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Ordförande

Justerare

Organ

då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

KS-salen, Stadshuset, 14.00-1 5. 1 5

Ledemöter
Lena Goldkuhl (S)
Egon Palo (M)
Michael Engström (S)
Sead Maglic (NS)
Gösta Eriksson (MP)
Eva Westlund (S)
Kurt Pettersson (S)

Tjänstgörande ersättare
Lars Karlsson (L)
Rasmus Joneland (V)
Bernt Drugge (SD)

Tjänstemän
Förvaltningschef Robert Näslund, Controller Bengt Markström, GataJparkchef Maria
Kristoffersson, VA-chef Jan Lundberg, Förvaltningssekreterare Astrid Nylund
Söderström

Eva Westlund (S)
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S 33 Yttrande över motion om kompoststationer vid våra
återvi n n i ngscentraler
KS 2018t369

Tekniska utskottets förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen om kompoststation på kommunens
återvinningscentraler.

Beskrivning av ärendet
En motion från Berith Ekervhén (S) har kommit in dåir det ftireslås att
kommunen placerar ut en container för kompost på varje återvinningscentral.

Enligt Ekervhén genereras en stor mängd matavfall vid ex.vis avfrostning av
kyl och frysskåp.

Det matavfall som sorteras ut från hushållen körs till vårt reningsverk på
Svedjan für att, efter förbehandling och rötning, användas som fordonsgas.
Den rötrest som blir kvar används sedan som gödsel både på Brännkläppens
avfallsanläggning men även till en del på åkermark

Enligt miljöbalkens 15 kap 20 $ ansvarar kommunen für att hushållsavfall
återvinns eller transporteras bort. Det innebåir att det endast är kommunen
eller den entreprenör som anlitats av kommunen som ffir hämta
hushållsavfall och transportera det från en fastighet. Detta ftirtydligas i
B odens kommuns renhållningsfore skrift e r, antagna av kommunfu llmäkti ge

2015-03-02. I bilaga 2 på sidan 14 står "Matavfall" utgörs av frukt- och
skalrester, rens, matrester, ofÌirgat hushållspapper och annat lätt nedbrytbart
avfall. Matavfall lämnas i avsedd behållare i anslutning till fastigheten".

Ätervinningscentralerna på Brtinnkläppen, i Harads och Gunnarsbyn skall
användas ftir deponiavfall, grovavfall samt trädgardsavfall. Bodens kommun
kan erbjuda extra hämtning efter budning av större mängder matavfall från
frysar och kylar mot en ersättning enligt kommunens avfallstaxa.

För beslut

Kommunfullmäktige
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S 34 Medborgarförslag - B¡lbälten i Iokaltrafikens bussar
K520181242

Tekniska utskottets förslag
Tekniska utskottet ftireslår Kommunstyrelsen att:

1. Avslå förslaget om att eftermontera bilbälten i lokaltrafikens bussar
med anledning av den kostnad detta medfiir samt att trafikavtalet
snart löper ut.

2. Att kommunen i kommande upphandling begär in anbud både på
bussar klassificerade ftir tätortstrafik och bussar utrustade for bälten
ft)r att därefter ta ställning till prisbild och fordonsalternativ.

Beskrivning av ärendet
Thea Andersson har i siu medborgarft)rslag ftireslagit att det ska finnas
bilbälten i lokaltrafikens bussar.

Det finns olika typer av bussar. Bussarna är indelade i olika klasser baserat
på bland annat vikt och antal passagerare. De bussar som går i tätortstrafik är
av klass I och II och de bussar som går längs låingre sträckor åir ofta av typen
klass III.

Det är bussens klassificering som styr om den är utrustad med bälten eller ej.
Med utgångspunkt från den internationella fordonsregleringen innebär detta
att det finns ett obligatoriskt installationskrav av bilbälten i bussar som
uteslutande är konstruerade ftir sittande passager¿Ìre (klass III). Bussar i klass
I och II med utrymme ftir stående och sittande passagerare omfattas inte av
krav på bälte och det är därlor som man i bussar tätortstrafik inte hittar
bälten i bussarna. Detta är inte unikt ftir Boden utan du ser det även i
exempelvis Luleå och Stockholm. Tätortsbussar kör kortare sträckor och inte
i lika höga hastigheter som en klass III buss och det är därf<ir lagstiftningen
är skriven så. Bussarna i lokaltrafiken i Boden är klass I och II fordon, vilket
innebär att de är besiktade och godkända ftr både sittande och stående
passagerare. Exakt hur många passagerare som får finnas ombord på bussen
totalt anges på en skylt framme vid füraren.

Att eftermontera bälten i samtliga bussar som går i lokaltrafiken i dag är
kostsamt och kräver en ombyggnation av bussarna. Samtliga säten i bussarna
måste exempelvis bytas ut och ersättas av säten som är byggda och godkända
ftir bälten. Bussarna måste också besiktas om så att fordonet blir godkänt.
Nuvarande avtal ftjr lokaltrafiken går ut sommaren 2020. Att göra dessa

ombyggnationer av fordonen när det är så pass kort tid kvar av avtalet är inte
möjligt.

Om kommunen i kommande upphandling skulle kräva bälten i de bussar
som man upphandlar skulle detta medföra en merkostnad pä ca2000
kr/sittplats. Det vill säga en kostnadsökning på ca 70 000 kr/buss. Utöver det
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kan ytterligare fordonskostnader tillkomma beroende på fordons- och
stolsmodell. Om samma antal fordon som körs i dag upphandlas vid nästa
tillfÌille rör det sig om en ökning av avtalskostnaden på ca 910 000 kr enbart
ftjr bälten. Om kravet dessutom ar att alla skolbam ska beredas sitçlats med
bälte i lokaltrafiken uppskattas det att fordonsparken behöver utökas med två
fordon, vilket kostar ytterligare ca4 700 000 kr.

För beslut
Kommunstyrelsen
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S 35 Medborgarförslag - Utöka busstrafiken längs väg 616

KS 2018/352

Tekniska utskottets förslag
Tekniska utskottet ftireslår Kommunstyrelsen att:

1. Avslå ftirslaget om att utöka och ftirändra busstrafiken eller
fordonsparken mellan Luleå och Boden med anledning av den regionala
kollektivtrafiken ej är ett kommunalt ansvarsområde.

2. Ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att inñrliva förslaget om utökad
lokaltrafik till Unbyn i den pågående utredningen om utökad busstrafik.

Beskrivning av ärendet
Mattias Skog har i sitt medborgarforslag ftireslagit att:

1. Busstrafiken längs väg616 mellan Luleå och Boden utökas och att trafik
återinförs lördagar och söndagar. Skog föreslar busstrafik minst I
gång/timme mellan kl 06:00 -23:00 och varannan timme på helgema.

2. Några av turerna som går mellan Boden och Luleå päväg 97 läggs längs
väg 616 istället.

3. Unbyn inkluderas i lokaltrafiknätet i Boden.

4. Sträckan längs väg 616 trafikeras med mer kostnadseffektiva fordon,
anpassade efter ftlrväntad mängd resenärer.

Linjetrafiken på ömse sidor om älven mellan Luleå och Boden trafikeras av
Länstrafiken i Norrbotten AB. Länstrafiken är ett dotterbolag till Regionala
Kollektivtrafikmyndigheten, som i sin tur är ett kommunalfürbund som ägs

av Region Norrbotten och länets kommuner. Region Norrbotten har, enligt
konsortialavtalet ftir bolaget, det politiska och ekonomiska ansvaret ftir
tågtrafiken och den regionala kollektivtrafiken i länet, dvs trafiken som går

över lÊins- eller kommungråins. Kommunerna har det politiska och
ekonomiska ansvaret ft)r den inomkommunala trafiken, dvs lokaltrafik och
lokala linjer som går inom den egna kommunen. Frågor som rör den
regionala trafiken i länet är därmed inte ett kommunalt ansvarsområde.

Tekniska ft)rvaltningen har kontinuerlig kontakt med Länstrahken och
Re gionala Kollektivtrafikmyndi gheten i frågor avseende ko llektivtrafi k. D e

har ffitt ta del av medborgarforslaget. Linjetrafiken mellan Luleå och Boden
utreds just nu inftir kommande upphandling och medborgarftirslagets
synpunkter kommer där att beaktas. Länstrafiken avser att bedriva trafik på

sträckan Luleå - Boden i ungefrir sanìma omfattning som tidigare.

Tekniska ftirvaltningen har ett uppdrag sedan tidigare att utreda behov av
utökad busstrafik. Förlaget om att utöka lokaltrafiken till Unbyn fiireslås
därför ingå i uppdraget Utökad busstrahk.
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S 36 Tekniska förvaltn¡ngens verksamhetsberättelse
januari - augusta 2018

KS 2018/490

Tekniska utskottets förslag
Kommunstyrelsen godkänner Tekniska forvaltningens verksamhetsberättelse
med mål, drift- och investeringsredovisning ftir januari - augusti 2018.

Beskrivning av ärendet
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsberättelse till
och med augusti 2018.

Verksamhetsberättelsen innehåller en redogörelse für perioden januari till
och med augusti, måluppfloljning, en ekonomisk analys samt en
framtidsbedömning.

För beslut
Kommunstyrelsen
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