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§ 111 Dnr 2018/00469  

Svar på motion: Vändplats för UL i Viby Äng 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion om ny busslinjesträckning 

till Viby Äng. I motionen föreslås följande:  

- Att tillsammans med UL projektera en vändplats för bussar i området. 

- Att ta upp en kommande linjesträckning med UL. 

Förvaltningen konstaterar att det i dagsläget inte är möjligt att ordna en 

busslinje i Viby Äng. Att busslinjetrafikering till Viby Äng idag saknas be-

ror dels på frånvaron av lämplig vändplats men också på avståndet mellan 

Viby Äng och ”busslinjestråket” längs Kalmarleden. In- och utkörning till 

Viby Äng, utifrån nuvarande busslinjedragning, skulle ta mycket tid. Detta i 

sin tur skulle innebära att tidtabellerna inte skulle kunna hållas.  

När det nuvarande avtalet om kollektivtrafik i Håbo kommun löper ut 2022, 

behöver kollektivtrafiknätet i hela Håbo, inklusive Bålsta, ses över. Inför 

denna översyn är det viktigt att kommunen tar fram en kollektivtrafikstra-

tegi där t ex ”felande länkar” som Viby Äng kan identifieras. En framtida 

vändplats för att möjliggöra busstrafikering utreds också i det nya pågående 

detaljplanearbetet för området.  

Mot denna bakgrund konstaterar förvaltningen att det i dagsläget inte är ak-

tuellt att projektera en vändplats för bussar i området. Därmed föreslås att 

motionens första attsats avslås.  

Kommunen för dock redan i dagsläget dialoger med UL gällande bland an-

nat eventuella linjesträckningar i Viby Äng. Denna diskussion är i enlighet 

med förslaget i motionens andra att-sats. Förvaltningen föreslår därför att 

den andra att-satsen ska bifallas. Kommunstyrelsen föreslår i sin tur att mot-

ionen ska bifallas.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-06-03 § 151 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 127 

Tjänsteskrivelse 2019-04-28 

Motion 2018-06-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller kom-

munstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Motionären, för kännedom 

 

 

 

 


