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Nr 99. Motion av Erik Pelling (S)
om att inrätta ett mobilitetskontor
för ett hållbart resande i Uppsala
KSN-2011-0245
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen.
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell,
Rickard Malmström (båda MP) och Emma
Wallrup (V) reserverar sig enligt bilaga A.
Uppsala den 2 maj 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt,
Cecilia Forss, Liv Hahne, Mats Gyllander (alla
M), Cecilia Hamenius, Peter Nordgren (båda
FP), Stefan Hanna (C), Karin Ericsson (C),
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell,
Rickard Malmström (båda MP) och Emma
Wallrup (V).
Dessutom närvarande; Christopher Lagerqvist,
Andreas Bergman, Simone Falk (alla M),
Bengt Westman, Irene Zetterberg och Milischia Rezai (alla S).
Ärendet
Erik Pelling (S) har i motion, väckt den 2 maj
2011, yrkat att kommunfullmäktige beslutar att
inrätta ett mobilitetskontor för hållbart resande
i Uppsala kommun. Motionen återges i
ärendets bilaga 1.
Remissbehandling
Ärendet har remissbehandlats. Remissvar har
lämnats av gatu- och trafiknämnden.

28 MAJ 2012

Gatu- och trafiknämnden avstyrker förslaget.
Nämnden anser att arbetet med mobility managament är viktigt men i stället för att ett separat
kontor ansvarar för frågan bör ansvaret ligga
hos det nya kontoret för samhällsutveckling
(KSU). Reservation har lämnats av S och MP.
Bilaga 2.
Föredragning
Uppsala kommun behöver ett strukturerat
arbete med hållbara transporter och resor för
att nå trafikmålen i ÖP2010. Det visade sig
bl.a. tydligt i arbetet med framtagandet av ÖP2010 genom körningar i en trafikmodell. Trots
att ÖP2010 föreslår stora investeringar i kollektivtrafiken når man inte målen med fördubblat resande utan det behövs även andra åtgärder. Åtgärder inom mobility management
som främst försöker förändra beteende och val
av transportsätt har visat sig effektiva i andra
kommuner och länder, både vad det gäller
kostnaden och effektiviteten. Speciellt när dessa åtgärder genomförs i samband med förändringar i infrastrukturen. Fler har övergått
till att gå, cykla eller att åka kollektivt.
Sedan motionen skrevs har kommunen förändrat organisationen och kontoret för samhällsutveckling har bildats. Inom kontoret
pågår ett arbete för att ännu bättre kunna svara
upp emot Uppsalas kommande utvecklingsbehov och nya utmaningar.
Arbetet med att skapa attraktiva stomlinjer och
stadsstråk med ”tänk buss, tänk spår” som
motto har fortsatt. Under 2012 har även arbeten satts igång med att ta fram policys och
handlingsplaner för cykel och parkering. Inom
ramen för Uthållig kommun testas principer
för att planera mer hållbart redan från början. I
alla dessa arbeten följer hållbart resande som
en röd tråd. Eftersom det är ett pågående arbete
finns ännu inga specifika åtgärder för hållbart
resande eller mobility management föreslagna
men för att ta till vara på det som framkommer
i utredningarna samt för att kunna ta ett helhetsgrepp om hållbara resor och transporter
behöver kommunen ett organiserat och
resurssatt arbete med frågorna.
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Kommunen arbetar strukturerat och långsiktigt
med mobility management, hållbara resor och
transporter för att nå sina trafik- och miljömål
och mål om en attraktiv stad. Det arbetet sker
dock bäst integrerat i ordinarie organisation.
Motionens förslag att inrätta ett kontor föreslås
därför avslås.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. .
Bilaga A
S-, MP,- V-reservation
Förslag till beslut
Att bifalla motionen
Motivering:
Trafiken är det största miljöproblemet i
Uppsala tätort. Situationen på trafiksäkerhetsområdet är också otillfredsställande.
Erfarenheter från många håll visar att trafikanternas insikt, acceptans, attityd och beteende avseende olika åtgärder i trafiksystemet är
avgörande för hur väl olika åtgärder faller ut.
Bildandet av ett mobilitetskontor i Uppsala
syftar till att hjälpa enskilda människor och
företag att anpassa sina resor och transporter så
att de blir miljövänligare, klimatsmartare och
säkrare.
Att arbeta med mobility management är viktigt
för att ställa om resandet i Uppsala och uppnå
hållbara transporter i Uppsala. Motionen bör
därför bifallas. Det är viktigt att arbetet med
mobility management ges en egen status och
en egen utåtriktad profil. Det finns då goda
möjligheter att samordna sig och söka extern
finansiering med andra aktörer som exempelvis UL. Fördelen med att Uppsala tar täten i
arbetet med mobility management är att man
då på ett mer naturligt sätt kan jobba med alla
slags hållbara transporter. Mobilitetskontorets
verksamhet ska bedrivas genom information,
kommunikation, rådgivning och utbildning och
arbetet bör ske inom ramen för Kontoret för
Samhällsutveckling (KSU).

