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§ 40 Dnr 2016/00355  

Svar på motion: Säkra busshållplatser i hela kommu-
nen  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Sammanfattning  
Linnea Bjuhr (SD) och Robert Kohlström (SD) har lämnat en motion till 
fullmäktige med förslaget att kommunen ska verka för att busshållplatserna 
inom kommunen ska säkras, där behov finns. Motionärerna tar till exempel 
upp att elever och äldre som reser med buss från kommunens kransorter på 
flera ställen får stå i dikeskanten vid vägen och vänta på bussen, dessutom 
utan skydd från väder och vind. 

Kommunstyrelsens förvaltning håller med om att det är viktigt med säkra 
busshållplatser i kommunen och håller också med om att det finns brister i 
nuvarande busshållplatser. I kommunens yttrande över den nya länsplanen 
för transportinfrastruktur (dnr 2016/636) har förvaltningen föreslagit att åt-
gärder för att säkra kommunens busshållplatser prioriteras högt, som priori-
tet 4 av 14 punkter. Yttrandet fastställdes av kommunstyrelsen 2017-02-13 § 
14.  

Kommunen kommer alltså att verka för säkra busshållplatser i enlighet med 
motionens intentioner och därmed föreslås motionen bifallas. 

Viktigt att nämna i sammanhanget är dock att kommunen ensam inte kan se 
till att busshållplatserna inom kommunen säkras. Kollektivtrafiken ryms inte 
inom den kommunala kompetensen utan handhas av region Uppsala. UL an-
svarar för busshållplatsernas utformning ovan mark och väghållaren för 
själva angöringen i marken. På landsbygden är det ofta Trafikverket som är 
ansvarig väghållare. Ett bifall till motionen innebär således att kommunen, 
genom de kanaler som står till buds, ska verka för en upprustning och upp-
säkring av busshållplatserna inom kommunen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2017-03-20 § 70 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 53 
Tjänsteskrivelse 2017-02-16 
Motion 2016-05-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Linnea Bjuhr (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Beslutet skickas till: 
Motionärerna, för kännedom 
Plan- och utvecklingsavdelningen, för åtgärd 
Kansliet 
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