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§ 295 En bilfri innerstad, svar på motion (V)
Dnr KS 2018-746
Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats avslås med hänvisning till Miljö- och
sammanhällsbyggnadsförvaltningens pågående arbetet med att ta fram en
trafikplan där hänsyn kommer att tas till cyklisters och gåendes villkor.
2. Motionens andra att-sats avslås med hänvisning till att det är Region
Östergötland som är kollektivtrafikhuvudman och därmed ansvariga för
biljettsortiment och prissättning för kollektivtrafiken.
Reservationer
Mari Hultgren (S) reserverar sig mot beslutat till förmån för sitt yrkande.
Rebecka Hovenberg (MP) reserverar sig mot beslutat till förmån för sitt
yrkande.
Ärende
Jessica Eek (V) och Jane Carlsson (V) föreslår i en motion daterad 2018-08-20:



Att kommunen tillsammans med relevanta samarbetspartner får
i uppdrag att utreda bilfri innerstad i Linköping.
Att kommunen som en del av utredningen för en diskussion med
Östgötatrafiken om att reducera priset för bussresor in och ut
från stadskärnan.

Miljö-och samhällsförvaltningen arbetar kontinuerligt med dessa frågor. Det
handlar om ett gemensamt ansvar, förvaltningen som väghållare och ansvarig
för trafiksäkerhet, samt användarna av trafiksystemets ansvar att följa
trafikregler.
Förvaltningen arbetar i skrivande stund med att förnya kommunens trafikplan,
där trafiken i innerstaden behandlas. Den kommande trafikplanen omfattar
även inriktningar för gågator, gångfartsgator och cykelfartsgator i innerstaden.
Motionen föreslås avslås.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-09-15, § 179
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Yrkanden
Rebecka Hovenberg (MP) och Mari Hultgren (S) yrkar bifall till motionens attsats nummer 1.
Muharrem Demirok (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på den första beslutssatsen i kommunstyrelsens
förslag till beslut mot Rebecka Hovenbergs (M) och Mari Hultgrens (S)
yrkande att bifalla motionens första att-sats och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Därefter ställer ordföranden proposition på den andra beslutssatsen i
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla densamma.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-15, § 179
Tjänsteskrivelse – En bilfri innerstad, svar på motion (V), 2021-09-07
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