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Svar på motion från Mikael Berglund (M), Åke
Niklasson (C), Sune Rydén (KD), Rolf Engström (FiA)
och Rose-Marie Fihn (L) om teknik i trafiken som kan
öka tryggheten för oskyddade trafikanter
Ärendet
Alliansen har inkommit med en motion om att sektor samhällsbyggnad uppdras
att utreda hur ny teknik kan användas vid busshållplatser och andra platser där det
finns behov av att öka tryggheten för oskyddade trafikanter. Sektor
samhällsbyggnad föreslår avslag på motionen då sektorn redan bevakar den nya
tekniken och använder den när det är den bästa lösningen.
Redan i dag ingår den utpekade moderna tekniken bland de åtgärder som sektor
samhällsbyggnad använder i form av digitala hastighetsskyltar som blinkar rött om
fordon kör för fort (kommunen har egna i Bohus och Skepplanda och
Trafikverket har en i Älvängen). Sektorn har precis fått fyra nya sådana skyltar
som ska placeras ut, bland annat i Kronogården.
Åtgärder väljs efter det som bedöms göra störst nytta i förhållande till kostnaderna
och som samtidigt inte orsakar för stora andra negativa konsekvenser. Det som
har störst trafiksäkerhetseffekt är att se till att hastigheterna på passerande fordon
sänks och för det krävs oftast fysiska åtgärder. I de fall då fysiska åtgärder inte är
möjliga (t ex dåliga markförhållande som ger vibrationsproblem) eller av andra
skäl är olämpliga (t ex framkomlighet för buss) så övervägs lösningar som
exempelvis den nya tekniken som föreslås utredas.
Nya produkter kommer kontinuerligt ut på marknaden och sektor
samhällsbyggnad följer den utvecklingen. Är det på en viss plats lämpligt att
använda nya former av varningsskyltar eller förstärkt belysning när personer vistas
där så kommer det också att nyttjas om det är den rätta lösningen på den platsen.
Beslutsunderlag
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Samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå
motionen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-11-01

Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till motionen.
Dan Björk (M), Maj Holmström (M), Rose-Marie Fihn (L) och Åke Niklasson (C)
tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
Paula Örn (S) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag
och dels på Mikael Berglunds yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Maj Holmström (M), Rose-Marie Fihn (L)
och Åke Niklasson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

