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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2016.132
Datum: 2016-07-20
Handläggare Frida Leksell
E-post: frida.leksell@ale.se
Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande
Svar på motion om utökade öppettider på resecentrum i
Älvängen
Motion har inkommit från Oliver Andersson från Ahlafors Fria Skola om att förlänga Älvängen
Resecentrums öppettider. Det är Västtrafik som ansvarar för resecentrumet och råder därmed över
dess öppettider. Ale kommun ska under kommande höst initiera dialog med Västtrafik kring
resecentrumets öppettider. Våren 2016 öppnade Älvängens bibliotek i resecentrum. Biblioteket är
bemannat 16 timmar i veckan och har meröppet kl. 06.00-21.00 varje dag. Det ger resenärer med
bibliotekskort en möjlighet att vänta på bussen inomhus och har potential att öka rörelsen och
tryggheten kring resecentrum. Förvaltningens bedömning är att motionen anses besvarad.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Björn Järbur
Kommunchef

Annika Friberg
Utvecklingsledare ekologisk hållbarhet

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande, motionen.

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Utvecklingsledare ekologisk hållbarhet

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

2(2)

Bakgrund
Oliver Andersson från Ahlafors fria skola har lämnat in en motion om att förlänga öppettiderna i
resecentrum i Älvängen. Idag har resecentrum öppet till kl.18.00. Efter kl.18.00 får resenärer stå
utomhus och vänta på bussen vilket upplevs som otrevligt och otryggt.
Förvaltningens bedömning och motivering
Det är Västtrafik AB som ansvarar för resecentrumet i Älvängen och därmed råder över
öppettiderna. Ale kommun ska under kommande höst initiera dialog med Västtrafik kring
resecentrumets öppettider. Det finns en förhoppning om att öppettiderna ska förlängas i framtiden
men i dagsläget finns inga sådana planer.
Våren 2016 flyttade Älvängens bibliotek in i Älvängen resecentrum. Biblioteket är bemannat dagtid
16 timmar i veckan och har meröppet kl. 06.00-21.00 varje dag. Meröppet ger resenärer med
bibliotekskort en möjlighet att vänta på bussen inomhus. Ett bibliotek har även potential att öka
rörelsen och tryggheten kring resecentrum.
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