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 Kommunstyrelsen 
 

Motion av Johan Lundqvist (MP) om trygga cykelvägar i Uppsala 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. 
 
Ärendet 
Johan Lundqvist (MP) har i motion, väckt den 28 maj 2012, yrkat att kommunfullmäktige 
uppdrar åt gatu- och samhällsmiljönämnden att vid framtagandet av cykelplan särskilt arbeta 
med trafikmiljön och tillgången till cykelvägar vid skolorna i kommunen. Motionen återges i 
bilaga 1 
 
Remissbehandling 
Remissvar har lämnats av gatu- och samhällsmiljönämnden (bilaga 2).  Nämnden är positiv 
till insatser som bidrar till en trafiksäkrare och tryggare trafikmiljö runt skolorna. I den 
framtagna handlingsplanen föreslås ökad satsning på säkra skolvägar. 
 
Föredragning 
Under 2012 arbetades förslag till cykelpolicy med riktlinjer samt en handlingsplan fram. 
Policyn tillsammans med riktlinjerna är ute på remiss. Avsikten är att kommunfullmäktige 
antar policyn efter sommaren.  
 
Kortfattat innebär förslagen att Uppsalas viljeinriktning ska vara att andelen cyklister ska öka 
och att Uppsala ska uppfattas som en cykelstad. Vidare ska det vara snabbt, bekvämt samt 
tryggt och säkert att cykla inom Uppsala kommun. Målgrupper som framförallt ska prioriteras 
förslås att vara förvärvsarbetare, studenter samt barn och skolungdom.  
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Handlingsplanen följer upp dessa målsättningar och ambitioner med konkreta förslag, 
däribland  åtgärder för att göra det tryggare och mer trafiksäkert att cykla. Skolorna är viktiga 
målpunkter och kommunen arbetar redan idag med säkra skolvägar.  
 
Handlingsplanen tar också särskilt upp insatser i områden där barn vistas i. Barn under 12 år 
är dock inte mogna att cykla i staden på egen hand, men med genomförda och planerade 
åtgärder grundläggs förhoppningsvis sunda cykelvanor hos skolbarnen som fortsätter även i 
vuxen ålder.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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