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Svar på motion angående plan för ökad tillgänglighet i kommunens
centralorter
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. I
arbetet med att förnya och förtydliga trafikföreskrifterna bör alltid ett tillgänglighetsperspektiv
finnas med. Det innebär också att tillgänglighetsperspektivet alltid ska finnas med i framtagandet
av detaljplaner, planprogram, översiktsplan samt dess fördjupningar.
Ärendet
Helena Thelin (Socialdemokraterna) har den 5 april 2017 lämnat in en motion om plan för ökad
tillgänglighet i kommunens centralorter. Kommunfullmäktige har den 27 april 2017 skickat
motionen vidare till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Motionären föreslår att kommunen inför regler som säger att det bara ska vara tillåtet att parkera
längs med vägen om det är uppritat parkeringsrutor samtidigt som det finns en trottoar längs
vägen, d v s inga bilar i Bollebygds centralorter får parkera längs med vägen om det inte finns
parkeringsruta och det får endast förekomma parkeringsrutor längs vägen på de vägar som har en
trottoar.
Motionären vill också att det tas fram en plan för att öka tillgängligheten utifrån motionens
intentioner.
Bedömning
Samhällsbyggnadsnämnden har som ett av sina mål från kommunfullmäktige att arbeta för en
säkrare trafikmiljö i kommunen, däribland för gång- och cykeltrafikanter. Ett sätt att nå målet är
genom att anlägga GC-banor längs prioriterade sträckningar.
I motionen pekas Ekedalsvägen ut som en trafikfarlig väg för oskyddade trafikanter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen håller med motionären om att denna sträckning skulle kunna vara
en tänkbar plats för nyanläggning av GC-bana, men anser att frågan måste belysas ur ett
helhetsperspektiv. Olika intressen och hänsyn måste vägas mot varandra när prioritering ska
göras mellan olika satsningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar därför med sig förslaget inför
framtida arbete med en trafikplan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser däremot inte att det skulle vara praktiskt genomförbart med
den reglering av parkeringsförbud som föreslås i motionen. En generell regel om
parkeringsförbud inom tätort där det saknas trottoar skulle till exempel försvåra för många
boende att parkera vid sina hus. Längs med vissa vägar behöver parkeringsmöjligheterna vara mer
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restriktiva medan de på andra ställen kan vara mer frikostiga. Detta måste regleras utifrån
förutsättningarna på den specifika platsen, och därför anser samhällsbyggnadsförvaltningen att de
regler som idag finns genom Bollebygds kommuns trafikföreskrifter ska fortsätta gälla. I arbetet
med att förnya och förtydliga trafikföreskrifterna bör dock alltid ett tillgänglighetsperspektiv
finnas med.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att framtagandet av översiktsplan för kommunen måste
prioriteras framför framtagande av en specifik tillgänglighetsplan enligt motionärens förslag.
Däremot ska tillgänglighetsperspektivet finnas med också i framtagandet av detaljplaner,
planprogram, översiktsplan samt dess fördjupningar.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad.
Ledamöters förslag till beslut
Niklas Hjelte (S) yrkar med stöd av Emma Isfeldt (S) och Sandra Eliasson (C) att
samhällsbyggnadsnämnden bifaller förvaltningens förslag med tilläggsyrkandet: I arbetet med att
förnya och förtydliga trafikföreskrifterna bör alltid ett tillgänglighetsperspektiv finnas med. Det
innebär också att tillgänglighetsperspektivet alltid ska finnas med i framtagandet av detaljplaner,
planprogram, översiktsplan samt dess fördjupningar.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsyrkande. Ordförande frågar
först om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ordförande frågar därefter om Niklas
Hjeltes tilläggsyrkande kan antas och finner att så sker.
Ärendets beredning
Ärendet har handlagts och föredragits av VA-/gatuchef Jesper Pernheden.
Beslutsunderlag
 Svar på motion angående plan för ökad tillgänglighet i kommunens centralorter
 Inkommen motion
 Motion angående plan för ökad tillgänglighet i kommunens centralorter(87510) (0)_TMP
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