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KS § 90 Dnr 0041/12 - 008 
 
Medborgarförslag om införskaffande av lokalbussar 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Avslå medborgarförslaget om införskaffande av lokalbussar. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 
Emma Jonsson, Fanny Bergman, Frida Stenberg och Emma Stenvall har 

skickat in ett medborgarförslag om införskaffande av lokalbussar, enligt 

bilaga. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 20 februari 2012, § 20, ärendet överlämnas 

till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 1 oktober 2012. 

 

Näringslivsutvecklare Christoffer Björkman har yttrat sig i ärendet. 

 

Det inkomna medborgarförslaget avser en trafikökning av linjetrafiken 

mellan centralorten och byarna, varannan timme under vardagar och 

helger. Detta för att minska på föräldrarnas kostnad och tid för att trans-

portera ungdomarna. En sådan här lösning beskrivs som positivt för 

befolkningsutvecklingen, samt ett sätt att satsa på barn och ungdomar i 

kommunen. 

 

Länstrafiken Norrbotten fick ta del av frågan och har yttrat sig, enligt 

bilaga.  

 

Länstrafiken svarar bland annat följande;  

Förslaget om trafik varannan timme är inte genomförbart inom nuvarande 

avtals- och trafikeringsformer. Trafikutbudet på de lokala linjerna i Älvs-

byn styrs till stor del av skolskjutsbehovet, eftersom övrigt resande är 

relativt lågt. Linje 242 (Bredsel-Vidsel-Korsträsk-Älvsbyn) är den linje 

som i dagsläget uppvisar högst andel övrigt resande. För att säkerställa ett 

grundtrafikutbud samordnas persontransporterna med godstransporter, i de 

områden där detta är möjligt, som exempelvis på Linje 242. 

Samordningsmöjligheter av det här slaget är ofta en förutsättning för att 

kunna upprätthålla ett tillfredsställande trafikutbud på landsbygden, 

eftersom trafik av det här slaget är relativt dyr att bedriva i förhållande till 

nyttjandegraden. Generellt sett minskar resandet i kollektivtrafiken mitt på 



 

 

dagen samt under kvällar, nätter och helger och därför ställer Länstrafiken 

sig tveksamma till att lägga in trafik i dessa tidslägen. Länstrafiken 

rekommenderar därmed att kommunen avslår medborgarförslaget.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget enligt Länstrafikens förslag. 

 

Kommunstyrelsen 

Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att 

kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

_____ 
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