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Redovisning av uppdrag om utplacering av cykelpumpar i Sala 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-01-28, § 9, att bifalla motion om att sätta upp 
cykelpumpar i Sala. Kommunfullmäktige uppdrog även till kommunstyrelsen att 
visa på lämpliga ställen att utplacera kommunala cykelpumpar, samt att kostnaden 
för detta ska redovisas för kommunstyrelsen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/216/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 

Silvana Enelo-janssan föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyreisen beslutar 
att uppdra till tekniska kontoret att sätta upp cykelpumparna och sköta den årliga 
driften, samt 
att investeringskostnaden, 182 tkr, täcks ur eget kapital. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till tekniska kontoret att sätta upp cykelpumparna och sköta den årliga 
driften, samt 

att investeringskostnaden, 182 tkr, täcks ur eget kapital. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

15 (38) 
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REDOVISNING 

Redovisning av uppdrag om utplacering av cykelpumpar 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-01-28 att uppdra till kommunstyrelsen att visa 
på lämpliga ställen att utplacera kommunala cykelpumpar och att kostnaden för 
kommunala cykelpumpar redovisas till kommunstyrelsen. 

Carola Gunnarsson (C) inkom den 26 juni 2012 med en motion som föreslog att en 
eller flera cykelpumpar skulle sättas upp centralt i Salasamt på lämpliga ställen på 
landsbygden. Detta för att underlätta för människor att använda cykeln som 
färdmedel. 

Medborgarkontoret, som yttrade sig över motionen, var positiv till att cykelpumpar 
sätts upp. Cykeln är ett utmärkt och miljövänligt transportmedel. Att främja cykling 
bidrar till bättre miljö och hälsa. 

Lämpligt är att testa med två cykelpumpar i kommunen och utvärdera detta efter ett 
år och då ta ställning till fortsatt investering på andra ställen i kommunen. Lämpliga 
ställen att starta med är vid resecentrum/järnvägsstationen i Sala och vid 
järnvägsstationen i Ransta där flertalet in och utpendlare parkerar sina cyklar. 

Kostnaden för inköp och installation av en cykelpump är 76 tkr (56 tkr i inköp och 
20 tkr för installation och el). Den årliga underhållskostnaden är 15 tkr. För att sätta 
upp två cykelpumpar blir det en investering på 152 tkr och en årlig driftskostnad på 
30 tkr. 

Medborgarkontoret förslag är att ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att investeringskostnaden på 182 tkr täcks ur eget kapital, samt 

att tekniska kontoret får i uppdrag att sätta upp cykelpumparna och sköta den årliga 
driften. 
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