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2021-08-31

§ 373 Genomför en jämlikhetsinventering av Linköpings
vägnät, svar på motion (V)
Dnr KS 2019-567
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-26.
Ärende
Jessika Eek (V), Ronnie Eriksson (V) och den tidigare ledamoten i
kommunfullmäktige för Vänsterpartiet Jane Carlsson föreslår i en motion
daterad 2019-08-19 att:




Linköpings kommun genomför en jämlikhetsinventering av
vägnätet i kommunen
En strukturplan tas fram där det blir tydligt vad man som
Linköpingsbo kan vänta sig i fråga om hastighetsbegränsningar
Linköpings kommuns trafiksäkerhetsprogram aktualitetsprövas.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med frågan om jämlikhet
utifrån gällande riktlinje för jämställdhet samt utifrån kommande tillhörande
tillämpningsanvisningar, de kommunövergripande målen samt Linköpings
kommunkoncerns hållbarhetspolicy. Linköpings kommun arbetar med ett
reviderat förslag till trafiksäkerhetsprogram som föreslås antas under 2021, i
revideringen av trafiksäkerhetsprogrammet och efterföljande handlingsplan så
kommer jämlikhet och jämställdhet belysas. Kommunens hastighetsplan
stämmer väl överens med kommunens antagna mål om trygghet,
färdmedelsfördelning och trafiksäkerhet som besvarar dessa frågor.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden
tillstyrka förslaget inför kommunstyrelsens beredning till kommunfullmäktiges
beslut.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-06-23, § 155
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
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1. Motionens första att-sats besvaras med hänvisning att Linköpings kommun
arbetar med frågan utifrån gällande riktlinje för jämställdhet samt utifrån
kommande tillhörande tillämpningsanvisningar, de kommunövergripande
målen samt Linköpings kommunkoncerns hållbarhetspolicy. I revideringen
av trafiksäkerhetsprogrammet och efterföljande handlingsplan så kommer
jämlikhet och jämställdhet belysas.
2. Motionens andra att-sats besvaras med anledning av att Linköpings
kommun redan har en hastighetsplanen som stämmer väl överens med
kommunens antagna mål om trygghet, färdmedelsfördelning och
trafiksäkerhet som besvarar dessa frågor.
3. Motionens tredje att-sats besvaras med hänvisning att Linköpings kommun
arbetar med ett reviderat förslag till trafiksäkerhetsprogram som föreslås
antas under 2021.
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-24, § 236
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-08-31
1. Motionens första att-sats besvaras med hänvisning till att Linköpings
kommun arbetar med frågan utifrån gällande riktlinje för jämställdhet samt
utifrån kommande tillhörande tillämpningsanvisningar, de
kommunövergripande målen samt Linköpings kommunkoncerns
hållbarhetspolicy. I revideringen av trafiksäkerhetsprogrammet och
efterföljande handlingsplan så kommer jämlikhet och jämställdhet belysas.
2. Motionens andra att-sats besvaras med hänvisning till att Linköpings
kommun redan har en hastighetsplan som stämmer väl överens med
kommunens antagna mål om trygghet, färdmedelsfördelning och
trafiksäkerhet som besvarar dessa frågor.
3. Motionens tredje att-sats besvaras med hänvisning till att Linköpings
kommun arbetar med ett reviderat förslag till trafiksäkerhetsprogram som
föreslås antas under 2021.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-10-26.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-08-24, § 236
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-23, § 155
Tjänsteskrivelse – Genomför en jämlikhetsinventering av Linköpings vägnät,
svar på motion (V), 2021-05-19
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden
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