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33. Medborgarförslag om ändrad sträckning av
stadsbusslinjen – svar
Dnr 2010/528-109
Eva Gustafsson, Västervik har 29 november 2010 lämnat ett
medborgarförslag där hon föreslår att stadstrafiken ska angöra Jenny
och Fridkulla.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20, § 90 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande till
förslagsställaren.
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 14 februari 2014
förslag till svar på medborgarförslaget. I december 2013 förändrades
och utökade Kalmar Länstrafik stadstrafiken. Den nya stadstrafiken
angör Fridkullaområdet med 14 turer i vardera riktningen via linje 2.
Stadstrafiken angör inte Jenny utan där sker trafikförsörjningen via alla
de landsbygdslinjer som går till Västervik. Hittills har resandeunderlaget
bedömts för lågt för att inlemma Jenny i stadstrafiken. Om det skulle
ske krävs sannolikt extra resurser då de fordon som idag finns
tillgängliga inte hinner med att trafikera Jenny om man ska upprätthålla
entimmestrafik på befintliga linjer. Västerviks kommun följer dock
förändringar av behov/efterfrågan/resandeunderlag i Jenny vilka
förmedlas till trafikhuvudmannen Kalmar Länstrafik.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta
att med redogörelsen ovan förklara medborgarförslaget om ändrad
sträckning av stadsbusslinjen besvarat, samt
att tacka förslagsställaren för visat intresse.
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Medborgarförslag om ändrad sträckning av stadsbusslinjen
Eva Gustafsson har lämnat bifogade medborgarförslag där hon föreslår att stadstrafiken ska angöra Jenny och Fridkulla.
I dec 2013 förändrade och utökade Kalmar Länstrafik stadstrafiken. Den nya stadstrafiken angör Fridkullaområdet med 14 turer i vardera riktningen via linje 2. Stadstrafiken angör inte Jenny utan där sker trafikförsörjningen via alla de landsbygdslinjer som
går till Västervik. Hittills har resandeunderlaget bedömts för lågt för att inlemma Jenny
i stadstrafiken vilket, om det skulle ske, sannolikt kräver extra resurser då de fordon
som idag finns tillgängliga inte hinner med att trafikera Jenny om man ska upprätthålla
entimmestrafik på befintliga linjer. Västerviks kommun följer dock förändringar av behov/efterfrågan/resandeunderlag i Jenny vilka förmedlas till trafikhuvudmannen Kalmar Länstrafik.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att rubr medborgarförslag är besvarat; samt
att tacka förslagsställaren för visat intresse.
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