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Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Motion av Sofia Spolander (M) om att göra Gula stigen till en del 
av Upplandsleden 

Förslag till beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen, samt 

att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att i kontakter med Upplandsstiftelsen verka 
för att Gula stigen blir en del av Upplandsleden. 

Ärendet 
Sofia Spolander (M) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 
2016 föreslagit att arbetet inleds för att göra Gula stigen till en del av Upplandsleden. 

Motionen bifogas. 

Föredragning 
Gula stigen är en kommunal vandringsled som sträcker sig mellan Kronåsen i norr och 
Skarholmen i söder. Från Skarholmen kan man fortsätta vandra längs befintlig kommunal 
gång- och cykelväg fram till Flottsundsbron där Upplandsleden ansluter.  

Vandringsleden Upplandsleden ligger inom Upplandsstiftelsens ansvar. Stiftelsen äger frågan 
om var eventuella nya sträckningar av Upplandsleden ska dras. Uppsala kommun ansvarar för 
skötsel och underhåll av leden inom kommunens geografiska område efter överenskommelse 
med stiftelsen. 

Kommunens roll i den fråga som motionen väcker är att ge samtycke eller inte till att markera 
upp Upplandsleden längs Gula stigens sträckning, längs gång- och cykelvägen vid Mälarens 
strand och i en framtid mellan Kronåsen och Biotopia i stadsmiljö.  
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Nämnden är positiv till förslaget i motionen. Beslutet om förverkligande, och investerings-
kostnader för detta, ligger dock hos Upplandsstiftelsen. Motionen har diskuterats i stiftelsens 
arbetsutskott som den 1 september uttalade sig positivt till förslaget.  
 
Det enda kravet kommunen har är att det inarbetade namnet ”Gula stigen”, inklusive dess 
karaktäristiska vägvisningsmarkeringar, kvarstår på denna sträcka parallellt med ny markering 
av Upplandsleden, vilket också föreslås i motionen.  
 
Här föreslås att gatu- och samhällsmiljönämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet 
tillsammans med stiftelsen. Beslut om Upplandsledens sträckning ankommer på stiftelsen 
att ta.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen har redan idag en kostnad för skötsel och underhåll av Gula stigen samt gång- 
och cykelvägen längs Mälarstranden.  Att göra Gula stigen till en del av Upplandsleden 
medför därmed inga ökade kostnader förutom försumbart målningsunderhåll på redan 
befintliga vägvisningsmarkeringar.  
 
Gång- och cykelvägen längs Mälarstranden behöver nya vägvisningsmarkeringar. Den årliga 
underhållskostnaden uppskattas till 25 000 kr. Motionen innehåller förslag om information 
och andra åtgärder. Dessa får övervägas i det fortsatta arbetet.  
 
Underhållskostnader som kommunen har att svara för får prioriteras inom gatu- och 
samhällsmiljönämndens budget. 
 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
Mats Norrbom 
Stadsbyggnadsdirektör    
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