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Svar på medborgarförslag: Förbättra möjligheten för
kommunens barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning att ta sig till habiliteringen i Bålsta
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, i dialogerna med kollektivtrafikförvaltningen, ska verka för att Mjuka linjen även ska trafikera
hållplatsen vid draget.
2. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed anses färdigbehandlat.
Sammanfattning
I medborgarförslaget föreslås att den så kallade Mjuka linjen även ska trafikera hållplatsen vid Draget för att förenkla för de ungdomar som ska ta sig
till habiliteringen som ligger där. Kollektivtrafikförvaltningen, UL, har tidigare informerat kommunen om att det inte finns några planer på att dra om
linjen så att den går via Draget eftersom linjens sträckning redan är lång och
krokig, vilket medförde att förvaltningens och sedan även kommunstyrelsens förslag till beslut var att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för att inhämta synpunkter från personal och brukare på habiliteringen angående resvägen dit.
Kontakt med habiliteringen visar att delar av dess brukare lätt kan ta sig dit,
då de är beviljade färdtjänst. De brukare som har mindre utvecklingsstörningar eller autism har däremot svårare att ta sig till habiliteringen. De åker
inte buss utan tvingas istället gå, ibland längre sträckor, för att komma dit.
Därmed uteblir de ibland också från sina besök på habiliteringen då det är
svårt att ta sig dit.
Kommunen har inte någon reell möjlighet att besluta om busslinjernas
sträckning, utan dessa beslut tas av kollektivtrafikförvaltningen. Kommunen
kan däremot påtala olika typer av behov i sina kontakter med kollektivtrafikförvaltningen. Därefter är det upp till kollektivtrafikförvaltningen att prioritera de olika behoven och besluta om linjernas sträckning. Mot bakgrund
av att behov finns av en hållplats vid Draget föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, i sin kontinuerliga dialog
med kollektivtrafikförvaltningen, verkar för att Mjuka linjens sträckning
ändras till att även omfatta hållplatsen vid Draget.
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