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Samhällsbyggnadskontoret

YTTRANDE

Medborgarförslag

Bakgrund

Med anledning av att gång— och cykelvägen vid Tullsta varken sandas eller snöröjs

vintertid, då marken ägs av privat markägare, har boende i Tullsta svårt att ta sig till

busshållplatsen vid Kila vintertid. Boende i Tullsta vill nu att ytterligare en hållplats

sätts ut vid infarten till Tullsta.

Yttrande

I  samband med uppbyggnaden av riksväg 56 tog dåvarande Vägverket, idag kallat

Trafikverket, fram en arbetsplan. Planen innefattade en sammanställning efter

Länsstyrelsens granskning inklusive samråd med Länsstyrelsen i Västmanlands län,

Sala kommun, Västerås stad, Räddningstjänsten, mark och ledningsägare m.fl.

I projekteringen hade man till en början planer på att bygga tre gång-och cykelbanor

parallellt med riksväg 56 då det skulle underlätta för oskyddade trafikanter att ta sig

fram. En av dessa gång- och cykelvägar planerade man att byggas mellan Kila och

Sala. Vägverket erhöll vägrätten efter fastställd arbetsplan som väghållare och beslöt

efter samråd med bland annat markägare att gång- och cykelvägen som förlagts

mellan Kila och Sala inte skulle komma att sandas och snöröjas vintertid, något som

framgått redan vid första förslaget till arbetsplanen. Därmed har avsikten aldrig

varit att gång- och cykelvägen ska sandas och snöröjas. Vidare frångick man

planerna på att bygga en gång—och cykelväg längst med sträckan och marken

återlämnades till respektive markägare. Då den syftade sträckan för gång- och

cykelvägen idag ägs av en privat aktör, längst med den statligt ägda riksväg 56, är

det inte en kommunal ansvarsfråga och kommunen saknar rätt att snöröja och ploga

en privatägd väg.

I samband med arbetsplanens upprättande gick man igenom behovet av

kollektivtrafik samt nyttjandet av hållplatser längst med riksväg 56. Totalt

upprättades 28 hållplatser baserat på antalet boende i området. Busshållplatsen vid

Tullstakorset med vändplats för buss placerades ut med anledning av de barn som

bor i området. Längst med 2+1 vägen finns bra hållplatser med ståyta och busskurer

på flera ställen som medför ett stort utbud av bussturer åt båda färdriktningar. Nya

hållplatser har även skapats längst anslutningsväg vid bland annat Tullsta för att

barnen ska slippa passage över 2+1 vägen. Däremot minskar det delvis utbudet av

bussturer och med anledning därav har kommunens Transportstrateg anpassat

bussturerna efter skolbarnens behov.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1

Kommunstyrelsens förvaltning Telefon: 0224-74 70 00 Samhällsbyggnadskontoret
Box 304 Fax: 0224-188  50

733 25 Sala kommun.info@sala.se

www.sala.se
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Kommunstyrelsens förvaltning

Samhällsbyggnadskontoret

Den tidigare busshållplatsen för regionsbussen flyttades från Tullstakorset till

närliggande Kilakorset efter Trafikverket och Länstrafikens gemensamma beslut

baserat på nyttjandeantalet av kollektivtrafik i området.

Det framgår tydligt av kommunallagen att otillåtet gynnande av enskilda inte är

tillåtet liksom att likabehandlingsprincipen gäller för alla kommunens medlemmar.

Sala kommun saknar idag stöd i lag för att ploga privat ägd mark. Det är istället

markägaren själv som får besluta om vad denne önskar göra med sin egen Väg och

därmed något som kommunen saknar rätt att styra över.

Sala kommun beaktar likabehandlingsprincipen och har därmed inte möjlighet att

ploga en enskild sträcka åt en privat markägare utan att erbjuda plogtjänster åt

kommunens alla enskilda markägare i enlighet med principen.

Vad gäller de trafikskyltar som sattes upp längst med sträckan kan kommunen inte

ta ansvar över då det inte rör sig om en kommunalägd väg samt då det är upp till

respektive markägare att själv besluta om vilka skyltar som ska sitta uppe.

Gemensam organisation för samhällsfinansierade resor med ett skolskjutsområde

har gett samplaneringsmöjligheter mellan trafikslag ex. VL linjetrafik och

entreprenadbuss. Kommunen kan ta ansvar för hur skolskjutsplaneringen är gjord,

samt att skapa så hög trafiksäkerhet som möjligt utifrån de förutsättningar som är,

när kommunen också gör planeringen. Ett geografiska lT-systemet har gett underlag

till att följa riktlinjer gällande avstånd till skola och hållplats som grund till beslut,

samt följa regler för restid och väntetid.

Avsaknad av ett heltäckande cykelvägnät gör vissa vägsträckor trafikfarliga och gör

att elever måste åka skolskjuts, trots korta avstånd till skolan. Skulle cykelvägar

byggas ut ökar trafiksäkerheten och behovet av skolskjuts minska till viss del, men

fortsatt bestå för några elever. Plogning och sandning är ett villkor att det utförs

vintertid.

Sammanfattning:

Kommunen kan inte besluta om hur privata markägare sköter sina vägar och heller

inte hur de väljer att skylta dem eller ej. Kommunen tar ansvar för elever som

erhåller rätten till skolskjuts och har därmed sett till att deras behov tillgodogörs.

Kommunen kan önska vissa placeringar för hållplatser men inte besluta om var

busshållplatser ska placeras för regionsbussen. Det är en fråga för VL att besluta om.

Att upprätta en gång- och cykelväg som sandas och plogas vintertid för

framkomligheten till Sala tätort skulle om möjligt gynna flertalet

kommunmedlemmar från glesbygden. Sala kommun ställer sig positivt till en sådan

idé som förutsätter att kommunen blir väghållare och ägare av nuvarande gång— och

cykelväg. Med anledning av det ekonomiskt ansträngda läget i Sala kommun är det i

dagsläget inte aktuellt med en kommunalägd gång— och cykelväg längst med aktuell

sträcka, något som om möjligt kan utredas vidare i framtiden.
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Svar på medborgarförslag om att återinföra busshållplats i Tullsta

Marie Tennström m fl. inkom den 29 oktober  2018  med rubricerat

medborgarförslag.

Förslagsställarna vill att bussen åter stannar vid infarten till Tullsta så att boende

kan pendla med VL.

Gång-och cykelväg vid Tullsta varken sandas eller snöröjsvintertid då marken ägs av

privat markägare. Detta har lett till att boende i Tullsta har svårt att ta sig till

busshållplatsen vid Kila vintertid.

Medborgarförslaget har remitterats till Samhällsbyggnadskontoret för yttrande.

I samband med uppbyggnaden av riksväg 56 tog dåvarande Vägverket, idag kallat
Trafikverket, fram en arbetsplan. Planen innefattade en sammanställning efter

Länsstyrelsens granskning inklusive samråd med Länsstyrelsen i Västmanlands län,

Sala kommun, Västerås stad, Räddningstjänsten, mark och ledningsägare m.fl.

I projekteringen hade man till en början planer på att bygga tre gång—och cykelbanor

parallellt med riksväg 56 då det skulle underlätta för oskyddade trafikanter att ta sig

fram. En av dessa gång- och cykelvägar planerade man att byggas mellan Kila och

Sala. Vägverket erhöll vägrätten efter fastställd arbetsplan som väghållare och beslöt

efter samråd med bland annat markägare att gång- och cykelvägen som förlagts

mellan Kila och Sala inte skulle komma att sandas och snöröjas Vintertid, något som

framgått redan vid första förslaget till arbetsplanen. Därmed har avsikten aldrig

varit att gång— och cykelvägen ska sandas och snöröjas. Vidare frångick man

planerna på att bygga en gång-och cykelväg längst med sträckan och marken

återlämnades till respektive markägare. Då den syftade sträckan för gång- och

cykelvägen idag ägs av en privat aktör, längst med den statligt ägda riksväg 56, är

det inte en kommunal ansvarsfråga och kommunen saknar rätt att snöröja och ploga

en privatägd väg.

Den tidigare busshållplatsen för regionsbussen flyttades från Tullstakorset till

närliggande Kilakorset efter Trafikverket och Länstrafikens gemensamma beslut

baserat på nyttjandeantalet av kollektivtrafik i området.

Kommunen kan inte besluta om hur privata markägare sköter sina Vägar och heller

inte hur de väljer att skylta dem eller ej. Kommunen tar ansvar för elever som

erhåller rätten till skolskjuts och har därmed sett till att deras behov tillgodogörs.

Kommunen kan önska vissa placeringar för hållplatser men inte besluta om var

busshållplatser ska placeras för regionsbussen. Det är en fråga för VL att besluta om.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Anders Wigelsbo

Kommunstyrelsen Växel: 0224-74 70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax: 0224-188 SO anders.wigelsbo@salaAse

733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt: 0224-74 71 OO

www.sala.se
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Svar  på medborgarförslag om att återinföra busshållplats i Tullsta

Marie Tennström m fl. inkom den 29 oktober  2018  med rubricerat

medborgarförslag.

Förslagsställarna vill att bussen åter stannar vid infarten till Tullsta så att boende

kan pendla med VL.

Gång-och cykelväg vid Tullsta varken sandas eller snöröjsvintertid då marken ägs av

privat markägare. Detta har lett till att boende i Tullsta har svårt att ta sig till

busshållplatsen vid Kila vintertid.

Medborgarförslaget har remitterats till Samhällsbyggnadskontoret för yttrande.

I samband med uppbyggnaden av riksväg 56 tog dåvarande Vägverket, idag kallat

Trafikverket, fram en arbetsplan. Planen innefattade en sammanställning efter

Länsstyrelsens granskning inklusive samråd med Länsstyrelsen i Västmanlands län,

Sala kommun, Västerås stad, Räddningstjänsten, mark och ledningsägare m.fl.

I projekteringen hade man till en början planer på att bygga tre gång-och cykelbanor

parallellt med riksväg 56 då det skulle underlätta för oskyddade trafikanter att ta sig

fram. En av dessa gång— och cykelvägar planerade man att byggas mellan Kila och

Sala. Vägverket erhöll vägrätten efter fastställd arbetsplan som väghållare och beslöt

efter samråd med bland annat markägare att gång- och cykelvägen som förlagts

mellan Kila och Sala inte skulle komma att sandas och snöröjas vintertid, något som

framgått redan vid första förslaget till arbetsplanen. Därmed har avsikten aldrig

varit att gång- och cykelvägen ska sandas och snöröjas. Vidare frångick man

planerna på att bygga en gång-och cykelväg längst med sträckan och marken

återlämnades till respektive markägare. Då den syftade sträckan för gång- och

cykelvägen idag ägs av en privat aktör, längst med den statligt ägda riksväg 56, är

det inte en kommunal ansvarsfråga och kommunen saknar rätt att snöröja och ploga

en privatägd väg.

Den tidigare busshållplatsen för regionsbussen flyttades från Tullstakorset till

närliggande Kilakorset efter Trafikverket och Länstrafikens gemensamma beslut

baserat på nyttjandeantalet av kollektivtrafik i området.

Kommunen kan inte besluta om hur privata markägare sköter sina vägar och heller

inte hur de väljer att skylta dem eller ej. Kommunen tar ansvar för elever som

erhåller rätten till skolskjuts och har därmed sett till att deras behov tillgodogörs.

Kommunen kan önska vissa placeringar för hållplatser men inte besluta om var

busshållplatser ska placeras för regionsbussen. Det är en fråga för VL att besluta om.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Anders  Wigelsbo

Kommunstyrelsen Växel: 0224-74 70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax: 0224-188 50 anders.wigelsb0@sala.se

733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt: 0224-74 71 00

www.sala.se
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Kommunstyrelsen

Att  upprätta  en gång- och cykelväg som sandas och plogas vintertid för

framkomligheten till Sala tätort skulle om möjligt gynna flertalet

kommunmedlemmar från glesbygden. Sala kommun ställer sig positivt till en sådan

idé som förutsätter att kommunen blir väghållare och ägare av nuvarande gäng- och

cykelväg. Med anledning av det ekonomiskt ansträngda läget i Sala kommun är deti

dagsläget inte aktuellt med en kommunalägd gång- och cykelväg längst med aktuell

sträcka, något som om möjligt kan utredas vidare i framtiden.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&  anse medborgarfö rslaget besvarat

!

M
'Anders igelsbo (C )
Kommunstyrelsens ordförande


