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Yttrande över motion om att genomföra 
aktiviteter för att nå nya målgrupper för 
friluftsliv  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden avstyrker förslaget utifrån trafikkontorets tjänsteutlåtande. 
2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som trafiknämndens eget yttrande. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har ombett trafiknämnden, park- och naturnämnden och nämnden för 
funktionsstöd att lämna synpunkter på motion av Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel 
(MP) om att genomföra aktiviteter för att nå nya målgrupper. Motionärerna menar att 
genom att inkludera fler människor i friluftslivsaktiviteter ökar inte bara välmåendet hos 
de enskilda individerna utan det bidrar även till att samhället blir mer rättvist och jämlikt. 
Motionärerna föreslår att Park- och naturnämnden och trafiknämnden får i uppdrag att i 
samverkan med berörda förvaltningar, Västtrafik, bostadsbolag och civilsamhället 
genomföra aktiviteter för att nå nya målgrupper för friluftsliv. Aktiviteterna ska inriktas 
på att öka jämlikheten i tillgången på friluftslivet genom kunskapshöjning, förbättrad 
kollektivtrafik till naturområden och möjligheter att låna utrustning för friluftsliv. 

En mer jämlik tillgång till naturområden ser trafikkontoret skulle vara positivt. De 
positiva effekterna skulle inte bara vara för individen och folkhälsan utan även kunna 
bidra till att minska behovet av den privata bilen. Genom det löpande arbetet med 
trafikplan och Flexlinjen bedömer trafikkontoret att det ingår i ordinarie uppdrag att verka 
för en förbättrad kollektivtrafik till naturområden där detta är lämpligt. Trafikkontoret 
förordar därför att motionen avslås. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
De ekonomiska konsekvenserna av beslutet bedöms som ringa. Eventuella etableringar av 
nya mötesplatser för Flexlinjen medför kostnader, men dessa ryms inom den befintlig 
driftbudget. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
En förbättrad kollektivtrafik till naturområden skulle bidra till en ökad tillgänglighet och 
skulle kunna även kunna bidra till att minska behovet av den privata bilen. Detta 
förutsätter dock att kollektivtrafiken utvecklas på ett sådant sätt att det finns ett 
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resandeunderlag. Risken är att resurser för kollektivtrafiken flyttas från områden och att 
det skapar större negativa konsekvenser där än de vinster som uppstår vid de tilltänkta 
naturområdena. 

Bedömning ur social dimension 
En mer jämlik tillgång till naturområden ser trafikkontoret skulle vara positivt. De 
positiva effekterna skulle inte bara vara för individens välbefinnande och folkhälsan. 
Även att tillgängligheten upplevs mer jämlik och rättvis kan ha effekt, både för individen 
och samhället i övrigt. 

Förhållande till styrande dokument 
En av trafikstrategin grunder är en utvecklad kollektivtrafik för att möta olika typer av 
resandebehov. I trafikstrategin lyfts även att ökad tillgång till exempelvis natur i 
närmiljön minskar behovet av att resa långt. Här är gång och cykel basen, men även 
Flexlinjen fyller en viktig funktion.  

 

Bilagor 
1. Motion av Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) om att genomföra 

aktiviteter för att nå nya målgrupper för friluftsliv  



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 3 (5) 
   
   

Ärendet  
Kommunstyrelsen har ombett trafiknämnden, park- och naturnämnden och nämnden för 
funktionsstöd att lämna synpunkter på motion av Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel 
(MP) om att genomföra aktiviteter för att nå nya målgrupper för friluftsliv. Yttrandet ska 
lämnas senast 2022-10-28. 

Beskrivning av ärendet 
Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) har till kommunfullmäktige lämnat en 
motion om att genomföra aktiviteter för att nå nya målgrupper för friluftsliv. 

Under pandemin ökade intresset för friluftsliv, men kunskapen och nyttjandet om 
naturområdena i Göteborg skiljer sig mycket mellan olika grupper i samhället. 
Motionärerna menar att genom att inkludera fler människor i friluftslivsaktiviteter ökar 
inte bara välmåendet hos de enskilda individerna utan det bidrar även till att samhället 
blir mer rättvist och jämlikt. Motionärerna föreslår att Park- och naturnämnden och 
trafiknämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar, Västtrafik, 
bostadsbolag och civilsamhället genomföra aktiviteter för att nå nya målgrupper för 
friluftsliv. Aktiviteterna ska inriktas på att öka jämlikheten i tillgången på friluftslivet 
genom kunskapshöjning, förbättrad kollektivtrafik till naturområden och möjligheter att 
låna utrustning. 

Förvaltningens bedömning 
En mer jämlik tillgång till naturområden ser trafikkontoret skulle vara positivt. De 
positiva effekterna skulle inte bara vara för individen och folkhälsan utan skulle även 
kunna bidra till att minska behovet av den privata bilen. 

Utvecklingen av den allmänna kollektivtrafiken i Västra Götaland ansvarar Västtrafik för. 
I utvecklingen av trafiken bjuder Västtrafik årligen in staden till en dialog i arbetet med 
trafikplan. Nedan redovisas för stadens inspel och arbetet med trafikplan avseende 
naturområden och Västtrafiks uppdrag och arbete kring fritidsresor. Nedan redogörs även 
för Flexlinjens tillgänglighet till naturområden. 

Arbetet med Västtrafiks trafikplan 
I det årliga arbetet med Västtrafiks trafikplan har staden möjlighet att lämna inspel kring 
vilka behov som finns gällande kollektivtrafikens utveckling. I stadens inspel till 
trafikplan 2024, det vill säga de förändringar av kollektivtrafiken som sker i december 
2023, spelade staden in ett antal punkter avseende fritidsresor och tillgänglighet till 
naturområden. Staden förordade att förbättra möjligheterna att resa med kollektivtrafik till 
badplatser och andra platser för friluftsliv och önskade en dialog kring hur detta skulle 
kunna ske. Det poängterades att en utvecklad kollektivtrafiken till naturområden skulle 
kunna innebära att tillgången till rekreationen i mindre utsträckning skulle vara en fråga 
om ekonomiska förutsättningar eller tillgången till bil. Även folkhälsoperspektivet lyftes. 
Staden påpekade att resandet till naturområden och fritidsaktiviteter är störst på 
eftermiddagar, kvällar, helger och lov och att planeringen behöver ta hänsyn till detta. Då 
resandet ofta är spridd över tid och infrastrukturen på många platser är en begränsning 
föreslås att mindre fordon kan vara lämpligt.  
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I inspelet lyftes även att fler av stadens anläggningar och områden bör inkluderas som 
platser i sökfunktionen i Västtrafiks mobilapplikation ToGo för att underlätta resandet 
med kollektivtrafik.  

Trafikkontoret arbetar löpande med att utveckla stadens inspel till Västtrafiks arbete med 
trafikplan. Ett område som har identifierats i dialogen med Västtrafik är behovet av att 
konkretisera och prioritera vilka platser och naturområden som avses. En dialog är inledd 
med park- och naturförvaltningen för att få stöd i detta arbete. Planen är att fortsätta 
dialogen under våren i arbetet med framtagandet av stadens inspel till trafikplan 2025. 

Västtrafiks uppdrag och arbete med friluftsresande 
Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument 
för kollektivtrafikens utveckling och beskriver mål och inriktning för kollektivtrafiken 
under den kommande femårsperioden. I trafikförsörjningsprogrammet som antogs 2020 
är ”arbets – och studiependling” fortfarande prioriterat, om än något nedtonat. Västtrafik 
ser en större möjlighet nu att arbeta med denna typ av trafik och det finns en vilja på 
strategisk nivå. Det har dock visat sig svårt i praktiken då det fortfarande är väldigt 
prioriterat att ha en ekonomisk hållbar kollektivtrafik. Resandet till naturområden är ofta 
spritt över tid och platserna ofta avlägsna från andra målpunkter, vilket medför att ett 
naturområde själv sällan genererar ett resande som kan motivera kollektivtrafik. Som 
exempel kan nämnas att sedan december 2021 gör Skövde kommun ett test med ett 
tillköp av busstrafik till natur- och aktivitetsområdet Billingen. Resan tar 13 minuter, 
linjen går i 30-minuterstrafik alla dagar i veckan kl.9-21. Hittills har resandet varit lågt 
enligt Västtrafiks bedömning, färre än 8 resande per tur.    

Som en del i sitt arbete har Västtrafik deltagit en förstudie ” Hållbara transporter till 
naturen” tillsammans med Länsstyrelsen, Västra Götaland och Västkuststiftelsen. 
Studiens syfte var att identifiera potential för ett ökat hållbart resande till naturområden i 
regionen. I studien var urvalskriterier för att ett naturområde skulle bedömas ha bra 
kollektivtrafik bland annat att entrén skulle ligga mindre än två kilometer från hållplats 
och att det på helger skulle finnas minst en tur på förmiddag och en tur på eftermiddag. 
Studien landade i att störst potential låg i att marknadsföra redan befintlig kollektivtrafik, 
både linjelagd och närtrafik. 

Flexlinjen 
Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken. Alla är välkomna att åka med, men 
resan behöver förbokas. Flexlinjens bussar kör inom ett bestämt område och för att 
komma nära har den många mötesplatser. Bussen stannar bara där någon bokat på- eller 
avstigning, det gör att både sträckan och restiden kan variera från gång till gång, men en 
resa tar aldrig mer än en timme. 

Trafikkontoret har rådighet över Flexlinjen och arbetar löpande med att utveckla 
verksamheten. Det ingår bland annat att utvärdera befintliga mötesplatser och att testa 
nya. I dagsläget finns det mötesplatser i anslutning till 18 av de 27 naturområden som 
finns listade på stadens hemsida. Fyra av de listade naturområdena ligger utanför 
Flexlinjens områden, men övriga är möjliga att utreda för komplettering av mötesplatser. 
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Trafikkontorets rekommendation 
En mer jämlik tillgång till naturområden, där förbättrad kollektivtrafik är en del, ser 
trafikkontoret som positivt. Genom det löpande arbetet med trafikplan och Flexlinjen 
bedömer trafikkontoret att det ingår i ordinarie uppdrag att verka för en förbättrad 
kollektivtrafik till naturområden där detta är lämpligt. Trafikkontoret förordar därför att 
motionen avslås. 
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