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§ 38 Medborgarförslag - Busstrafik på helger - svar 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att busstrafiken 

utökas på helgmorgnarna. Det är viktigt då Mullsjö växer och för de som börjar 

arbeta tidigt på helger. Ett förslag är att sätta in en buss som ansluter i Habo lördag 

och söndag morgon (klockan 05.53) då den bussen går till Jönköping. Ett annat 

alternativ är att sätta in en buss som går direkt mellan Mullsjö och Jönköping på 

helger. 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2022 att skicka förslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2022 

att skicka ärendet till arbetsutskottet för vidare beredning. 

Medborgarförslaget har beretts av kommunstyrelsen där det bland annat 

framkommer att det behövs ytterligare bussturer på helger. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen den 6 april 2022 § 79 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 mars 2022 § 43 

Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren den 1 mars 2022 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 februari 2022 § 25 

Protokoll från kommunstyrelsen den 9 februari 2022 § 40 

Protokoll från kommunfullmäktige den 25 januari 2022 § 4 

Medborgarförslag den 2 januari 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med hänvisning till kommunsekreterarens tjänsteskrivelse anse 

medborgarförslaget som besvarat. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Engström (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta att återremittera ärendet 

med ett förtydligande vad kommunen har för avsikt att göra för att utöka antalet 

bussturer på helgerna. 
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§ 38 fortsättning 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Bertil Engströms (MP) förslag mot kommunstyrelsens förslag 

och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag samt besluta 

enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning till kommunsekreterarens tjänsteskrivelse anse 

medborgarförslaget som besvarat. 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
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