MOTALA KOMMUN
•

Motion till kommunfullmäktige

2017-11-06

2017 -11- G ?

Diarienr.
Hanölingsnr.
Beslut.

En bättre och mera ansvarsfullt nyttjande av samhällets resurser.
Vår kollektivtrafik är inte rätt nyttjad. Motala kommun har genom att aktivt agera, möjlighet att i
mycket stor omfattning påverka utfallet av våra gemensamma resurser. Kollektivtrafiken har en
förhållandevis en alldeles för hög och för smal piktid vid kl. 07.00 -08.00 på morgonen.
Genom att senarelägga skolstarten på morgonen med en cirka en halv timme kan fordonsflottan
nyttjas effektivare, om man samtidigt påverkar så att några arbetsplatser möjliggör att förlägga sin
arbetstid något tidigare på morgonen, kan stora effekter uppnås.
Det har framkommit med stor tydlighet att skoleleverna tillgodogör sig undervisningen mycket bättre
med en senare skolstart.
Trafikmässigt finns stora fördelar genom mindre trängsel, bättre utnyttjande av fordon, lugnare trafik
miljö.

Med anledning av ovanstående föreslår vi att
kommunfullmäktige beslutar att utreda möjligheterna till att senarelägga skolstarten på morgonen.

Åke Svensson (M)

MOTALA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-11-13
KF § 163

Motion från Åke Svensson (M) om nyttjande av samhällets resurser
(17/KS 0268)
Sammanfattning
Åke Svensson (M) föreslår i motion daterad den 6 november 2017 att kommunfullmäktige
beslutar att utreda möjligheterna till att senarelägga skolstarten på morgonen.

Beslutsunderlag


Motion från Åke Svensson (M) om nyttjande av samhällets resurser

Beslut
1 Motionen överlämnas till bildningsnämnden för beredning.

Expedieras till
Bildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1

Tjänsteskrivelse

Bildningsnämnden

2018-04-12
Sida 1 (2)

Bildningsnämndens ordförande

Nicklas Rudberg
Telefon

0141 – 22 24 84
e-postadress

Bildningsnämnden

Diarienummer

nicklas.rudberg@motala.se

17/BN 0240

Yttrande över motion från Åke svensson (M) om att bättre och mera
ansvarsfullt nyttjande av samhällets resurser.
Sammanfattning
Åke Svensson (M) har med motionen En bättre och mera ansvarsfullt nyttjande av
samhällets resurser (Dnr 17/KS 0268. Dnr 17/BN 024) önskat att kommunfullmäktige
beslutar att utreda möjligheterna till att senarelägga skolstarten på morgonen. Skälet till
det är att åstadkomma ett mer ansvarsfullt utnyttjande av samhällsresurser. Den
samhällsresurs som Svensson riktar in sig på är kollektivtrafik.
I motionen pekar Svensson på
• att kollektivtrafiken har en smal ”piktid” vid kl. 07.00-08.00 på morgonen,
• att denna ”piktid” förhållandevis är alldeles för hög, och
• att kollektivtrafik, (i Motala får man förmoda,) inte är rätt nyttjad.
Förslag till beslut
1. Anse motionen besvarad
2. Motala kommun påtalar avtalets möjligheter att senarelägga skolstarterför
Östgötatrafiken
Bakgrund:
Motionären anför att det har framkommit att skoleleverna tillgodogör sig
undervisningen bättre med en senare skolstart.
Motionären önskar
• att Motala kommun agerar aktivt för att påverka utfallet av våra gemensamma
resurser.
• att senarelägga skolstarten på morgonen, med en cirka en halv timme, för att bidra
till att kollektivtrafikens fordonsflotta utnyttjas effektivare än idag,
• att kommunen påverkar arbetsplatser att förlägga sin arbetstid något tidigare på
morgonen för att åstadkomma en bättre trafiksituation i kommunen.
o Det möjliggör ett effektivare utnyttjande av kollektivtrafik
o Det skapar en trafikmiljö med mindre trängsel och större lugn

Postadress
591 86 Motala

Besöksadress
Drottninggatan 2

Telefon vxl
0141-22 50 00

Webbplats
motala.se

e-postadress
motala.kommun@motala.se

Sida 2 (2)

Motionen föreslår att kommunen genomför en utredning om senareläggning av
skolstarten.
Vi delar motionärens uppfattning om att samhället tjänar på om resor och
bussutnyttjande kan ske på ett mer effektivt sätt över dagen. Motala kommun har sedan
ett antal år ett avtal med Östgötatrafiken om skolskjuts och färdtjänst, i detta avtal finns
formuleringar som strävar efter ett bättre samnyttjande av bussar, tider och
kollektivtrafikslag. I avtalet ges Östgötatrafiken en samordnande och planerande roll för
skolskjutsarna, de ges också möjlighet att föreslå förändrade skolstart och avslutstider
för att kunna nyttja befintlig fordonsflotta så effektivt som möjligt.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen.

Nicklas Rudberg
Bildningsnämndens ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2018-04-18
BN § 86

Motion från Åke Svensson (M) om nyttjande av samhällets resurser,
17/KS 0268 (17/BN 0240)
Sammanfattning
Åke Svensson (M) har med motionen En bättre och mera ansvarsfullt nyttjande av samhällets
resurser (Dnr 17/KS 0268. Dnr 17/BN 024) önskat att kommunfullmäktige beslutar att utreda
möjligheterna till att senarelägga skolstarten på morgonen. Skälet till det är att åstadkomma
ett mer ansvarsfullt utnyttjande av samhällsresurser. Den samhällsresurs som Svensson riktar
in sig på är kollektivtrafik. I motionen pekar Svensson på
· att kollektivtrafiken har en smal ”piktid” vid kl. 07.00-08.00 på morgonen,
· att denna ”piktid” förhållandevis är alldeles för hög, och
· att kollektivtrafik, (i Motala får man förmoda,) inte är rätt nyttjad.

Sammanfattning
Utöver ordföranden yttrar sig Ann Rickardsson (M).

Beslutsunderlag





Motion från Åke Svensson (M) om nyttjande av samhällets resurser, 17/KS 0268
Motion från Åke Svensson (M) om nyttjande av samhällets resurser
KF§163 Motion från Åke Svensson (M) om nyttjande av samhällets resurser
Yttrande över motion från Åke svensson (M) om att bättre och mera ansvarsfullt
nyttjande av samhällets resurser.

Beslut
1. Bildningsnämnden anser motionen besvarad.
2. Motala kommun påtalar avtalets möjligheter att senarelägga skolstarterför Östgötatrafiken.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1

Remiss
2019-01-02
Sida 1 (1)
Carin Elf
Telefon

Mottagare:

0141-22 50 05
Mobiltelefon

Bildningsnämnden
Telefax
e-postadress

carin.elf@motala.se

Diarienummer 17/KS 0268
Ärende: Följebrev Motion från Åke Svensson (M) om nyttjande av samhällets resurser, 17/KS 0268
Svar skickas till Kommunstyrelsen senast 2019-03-28
Kommunstyrelsen önskar förnyat remissvar på bifogad motion.
Hälsningar
Carin Elf

Bilagor:
Motion från Åke Svensson (M) om nyttjande av samhällets resurser

Postadress
591 86 Motala

Besöksadress
Drottninggatan 2

Telefon vxl
0141-22 50 00

Webbplats
motala.se

e-postadress
motala.kommun@motala.se

MOTALA KOMMUN
•

Motion till kommunfullmäktige

2017-11-06

2017 -11- G ?

Diarienr.
Hanölingsnr.
Beslut.

En bättre och mera ansvarsfullt nyttjande av samhällets resurser.
Vår kollektivtrafik är inte rätt nyttjad. Motala kommun har genom att aktivt agera, möjlighet att i
mycket stor omfattning påverka utfallet av våra gemensamma resurser. Kollektivtrafiken har en
förhållandevis en alldeles för hög och för smal piktid vid kl. 07.00 -08.00 på morgonen.
Genom att senarelägga skolstarten på morgonen med en cirka en halv timme kan fordonsflottan
nyttjas effektivare, om man samtidigt påverkar så att några arbetsplatser möjliggör att förlägga sin
arbetstid något tidigare på morgonen, kan stora effekter uppnås.
Det har framkommit med stor tydlighet att skoleleverna tillgodogör sig undervisningen mycket bättre
med en senare skolstart.
Trafikmässigt finns stora fördelar genom mindre trängsel, bättre utnyttjande av fordon, lugnare trafik
miljö.

Med anledning av ovanstående föreslår vi att
kommunfullmäktige beslutar att utreda möjligheterna till att senarelägga skolstarten på morgonen.

Åke Svensson (M)

MOTALA

