Liberalerna Alingsås

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande
Två stora och övergripande infrastrukturfrågor har under ett antal år präglat diskussionerna kring den framtida utvecklingen av kommunen i allmänhet och tätorten Alingsås i synnerhet. Det är dels en utbyggnad av
Västra Stambanan till fyrspår, dels den långsiktiga utformningen av E20 genom Alingsås kommun.
Fullmäktige godkände för ett år sedan en avsiktsförklaring med Trafikverket som bland annat avsåg att på
kort och medellång sikt åtgärda brister avseende trafiksäkerhet och framkomlighet på E20 på sträckan
Sveaplan – Götaplan. En övergripande och långsiktig hantering av frågan om E20 genom Alingsås kommun
kvarstår dock.
Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste och samtidigt mest trafikerade järnvägssträckor. Stambanan
har stor betydelse som en länk mellan landets två största städer och för godstrafiken till och från Norden
största hamn, Göteborgs hamn. Samtidig fyller stambanan en viktig funktion för den lokala och regionala
persontrafiken. För att tillgodose dagens och morgondagens behov av järnvägstransporter krävs en utbyggnad av Västra stambanan.
Både Västra stambanan och E20 är i grunden ett statligt ansvar. Kommunen kan på olika sätt påverka hur
frågorna får sin lösning. Regeringen har nu uppdragit åt Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag inför
den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioderna 2022–2033 respektive 2022–2037. Trafikverket ska
redovisa underlaget senast den 30 oktober 2020 och remissvar på detta ska lämnas senast den 29 januari
2021.
Mot bakgrund av detta är det angeläget för kommunfullmäktiges ledamöter att erhålla en uppdatering av
kommunens agerande och planering i dessa frågor. Min enkla fråga idag rör dock medborgarnas direkta
inflytande.
Av aktuella insändare i lokalpressen och inlägg i sociala medier är det tydligt att infrastrukturfrågor
engagerar kommunens invånare och då inte minst vad gäller den framtida utformningen av Västra
Stambanan och E20.
I kommunens budget för 2020–2022 slås fast att demokratin ska stärkas genom medskapande medborgardialog. För att nå långsiktigt hållbara och stabila lösningar kring Västra Stambanan och E20 fordras inte bara
största möjliga enighet bland kommunens partier, utan också en bred förankring hos kommunens invånare.
Jag vill därför fråga kommunstyrelsen ordförande om vi kan räkna med en medskapande medborgardialog
rörande de aktuella stora infrastrukturfrågor som berör Alingsås kommun?
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