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Förslag till kommunstyrelsen - Goda livsvillkor i hela Alingsås Sebastian Aronsson (S)
Ärendebeskrivning

Sebastian Aronsson (S) lämnar vid dagens sammanträde följande förslag till
kommunstyrelsen för beslut:
Vi ser att det idag finns intressekonflikter mellan stad och landsbygd. Detta är en
konflikt vi som samhälle inte har råd med och som i grunden är fel. Alla har rätt till ett
gott liv och en ljus framtid.
Vi måste dock acceptera att det goda livet ser olika ut för oss och att vi måste göra
plats för både och.
Därför vill vi göra det lättare för människor att bo och verka i hela Alingsås. För att
lyckas behövs en sammanhållen landsbygdspolitik och en modern och aktiv
tillväxtpolitik som också utnyttjar landsbygdens potential.
Under senare år har landsbygdspolitiken i Alingsås främst handlat om gång och
cykelvägar men vi ser landsbygdspolitik som mer än så. För att på allvar nyttja hela
Alingsås potential behöver vi en sammanhållen politik för både tätorten och
landsbygden i Alingsås.
Vi ser följande områden som viktiga att priotitera:
• Kommunikation och service: Kollektivtrafik fr.a. i form av bussar till Alingsås norra
och södra delar, kan få utökade tider och därmed större tillgänglighet.
• En strategi för snabbare utbyggnad av bredband via fiber bör tas fram.
• Kommunen bör vara en aktiv sammarbetspartner som underlättar för företag att
etablera sig även på landsbygden.
• Kommunen behöver finnas till för ideella föreningar som arbetar aktivt med att
bibehålla och utveckla landsbygden, både genom ekonomiskt stöd men även som en
samarbetspartner i olika frågor.
• Vård och Omsorg ska i största möjliga mån finnas där människor önskar.
• Skola och utbildning ska också finnas nära där människor bor. Betydelsen en skola
kan ha, både för utbildning men också som samlings- och mötesplats för det mindre
samhället är stor.
Med detta som bakgrund yrkar vi socialdemokrater därför på förslag till beslut i
kommunstyrelsen:
• Kommundirektören ska ta fram ett programförslag på sammanhållen politik för
landsbygden.
Syftet är att försäkra att det finns god offentlig service och goda livsvillkor i hela
kommunen.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Page 1 of 2

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-06-18

Beslut

Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
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