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Dnr 2018/000338 -312 

Medborgarförslag - Cykelställ vid busshållplatsen i 
Runsbäckskurvan 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med en önskan om ett cykelställ vid 

busshållsplatsen i "Runsbäckskurvan" på östra sidan av Runsbäcksvägen. 

Förslagsställaren vill kunna låsa fast sin cykel när kommunala färdmedel 

nyttjas.       

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit, daterat den 19 februari 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 27 mars 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 4 maj 2018.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att 

busshållsplatsen tillhör Trafikverket.    

_____ 
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Medborgarförslag - Cykelställ vid busshållplatsen i 
Runsbäckskurvan 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med en önskan om ett cykelställ vid 

busshållsplatsen i ”Runsbäckskurvan” på östra sidan av Runsbäcksvägen. 

Förslagsställaren vill kunna låsa fast sin cykel när kommunala färdmedel 

nyttjas.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit, daterat den 19 februari 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 27 mars 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 4 maj 2018.  

Överväganden 

Busshållsplatsen i ”Runsbäckskurvan” ligger efter väg 943 och är 

Trafikverket. Vid kontakt med Trafikverket uppger dom att busshållsplatsen 

kommer åtgärdas med både busskur och cykelställ på liknande sätt som den 

som står på andra sidan vid det aktuella stället.   

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2, på ett negativt sett. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att busshållsplatsen 

tillhör Trafikverket.  

Daniel Jonsson 

Teknisk chef 

Christina Hysing Borrhed 

Gatutekniker 

Fattat beslut expedieras till: 

Ebba Stolpe 

Runsbäcksvägen 49 

396 93 Färjestaden 
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§ 35 Dnr 2018/000338 312 

Anmälan av Medborgarförslag - Cykelställ vid 
busshållplatsen i Runsbäckskurvan 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om ett cykelställ vid busshållplatsen 

i Runsbäckskurvan.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 19 februari 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 14 mars 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ebba Stolpe, Runsbäcksvägen 49, 386 93 Färjestaden 

Kommunstyrelsen    

 

 

 




