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Svar på medborgarförslag: Förbättra
busskommunikation från Frösundavik mot Viby och
Futurum
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med
hänvisning till förvaltningens bedömning.
2. Medborgarförslaget föranleder inga ytterligare åtgärder.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag med åtgärdsförslag för att förbättra
busskommunikationerna från Frösundavik till Viby och Futurum har
inkommit. Förslagsställaren föreslår i första hand att buss 302 ska ta vägen
förbi hållplatsen vid Frösundavikrondellen. Två alternativförslag anges
också: Att anlägga en busshållplats på andra sidan vägen vid Granelund med
bra belysning och skyltar, alternativt att anlägga ett övergångsställe med
trafikljus och belysning vid befintlig hållplats i Granelund.
Inledningsvis konstateras att huvudförslaget, med förändrad linjesträckning
för buss 302 inte är en kommunal fråga att hantera. Det är istället UL som
fattar beslut avseende linjesträckning. Kommunen kan enbart påtala olika
behov i förhållande till det. De två alternativa förslagen har setts över av
förvaltningen och inget av dessa alternativ går att genomföra på ett smidigt
sätt. Detta på grund av att kommunen inte äger marken, varken på vägen till
Råbyleden eller själva Råbyleden, där den aktuella hållplatsen ligger. Därför
bedömer förvaltningen att alternativen inte är lämpliga.
Förvaltningen bedömer dock att behovet av busskommunikationer från
Frösundavik till Viby och Futurum kvarstår och förespråkar alternativet där
buss 302 trafikerar Frösundavikrondellen. Förvaltningen har också redan
påtalat detta behov för UL. Eftersom det är UL som fattar det slutgiltiga
beslutet om linjesträckningar kan förvaltningen inte göra mer än att just
påtala behovet av en förändrad sträckning. UL är också i beredskap att se
över hela sitt linjenät och i anslutning till det har förvaltningen och UL en
kontinuerlig dialog. I denna dialog avser förvaltningen fortsätta driva frågan
om hållplatsen vid Frösundavik. Med hänvisning till ovanstående
redovisning föreslår förvaltningen att medborgarförslaget anses besvarat och
inte föranleder några ytterligare åtgärder.
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Plan- och exploateringsavdelningen, för kännedom och åtgärd
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