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Svar på medborgarförslag om att återuppta busslinje på Måns 
Olsvägen och att öppna upp de tidigare hållplatserna 
INLEDNING 
Norra Johannisbäcks (LoftvägensJ samfällighetsförening genom Janne Wallgren och 
Lars Åke Leijkvist inkom den 8 juli 2019 med rubricerat medborgarförslag. 

Förslagsställarna föreslår att busslinjen på Måns 0lsvägen återupptas och de 
tidigare hållplatserna öppnas upp. 

Beslutsunderlag 
Bilaga KS 2021.1311, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga SK 2019.10440, yttrande från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga SK 2019.5537, medborgarförslag 

Ledningsutskottets beslut§ 245, 2021-11-24 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (CJ yrkar 
bifall till ledningsutskottet förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

Magnus Edman (SDJ yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att medborgarförslaget avslås 

Ulrika Spårebo (SJ yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla medborgarförslaget. 

Hanna Westman (SBÄJ yrkar bifall till Ulrika Spårebos (SJ yrkande 

Beslutsgång 
Ordförande ställer ledningsutskottets förslag mot avslag och finner yrkandet 
bifallet. 
Ordförande ställer Magnus Edmans (SDJ yrkande mot avslag och finner yrkandet 
avslaget. 
Ordförande ställer Ulrika Spårebos (SJ yrkande mot avslag och finner yrkandet 
avslaget. 

Votering 
Votering begärs. Ordförande meddelar att ledningsutskottets förslag är 
huvudförslag. 

Beslutsgång 
För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordförande Magnus Edmans (SDJ 
yrkande mot Ulrika Spårebos (S) yrkande och finner Ulrika Spårebos (S) yrkande 
bifallet. 

Utdragsbestyrkande 
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2021-12-08 

Följande voteringsordning godkänns: 

Den som bifaller ledningsutskottets förslag röstar JA 
Den som bifaller Ulrika Spårebos (S) yrkande röstar NEJ. 

Vid voteringen avges 7 JA-röster: Anders Wigelsbo (C), Sture Johansson (C), Elisabet 
Pettersson (C), Erik Hamrin (M), Tomas Bergling (M), Magnus Edman (SD), Andreas 
Andersson (SD) och 6 NEJ-röster: Hanna Westman(SBÄ), Ulrika Spårebo (S), Glenn 
Andersson (S), Camilla Runerås (S), Thomas Calissendorff (S), Eva Kampman (V). 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Reservationer 
Ulrika Spårebo (S), Glenn Andersson (S), Camilla Runerås (S), Thomas Calissendorff 
(S) och Hanna Westman (SBÄ) reserverar sig till förmån för Ulrika Spårebos (S) 
yrkande. 
Magnus Edman (SD) och Andreas Andersson (SD) reserverar sig till förmån för 
Magnus Edmans (SD) yrkande. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka nde 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

Svar på medborgarförslag om att återuppta busslinje på Måns 
Olsvägen och öppna upp de tidigare hållplatserna 

Norra Johannisbäcks (Loftvägens) samfällighetsförening genom Janne Wallgren och 
Lars Åke Leijkvist inkom den 8 juli 2019 med rubricerat medborgarförslag. 

Förslagsställarna föreslår 

att busslinjen på Mäns Olsvägen återupptas och de tidigare hållplatserna öppnas 
upp. 

Förslagsställarna anser att det, med tanke på miljön samt den nybyggnation och 
inflyttning som har skett och sker omkring Mäns Olsvägen, bör finnas ett underlag 
för att återuppta en busslinje efter Mäns Olsvägen. 

2021-11-16 

De skriver att ett flertal familjer med skolbarn har flyttat till området samtidigt som 
äldre personer gärna vill bo kvar, vilka behöver tillgång till allmänna 
kommunikationer. Dessutom har arbetspendlingen ökat och det bör finnas underlag 
för såväl morgon som kvällsturer till och från järnvägsstationen för att underlätta 
för tåg- och busspendlare. Det är av såväl miljöskäl som bristen på parkeringsplatser 
vidjärnvägsstationen angeläget att åter få igång busslinjen på Mäns Olsvägen. De 
avslutar med att komma med förslag på turer. 

Medborgarförslaget har remitterats till före detta samhällsbyggnadskontoret för 
yttrande. 

I yttrandet framgår att kontoret har konstaterat att det är brist på parkeringsplatser 
för arbetspendlare vid Resecentrum och att det även tagits fram förslag på lösningar 
med kollektivtrafik som skulle avlasta parkeringen. Kontoret har också konstaterat 
att det för många områden saknas kollektivtrafik som alternativ på de tider som 
arbetspendlare behöver resa. 

Vidare framgår det i yttrandet att det finns ett stort behov av utbyggnad av 
kollektivtrafiken och kontoret har rangordnat de lösningar som skulle ge bäst effekt 
för kommunen som helhet: 

1. En ny busslinje "Silverexpressen" som går tider då Silverlinjen inte går på 
sträckan Ängshagen, Turbo, Bryggeriet, Fiskartorget, Resecentrum. 

2. En avkortad linje 63 som går Brodd bo, Skuggan, Dalhem, Resecentrum. 
3. Ny linje som går Stampers, Måns-Olsvägen, Dalhem, Fiskartorget, 

Resecentrum. 
4. Utökning av trafiken från och till Västerfärnebo m.m. 

SALA KOMMUN 
Ko mmunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun .info@sa la .se 

www.sa la.se 

Anders Wigelsbo 
Kommunstyre lsens ordförande 

anders.w igelsbo@sa la.se 
Direkt : 0224-74 71 00 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

Därmed konstateras det att det finns ett behov i enlighet med förslaget. Däremot 
anser kontoret inte att det är det mest prioriterade behovet för kommunen. 
Diskussioner om kostnader med mera har förts med Kollektivtrafikförvaltningen. 
De är helt för alternativ 1 och 2 men däremot kan de inte trafikera Måns-Olsvägen 
med befintliga bussar då den är för smal på vissa ställen. 

Kontoret ser att behovet av busstrafik till och från Resecentrum via Mäns Olsvägen 
finns och delar förslagsställarens uppfattning i stort. Dock måste annan trafik 
prioriteras och därför förordar kontoret inte förslaget i nuläget. 

Sala kommun ser löpande över behovet av förändrad eller utökad kollektivtrafik 
som ett led i arbetet med att göra kollektivt resande tillgängligt för fler, och 
uppmuntra fler kommuninvånare att lämna bilen hemma. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
SAM HÄLLS BYGGNADS KONTORET 

YTTRANDE 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltnin g 

lnk. 2020 -04- 3 0 
Diarienr 

Dpb: 

Medborgarförslag om att återuppta busslinjen längs Måns
Olsvägen) dnr 2019 /1029 

Bakgrund 

Samhällsbyggnadskontoret har konstaterat att det är brist på parkeringsplatser för 
arbetspendlare vid Resecentrum. Vi har också konstaterat att det för många 
områden saknas kollektivtrafik som alternativ på de tider som arbetspendlare 
behöver resa. 

För att utröna varifrån bilarna på parkeringen kommer, har vi vid ett par tillfällen 
varit på plats och antecknat alla registreringsnummer. Därefter har vi plottat ut alla 
bilar som kom från Sala tätort på karta. Vi har även intervjuat folk om deras 
resvanor med hjälp av frågeformulär. Utifrån det har vi tagit fram förslag på 
lösningar med kollektivtrafik som skulle avlasta parkeringen. 

Yttrande 

Vi har konstaterat att det finns ett stort behov av utbyggnad av kollektivtrafiken och 
rangordnat de lösningar som skulle ge bäst effekt för kommunen som helhet. 

Mest effektiva kollektivtrafiklösningar för pendlare är: 
1. En ny busslinje "Silverexpressen" som går tider då Silverlinjen inte går på 

sträckan Ängshagen, Turbo, Bryggeriet, Fiskartorget, Resecentrum. 
2. En avkortad linje 63 som går Broddbo, Skuggan, Dalhem, Resecentrum. 
3. Ny linje som går Stampers, Måns-Olsvägen, Dalhem, Fiskartorget, 

Resecentrum. 
4. Utökning av trafiken från och till Västerfärnebo m.m. 

Vi har konstaterat att det finns ett behov i enlighet med förslaget. Däremot anser vi 
inte att det är det mest prioriterade behovet för kommunen. 

Det har också förts diskussioner med Kollektivtrafikförvaltningen om kostnader 
m.m. De är helt för alternativ 1 och 2. Däremot kan de inte trafikera Måns-Olsvägen 
med befintliga bussar då den är för smal på vissa ställen. 

Slutsats 

Samhällsbyggnadskontoret ser att behovet av busstrafik till och från Resecentrum 
via Måns Olsvägen finns och delar förslagsställarens uppfattning i stort. Dock måste 
annan trafik prioriteras och därför vitsordar vi inte förslaget i nuläget. 

Johan Duse 
Transportstrateg 
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YTTRANDE 
JOHAN DUSE 



SALA k(l.Ji\lil'vl !1\' 
Kommunstvro lsPns i,i· · 11i11111,J , 

lnk. 2019 -07-~ 0 8 
Diarienr . -rzr zxJ7q -._ 'L' ·" . 

v, ----·I 
Dpb: 

Till Sala Kommun 

Medborgarförslag från Norra Johannisbäcks (Loftvägens) samfällighetsförening om 
att återuppta busslinjen på Måns Olsvägen och öppna upp de tidigare hållplatserna. 

Med tanke på miljön samt all den nybyggnation och inflyttning som har skett och sker 
omkring Måns Olsvägen, så anser vi att det numer bör finnas ett underlag för att återuppta 
en busslinje efter Måns Olsvägen. 

Ett flertal familjer med skolbarn har flyttat till området samtidigt som äldre personer gärna 
vill bo kvar och behöver tillgång till allmänna kommunikationer för att handla och nå olika 
slag av samhällsservice. Dessutom har arbetspendlingen ökat och det bör finnas underlag 
för såväl morgon som kvällsturer till och från järnvägsstationen för att underlätta för tåg- och 
busspendlare. Det är av såväl miljöskäl som bristen på parkeringsplatser vid 
järnvägsstationen angeläget att åter få igång busslinjen på Måns Olsvägen. 

För att täcka upp behoven bedömer vi att det behövs någon morgontur för pendlarna som 
till exempel kommer till järnvägsstationen i Sala cirka klockan 06.25, då hinner alla 
tågpendlare med sina tåg till Heby, Morgongåva, Uppsala, Arlanda och Stockholm samt 
tåget till Västerås, Eskilstuna och Linköping. Samt en tur på morgonen som ankommer 
skolorna (Åkra-, Ekeby-, Valla- och Kungsängsskolan) i Sala före klockan 08.00. Därtill 
någon eller några turer under dagen för att handla etc. Vidare bör det finnas motsvarande 
eftermiddagsturer. 

Medborgarförslag från Norra Johannisbäcks (Loftvägens) samfällighetsförening genom, 

2019-06-12 

~~ 
~ vva11gren, ' · 

~~)~ 
Lars Åke Leijkvist, ' _ 
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