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Svar på medborgarförslag om en kortare cykel-/gångväg som 
sammanbinder Sala och H e by kommuner 
Johan Jörgenson inkom den 23 maj 2016 med rubricerade medborgarförslag. För
slaget innebär att en alternativ cykel-/gångväg anläggs, som gör det möjligt att för
flytta sig mellan Sala och Heby utan att behöva beträda riksväg 72. Den aktuella 
sträckan på cirka 900 meter är mellan avfarterna vid Fallet och Kärrbäck Förslags
ställaren menar att det föreslagna projektet kommer att gynna både allmänheten 
och närboende runt riksvägen. Eftersom det idag finns en alternativ väg parallellt 
med riksvägen i form av en äldre och mindre trafikerad väg, så är det bara en kor
tare sträcka som behöver kompletteras för hela sträckan mellan Sala och Heby. 

Förslagsställaren kommer att i samarbete med Norrby Bygdegård ansöka om bidrag 
hos Länsstyrelsen i Västmanland enligt Landsbygdsprogrammet i form av småskalig 
infrastruktur. Det är dock ett krav vid bidragsansökan att kommunen finns med som 
medfinansiär för 25 % av den totala kostnaden på cirka 600.000 kronor. Ansökan 
ska vara inlämnad senast den 26 juli 2016. 

Jag måste inledningsvis konstatera att detta medborgarförslag borde ha avvisats av 
kommunfullmäktige då det inte är en fråga som lämpar sig att hanteras via medbor
garförslag. Förslagsställaren borde istället hänvisats till en direkt kontakt med 
kommunstyrelsen/tekniska kontoret för en diskussion. Detta beroende på sakens 
karaktär -medelsanvisning- men också den korta tid som stod tillbuds innan ären
det måste avgöras. Förslagsställaren kommer nu i efterhand att kontaktas av tek
niska kontoret. 

Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår följande: "Den som är folkbokförd i 
kommunen får väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Ett medborgarförslag 
skall vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, 
adress och telefonnummer skall anges. Ett medborgarförslag kan bara sakbehandlas 
av fullmäktige om det ligger inomfullmäktiges befogenhetsområde. Ämnen av olika 
slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. 

Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till antingen kommunens kansli eller 
direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde. 

Medborgarförslag skall beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att förslaget väcktes. 



Kommunstyrelsen 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut skall fattas, skall förslagsställaren 
underrättas. 

Den som har väckt ett medborgarförslag skall ha rätt attyttra sig i fullmäktige när 
förslaget behandlas. 

Kommunstyrelsen skall två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i 
april och oktober." 

Medborgarförslag bör, enligt min uppfattning, vara av mer långsiktig, övergripande 
och allmängiltig karaktär. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att kom
munstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 
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Carola Gunnarsson (C) 
Kommunstyrelsens ord öra 
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Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

2014-01-22 

BLANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 

Namn: Johan Jörgenson/ Norrby Bx_g""'d:..:e::;gcoå:..:rd::.:sc..fo'-'· r""'e:..;.nic.:n,_g _______________ _ 

Gatuadress: Norr Kärrbäck 133 

Postnummer, ort: ..:7::.:3:..:3:..:9:..:2=------·-------------------------

Telefon: ..:S:..:a:..:la,_ ____ _ 

Förslagets rubrik: 
Kortare cykel-/gångväg som sammanbinder Sala-Heby 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva J baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

se nästa sida. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslogen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsid a. 

SALAKOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

Underskrift: L~ ---++------- ------------ -------------

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 so 
kommun.lnfo@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 



(forts. sid l. Beskriv och motivera ditt förslag) 

Jag Johan Jörgenson kommer i samarbete med Norrby Bygdegårdsförening ansöka om 
bidrag enligt Landsbygdsprogrammet i form av småskalig infrastruktur. 

Tanken är att sammanbinda en alternativ väg som gör det möjligt att förflytta 
sig mellan sala och Heby utan att behöva beträda riksvägen. sträckan det rör 
sig om är mellan avfarterna vid Fallet och Kärrbäck. En sträcka på ca 900m. 
Trafiken på riksväg 72 har de senaste åren ökat markant och sedan länge 
planeras det att vägen ska göras om till mötesfri 2+1-väg. En ny arbetsplan 
håller på att arbetas fram eftersom den tidigare överklagades till regeringen. 
Det betyder att det i framtiden kommer bli mer riskfyllt som gångtrafikant 
eller cyklist att färdas på riksväg 72. Det föreslagna projektet kommer gynna 
allmänbeten och främst närboende runt riksvägen. Det kommer bli säkrare för 
många familjer att förflytta sig mellan de båda sidorna av vägen och då även 
till golfbanan och idrottsplatsen Norrbyliden. Eftersom det idag finns en 
alternativ väg parallellt med riksvägen i form av en äldre och mindre 
trafikerad väg sa ar det bara en kortare sträcka som behövs för att komplettera 
hela sträckan mellan Sala och Heby. 

Landsbygden blir mindre isolerad och inbjuder till ett mer aktivt och 
miljövänligt leverne om det finns möjlighet att förflytta sig utan bil. 
Vid kontakt med länsstyrelsen i Västmanland som handlägger ärendet är det krav 
på att en offentlig aktör måste finnas som medfinansiär. I det här fallet sa ar 
det kommunen. Medfinansieringen måste vara på minst 25%. Länsstyrelsen menade 
vidare att det är ett mycket passande projekt för stödet. Den beräknade 
totalkostnaden är ca 600 000 kr exklusive moms. 

Sista ansökningsdag är den 26:e juli och därför önskar vi att förslaget 
hanteras skyndsamt. 



Med vänlig hälsning l Bestregards 

Johan Jörgenson 
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