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Svar på motion om positiv hantering av bilen - Joakim järrebring (S) m fl
Ärendebeskrivning

Joakim Järrebring (S) och Simon Waern (S) lämnade den 22 februari 2017, § 66 en
motion till kommunfullmäktige om positiv hantering av bilen – en förutsättning för en
levande stadskärna.
Motionärerna menar att en övergång från bilberoende handelsplatser till tätare städer
med en tydligt prioriterad gång- och kollektivtrafik är önskvärd, både ur ett ekologiskt
och ekonomiskt perspektiv. Ett bilberoende kan dock sällan upphävas genom
ensidigt negativa åtgärder. Istället för att via förbud och restriktioner försöka minska
bilismen bör den långsiktiga inställningen vara att underlätta och erbjuda smidiga
parkeringslösningar samtidigt som man också inbjuder och uppmuntrar bilisterna till
att istället använda sig av en effektiv kollektivtrafik och promenadstråk för att ta del av
stadskärnans handel. Biltillgänglighet måste kombineras med promenadvänlighet och
ett förhållningssätt som likväl sätter gång- och cykeltrafikanten i centrum av
stadsplaneringen.
Motionärerna yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en trafikstrategi
som tillmötesgår dagens behov av parkeringstillgänglighet men samtidigt presenterar
långsiktiga lösningar för att uppnå en god stadsmiljö där gång-, cykel- och
kollektivtrafik är prioriterad och även tillgodoser handelns behov.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 mars 2017, § 57 att remittera
frågan till kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 maj 2018 lämnat följande yttrande:
I Alingsås kommuns flerårsstrategi 2018-2020 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram en övergripande strategisk trafikplan för Alingsås. I dagsläget pågår
upphandling av konsultstöd och arbetet kommer att påbörjas under året.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2018, § 88 och lämnat följande
förslag till beslut:
Uppdraget är redan beakta i Alingsås kommuns flerårsstrategi 2018-2020 och
motionen anses därmed besvarad.
Yrkande
Joakim Järrebring (S) yrkar bifall motionen.
Anna Hansson (MP) yrkar bifall till Joakim Järrebrings bifallsyrkande.
Daniel Filipsson (M), Anita Brodén (L), Stefan Svensson (KD) och Karin Schagerlind
(M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Joakim Järrebrings m fl
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.
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Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Uppdraget är redan beaktat i Alingsås kommuns flerårsstrategi 2018-2020 och
motionen anses därmed besvarad.
Reservation
Joakim Järrebring (S), Anita Hedén-Unosson (S), Birgitta Larsson (S) och Karin
Johansson (S) reserverar sig till förmån för Joakim Järrebrings ändringsyrkande.
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