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§ 159 Svarpå medborgarförslagomatt byggaencykelvägtill SURF

HNLEDNENG
MarieCErikssoninkom den 19januari 2017medrubricerat medborgarförslag.

Beredning
BilagaKS2017/182/1, medborgarförslag
BilagaKS2017/182/2, yttrande från samhäilsbyggnadskontoret
Bilaga KS2017/182/3, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutsltottets beslut 2017-10-03, § 211

Yrkanden
Carola Gunnarsson {C} yrkar
bifall till iedningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktigebeslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT
Kommunstyrelsenhemställeratt kommunfullmäktigebeslutar

a_ttansemedborgarförslaget besvarat.

Utdrag
kommunfullmäktige

_lustera'rickes5ig{1, Utdragsbestyrkande
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Sara Nässing

Från: Marie C Eriksson <marie.c.eriksson@akademiska.se>

Skickat: den 19januari201713:38
Tin; Kommun lnfo Kommunstyrelsensförvaltning

Kopia: rikard@mans0ls.se A , [_
Ämne: medborgarförslag Ink' gm? Mina 1 J

'Diarienr _/ Aklbllaga

?willOm l
Hej Salakommun!

Lästeidag i Aktuell hållbarhet direkt att nytt statligt stöd till kommunal cvkelinfrastruktur skages.
Utdrag:

Kommuner ska få möjlighet att söka statiig

medfinansieringtill satsningarpåny cykelinfrastruktur.
Det beslutar regeringen idag genom en ändring i

förordningen om de så kallade stadsmiljöavialen. Enligt

regeringenbyggs det redan idag mycket
cvkelinfrastruktur på kommunal nivå, men förhoppningen

är att statligtstöd ska göra att omställningengår .annu
snabbare.

Här kommer ett medborgarförslag:

Byggcykelväg till SORF.Idagär det många barn, ungdomar och vuxna som rider på SORFoch flertalet åker bil dit.
Sistasträckan dit är inte trafiksäker. Vägenär smal, bilarna kör fort och belysning finns inte. Satsapå
infrastrukturen! Detta leder till minskad klimatpåverkan och förbättrad folkhälsa hos stadens invånare.Två flugor i
en smäll!

Svårigheter att orientera sig på hemsidan. Skickagärna detta till berörda politiker.

Vänliga hälsningar!!

=i<****=1‘*********************=!<***=i<

Marie C Eriksson
Miljöcontroller

Säkerhets- och miljöavdelningen
Akademiska sjukhuset
Besöksadress: Ingång 65. bv
Postadress: 751 85 Uppsala
Telefon 018-611 99 86, 070-611 04 85
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KOMMUN Gmmunsiyrelscausförvaltning “MEN”2017/1”
I k YTTRANDE

n. m?n.. 23
KOMMUNSTYRELSENSFÖRVALTNING Digglafwr *m hmñäg...,
Samhällsbyggnadskontoret g “*9 n* Vi? L

Anton Sjöberg

YTTRANDE

Medborgarförslag om att bygga en cykelväg till SORF

Projektet att bygga en cykelväg till SORF pågår. Projektering och förhandling med
Trafikverket, som är väghållare av Långgatan som cykelvägen planeras anläggas
jämte, pågår Linder våren 2017. När de frågor som finns mellan kommunen och
Trafikverket är lösta kan anläggandet påbörjas.

Kommunen kommer att söka det statliga stödet för ny cykelinfrastruktur om
anläggandet kommer att ske under 2018 p.g.a. ansökan ska ske året innan
anläggandet genomförs.

SALA KOMMUN Besoksadress: Stora Torget 1 Anton Siöherg

Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224-3'4 7D D0 Verksamhetsutvecklare
Box 304 Fax: 0224-188 50 SamhéHsbyggnadskontnrel

733 25 5ala k0mmun.inf0@sala,se anton.sjoberg@sala,se
www.5ala.se Direkt; 0224-74 'M 07
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KOMMUN SALAKOMMUN
Kommunsijriialsensförvaltning

KOMMUNSTYRELSEN Ink.2322 25
Akibrlaga

Carola Gunnarsson

Svar på medborgarförslag om att bygga en cykelväg till SORF
Marie C Eriksson inkom den 19 januari 2017 med ett medborgarförslag om att
bygga en cykelväg till SORF.

Förslagsställaren skriver att det är många barn, ungdomar och vuxna som rider på
SORFoch att flertalet åker bil dit. Den sista sträckan fram till SORF år inte
trafiksäker. Vägen är smal, bilarna kör fort och belysning saknas. Förslagsställaren
uppmanar kommunen att satsa på infrastrukturen. Hon menar att det leder till
minskad klimatpåverkan och förbättrad folkhälsa hos stadens invånare.
Förslagsställaren hänvisar till tidskriften Aktuell hållbarhet direkt, att ett nytt statligt
stöd till cykelinfrastruktur ska införas.

Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsens förvaltning,
Samhällsbyggnadskontoret.

i yttrandet framgår att projektet att bygga en cykelväg till SORF pågår. Projektering
och förhandling med Trafikverket, som är väghållare av Långgatan som cykelvågen
planeras anläggas jämte, pågick under våren 2017. När de frågor som finns mellan
kommunen och Trafikverket är lösta kan anläggandet påbörjas.

Förvaltningen konstaterar också att kommunen kommer att söka det statliga stödet
för ny cykelinfrastruktur om anläggandet sker under 2018, då ansökan ska ske året
innan anläggandet genomförs.

jag kan konstatera att trots att pengar har funnits anvisade i kommunens budget har
inte arbetet med att bygga en cykelväg till S0 RF kunnat påbörjas ännu. Detta beror
på att inget avtal har kunnat tecknas mellan Sala kommun och Trafikverket som är
väghållare. Ett nytt avtalsförslag är under framtagande och så snart Trafikverket
accepterar lösningen kommer cykelvägen att påbörjas.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttanse medborgarförslaget besvarat.

Qni
Carola Gunnarsson {
Kommunstyrelsens or örat de

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Carola Gunnarsson
Kommunstyrelsen Växel: 0224-74 70 00 Kommunstyrelsens ordförande
Box 304 Fax: 0224-188 50 carula.gunnarssnn@sala.55
3'33 25 Sala k0mmun.inf0@sa\a.5e Direkt: 022-‘FM 71 00

www.saFa.se


