoret
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