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Yrkande angående yttrande över motion om 
att genomföra aktiviteter för att nå nya 
målgrupper för friluftsliv
Förslag till beslut
I trafiknämnden:

1. Trafiknämnden tillstyrker motionen.

Yrkandet
Trafikkontoret lyfter att det är positivt med en mer jämlik tillgång till naturområden, både 
för individen och folkhälsan samt att det minskar behovet av den privata bilen. Staden har 
också i synpunkter till Västtrafik på kommande års trafikplan lyft att det behövs 
förbättrade möjligheter att resa med kollektivtrafik till badplatser och andra platser för 
friluftsliv.

Förvaltningen för funktionsstöd skriver i sitt tjänsteutlåtande att personer med 
funktionsnedsättningar  upplever svårigheter och utmaningar kopplade till utflykter och 
aktiviteter i natur- och friluftsområden. Förvaltningen anser att det är positivt att staden 
aktivt arbetar för att öka jämlikheten i tillgången på friluftslivet i Göteborg. Förvaltningen 
för funktionsstöd anser att motionens förslag ligger i linje med Göteborgs Stads Program 
för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar.

Även om visst arbete i motionens riktning redan pågår så ser vi att trafikkontorets arbete 
med Flexlinjen kan vara avgörande för att ta sig till naturområden utan att åka bil. 
Flexlinjen är öppen för alla och kör på beställning vilket skulle kunna fungera bra för att 
nå fler naturområden. Flexlinjen kan komma närmare än annan kollektivtrafik. Dessutom 
tvingas inte den övriga kollektivtrafiken göra svåra prioriteringar var trafiken bäst 
behövs. Trafikkontoret pekar på fem olika naturområden där Flexlinjen skulle kunna 
erbjuda trafik som idag saknas. Kostnader för nya mötesplatser för Flexlinjen ryms 
dessutom inom den befintlig driftbudgeten

Vi ser därför att det är viktigt att trafikkontoret får i uppdrag att arbeta med att utveckla 
kollektiva resmöjligheter inom sitt ansvarsområde för att nya målgrupper ska kunna 
komma ut i naturen. Därmed bör också motionen bifallas.
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