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Svar på medborgarförslag om fler bussturer till Kungsängs
gymnasiet för vuxenstuderande 

INLEDNING 
Freweyni Ghirmay inkom den 30 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag 
med 68 stycken namnunderskrifter. Förslagsställaren föreslår att det ska sättas in 
fler bussturer till Kungsängsgymnasiet så att det passar vuxeneleverna. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/69/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/69/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2015/69/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat, samt 
att uppdra till kommunstyrelsen/barn och utbildning, att se över schemaläggning
en för SPI-undervisningen, för att denna om möjligt ska stämma bättre överens med 
kollektivtrafikens tidtabeller. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen/barn och utbildning, att se över schemaläggning
en för SPI-undervisningen, för att denna om möjligt ska stämma bättre överens med 
kollektivtrafikens tidtabeller. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

17 (27) 
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Svar på medborgarförslag om fler bussturer till Kungsängs-
gymnasiet för vuxenstuderande 
Freweyni Ghirmay inkom den 30 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag 
med 68 stycken namnunderskrifter. Förslagsställaren föreslår att det ska sättas in 
fler bussturer till Kungsängsgymnasiet så att det passar vuxeneleverna. 

Förslagsställaren skriver att undervisningen i Svenska för invandrare (SF!) börjar kl. 
8.30 och slutar kl. 12.00, eller börjar kl. 12.30 och slutar kl. 16.00. Det skulle vara bra 
med en busstur som stannar vid Kungsängsgymnasiet 15 minuter före respektive 
efter dessa tider. 

Samhällsbyggnadskontoret har yttrat sig över medborgarförslaget 

Den 15 april2014 fattade kommunstyrelsen i Sala beslut om kommunens 
tätortstrafik, som kallas Silverlinjen, inför 2015. Målgruppen för Silverlinjen och 
dess tidtabell är framför allt personer som är äldre än 65 år samt daglediga, vilket 
gör att trafiken startar först efter kl. 9.00 och kör timmestrafik fram till kl. 15.00. 

Från och med 14 december har Silverlinjen en förändrad sträckning och går nu även 
till Fridhemsgatan. Den har fått en utökad tidtabell med anropsstyrd trafik mellan kl. 
15.00-19.00. Anropstyrd trafik innebär att turen måste förbeställas 60 minuter före 
avresa. 

Samhällsbyggnadskontoret och skolförvaltningen har på kommunstyrelsens 
uppdrag deltagit i projektet MER KOLL. Syftet med projektet var att samordna 
skolskjuts och linjetrafik för att kunna utöka antalet turer på linjetrafiken. 
Grundskolan har anpassat sina schematider efter busstidtabellen så att fler elever 
kan åka linje buss. 

Det är omöjligt att bussen kan anpassas till varje skolas önskemål, utan skolorna har 
i många fall anpassat schemat efter bussens tidtabell. Motsvarande anpassning av 
schematider kan vara ett alternativ även för deltagare i SFI. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat samt 

att uppdra till Kommunstyrelsen/skolkontoret att se över schemaläggningen för 
SFI- undervisningen för att denna om möjligt bättre ska kunna stämma överens med 

kollektivtrafikens i; \"" 
\\ i\ [\J 

~~ v/-A/<~"',!LJ(:,_;<'~--
carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsen 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sata.se 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola .g u n narsson@sala .se 
Direkt: 0224-74 7100 



Bi KS 2015/69/2 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Kristina Eriksson 

" '. 

Medborgarförslag om fler bussturer till Kungsängsgymnasiet för 
vuxenstuderande. 

Freweyni Ghirmay föreslår i ett medborgarförslag att Sala kommun ska bygga ut fler 
bussturer till Kungsängsgymnasiet, så att tiderna passar er vuxenelever. På sfi 
börjar ni halv nio och slutar klockan tolv eller börjar halv ett och slutar klockan fyra. 
Det skulle räcka med en buss som stannar vid skolan 15 minuter före respektive 
efter dessa tider. 

Kommunstyrelsen i Sala fattade 2014-04-15 beslut om kommunens tätortstrafik 
kallad Silverlinjen inför 2015. Målgruppen för Silverlinjen och dess tidtabell är 
personer +65 år samt daglediga, vilket gör att trafiken startar först efter kl 09.00 och 
kör timmestrafik till kL 15.00. From 14 december kommer den att få förändrad 
sträckning och även gå till Fridhemsgatan och utökad tidtabell med anropsstyrd 
trafik mellan kL 15.00-19.00. Anropsstyrd trafik innebär att turen måste förbeställas 
på te!. 020-31 20 30 senast 60 minuter före avresa. 

Samhällsbyggnadskontoret och skolförvaltningen i Sala kommun har på 
kommunstyrelsens uppdrag även deltagit i ett projekt kallat MER KOLL. Syftet med 
projektet var att samordna skolskjuts och linjetrafik för att kunna utöka antalet 
turer på linjetrafiken. Grundskolan har anpassat sina schematider efter 
busstidtabell en, så att fler elever kan åka linjebuss. Det är inte möjligt att bussen kan 
anpassa sig till varje skolas önskemål om tidtabell, utan skolorna har anpassat 
schemat efter bussens tidtabelL Motsvarande anpassning av schematider kan 
kanske vara ett alternativ även för sfi. 

Kristina Eriksson 

Transportstrateg 
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Planering och utveckling 
kristi na.eri ksson@ sala. se 
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Freweyni Ghirmay 
jakobsbergsgatan 20 B 
733 34 Sala 

T. 070 0413 108 

Ink. 2014 ·10- 3 O 

Till politikerna i Sala kommun 

Aktbllega 
l 

Mitt namn är Freweyni Ghirmay och jag har bott i Sala i snart 9 månader. jag promenerar till skolan 
varje dag, men jag känner mig alltid rädd när det blir vinter och halt och mörkt. jag har halkat många 
gånger. Det är också jobbigt att promenera så långt i dåligt väder. 

Mitt förslag är att bygga ut flera bussturer till Kungsängsgymnasiet, så att tiderna passar oss 
vuxenelever. Då skulle det bli mycket lättare att komma till skolan eller jobbet för alla. På sfi börjar vi 
halv nio och slutar klockan tolv eller börjar halv ett och slutar klockan fyra. Det skulle räcka med 
en buss som stannar vid skolan 15 min före resp. efter dessa tider. 

Med vänlig hälsning 
Freweyni Ghirmay 


