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Medborgarförslag om bussturer för boende på Kompanivägen
Ärendebeskrivning
Erik Sundström anför följande i ett medborgarförslag 2012-03-20.
Åk mer buss, är väl kommunens uppmaning till oss alla!?
Vi som bor på Kompanivägen saknar busshållplats här uppe ”på berget” och
är hänvisade till att använda hållplatsen vid Kronans infart. Denna hållplats
borde dock snyggas upp och göras mer inbjudande samt förses med en
busskur med tidtabeller.
Vid samtal med LLTs servicekontor uppgav man att bussar inte kan vända på
Kompanivägen. Detta måste vara en stor miss i planeringen av detta nya
bostadsområde. Jag föreslår att ny planering görs för att kunna erbjuda
rationella bussturer även för boende längs Kompanivägen, där det just nu
byggs ytterligare två höghus (74 lägenheter) samt planeras ytterligare minst
ett av Lulebo. Därtill kommer planerat småhusbyggande.
Tidtabellerna finns det också anledning att se över. Det borde vara enkelt att
ta sig in till centrum och hem kvällstid (och då är hållplatsernas placering
särskilt viktig) till teatrar, konserter, föreningsaktiviteter m m. Allt för att göra
vår stad allt mer attraktiv.
Tacksam för svar och beslut med åtgärdsprogram av hög prioritet.
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
_____

Stadsbyggnadskontorets och Luleå Lokaltrafiks yttrande
Efter samråd med tekniska förvaltningen kommer en busskur att placeras på
hållplatsen vid Kronans infart under 2012. Tills vidare är det den hållplatsen
boende på Kompanivägen måste nyttja. Under tiden det pågår byggande av
nya hus på Lulsundsberget är det inte möjligt att ordna vändmöjlighet för
bussar uppe på berget.
Med flera hus kommer underlaget för bussresande att öka vilket innebär att
det framöver bör bli aktuellt med en busslinje.
Stadsbyggnadskontoret och Luleå Lokaltrafik, LLT, föreslår kommunstyrelsen
att tillstyrka medborgarförslaget och att LLT tar med en busslinje upp på
Lulsundsberget i sina överväganden om ny trafik i framtiden då samtliga
höghus har byggts och lämplig angöring för kollektivtrafik finns.

Arbets- och personalutskottet
Stadsbyggnadskontoret föredrar ärendet. På sikt bör en busslinje införas.
Ordföranden (S) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag.

Proposition
Ordföranden ställer förslaget från stadsbyggnadskontoret och Luleå
Lokaltrafik AB under proposition och finner att arbets- och personalutskottet
bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2012-11-12

226

535

Arbets- och personalutskottet

2012-10-15

216

447b

marskf35c

Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka medborgarförslaget. Luleå Lokaltrafik
tar med en busslinje upp på Lulsundsberget i sina överväganden om ny trafik
i framtiden då samtliga höghus har byggts och lämplig angöring för
kollektivtrafik finns.
_____

Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka medborgarförslaget. Luleå Lokaltrafik
tar med en busslinje upp på Lulsundsberget i sina överväganden om ny
trafik i framtiden då samtliga höghus har byggts och lämplig angöring för
kollektivtrafik finns.
_____

Beslutsexpediering
Erik Sundström, Stadsbyggnadskontoret, Luleå Lokaltrafik
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