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Medborgarförslag om uppfräschning av busstationen
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att föra dialog med
Länstrafiken beträffande uppfräschning av busstationen.
2. Bifalla begäran om utökade öppettider på lördagar och söndagar mellan
09.00-17.00.
_____
Ärendebeskrivning
Emma Jonsson, Fanny Bergman, Frida Stenberg och Emma Stenvall har
skickat in ett medborgarförslag om att fräscha upp busstationen, enligt
bilaga.
Kommunfullmäktiges beslut 20 februari 2012, § 19, ärendet överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 1 oktober 2012.
_____
Näringslivschef Pär Jonsson har yttrat sig i ärendet.
Förslagsställarna anser att miljön i det befintliga väntrummet i busstationen
har ett behov av uppfräschning. Det gäller en ny digital informationstavla
inomhus samt ommålning av väggar, tak och möbler. En trevlig miljö
skulle minska skadegörelsen och bidra till en bättre miljö för resenärer.
Längre öppettider samt helgöppet under höst och vinter föreslås också.
Förvaltningens synpunkter/övervägande
Länstrafiken i Norrbotten är hyresvärd för busstationen och Älvsbyns
kommun är hyresgäst. Det medför att eventuell upprustning svarar hyresvärden Länstrafiken för.
Sedan en tid tillbaka har kommunen tillsammans med Länstrafiken arbetat
fram ett förslag till nytt resecentrum vid den befintliga järnvägsstationen, i
enlighet med kommunens översiktsplan. Förhandling med intressenterna
pågår så det vore bra att avvakta med ny informationstavla och
renoveringar av befintliga lokaler tills förhandlingarna avslutas.
Väntsalen på busstationen är öppen vardagar mellan 05:20 - 17:00. Helger
är den helt stängd. Från Länstrafiken har vi begärt och fått ett yttrande om

öppettiderna. Förslagsvis skulle öppethållandet kunna utökas helger mellan
09:00 - 17:00.
Förslag till beslut
1. Avslå begäran om upprustning av befintliga lokaler tills förhandlingar
om nytt resecentrum är slutförda.
2. Bifalla begäran om utökade öppettider på lördagar och söndagar mellan
09.00-17.00.
Kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till beredningsförslaget.
Rikard Granström (fp) föreslår att kommunstyrelsens ordförande får
uppdrag att föra dialog med Länstrafiken beträffande uppfräschning av
busstationen.
Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 20 februari 2012, § 19.
_____
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