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Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har tagit fram en remissversion för en ny
gångplan för perioden 2020-2023. Gångplanen syftar till att öka
andelen fotgängare och bidra till en hållbar utveckling av
kommunens transportsystem. Gångplanen utgår ifrån fyra olika
utmaningar samt föreslår åtgärder inom respektive utmaning.

Tekniska förvaltningen föreslår att gångplanen sänds ut på remiss.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 13 maj 2020.
Gångplan 2020-2023 – remissversion daterad 13 maj 2020.

Yrkanden

Cecilia Barnes (L) yrkar med instämmande av Lars Leonardsson (M),
Magnus Liljeroth (SD), Jan Annerstedt (FNL), Lena Fällström (S),
Steingrimur Jonsson (V) att ärendet återremitteras med uppdrag:
att förtydliga för vem detta dokument är skrivet,

att se över användningen av ord som mål, syfte, utmaning, så att
orden används på ett förståeligt och konsekvent sätt,

att fundera på att dela upp Utmaningarna i Strategier respektive
Utmaningar/Problem,

att se till så att Åtgärder och Mål hänger ihop. Till varje Mål/Syfte
ska det finnas Åtgärder,
att komplettera med ”Åtgärder till att skapa ökad kvalitet och
attraktivitet i gångmiljöer”, samt

att komplettera med: ”Åtgärder och planer för att skapa en ökad
medvetenhet om gestaltningens betydelse för fotgängaren”

Beslutsgång

Cecilia Barnes (L) ställer proposition på sitt eget med fleras yrkande
och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att ärendet återremitteras med uppdrag till tekniska förvaltningen:
Justerare

Utdragsbestyrkande
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att förtydliga för vem detta dokument är skrivet,

att se över användningen av ord som Mål, Syfte, Utmaning, så att
orden används på ett förståeligt och konsekvent sätt,

att fundera på att dela upp Utmaningarna i Strategier respektive
Utmaningar/Problem,

att se till så att Åtgärder och Mål hänger ihop. Till varje Mål/Syfte
ska det finnas Åtgärder,
att komplettera med ”Åtgärder till att skapa ökad kvalitet och
attraktivitet i gångmiljöer”, samt

att komplettera med ”Åtgärder och planer för att skapa en ökad
medvetenhet om gestaltningens betydelse för fotgängaren”.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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