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Kommunfullmäktige

Inlämnade motioner
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Motioner
Motion av Lisen Burmeister (SD) och Kent Kumpula (SD) om Ekebyboda Skyttehall, bilaga 1.
Motion av Rigmor Stenmark (C) om fler riktade insatser till seniorer vid Fyrishov, bilaga 2.
Motion av Rigmor Stenmark (C) om subventionerad lunch för seniorer, bilaga 3.
Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om förebyggande stressutbildning för
ökad jämställdhet, bilaga 4.
Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om att införa ett resurscentrum för
jämställdhet i skolan, bilaga 5.
Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om feministiskt självförsvar i skolan,
bilaga 6.
Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om att erbjuda gratis mensskydd till
unga tjejer, bilaga 7.
Motion av Stefan Hanna (-) om långsiktigt samarbetsavtal med Upsala cykelklubb, bilaga 8.
Motion av Stefan Hanna (-) om uppdatering av ordningsregler, bilaga 9.
Motion av Lovisa Johansson (FI) om att inrätta ett bokkollo, bilaga 10.
Motion av Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) om att införa närvarorätt, bilaga 11.
Motion av Markus Lagerquist (M) om samverkan mellan offentligt och privat för att öka den fysiska
aktiviteten, bilaga 12.
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Motion av Carolina Bringborn (M) och Roine Thunberg (M) om center för personer med
funktionsnedsättning, bilaga 13.
Motion av Torbjörn Björlund (V) och Therese Rhann (V) om pedagogpris i vuxenutbildningen, bilaga
14.
Motion av Jonas Petersson (C) om förlängning av Flogstaleden till Stenhagen, bilaga 15.
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Motion om Ekebyboda Skyttehall
Skytte är en av Sveriges största breddidrotter med runt tvåhundratusen utövare fördelade över
olika skytteförbund. Skytte är Sveriges åttonde största idrott totalt och den femte största
idrotten sett till både antal utövare och i antal organiserade tränings- eller tävlingstillfållen
Dessutom är skytte den idrott där Sverige har vunnit flest medaljer på sommar-OS.

Sverigedemokraterna anser att Uppsala kommun ska bygga en modern och funktionell
inomhushall på Ekebyboda skyttecenter för att ge våra invånare möjlighet att utöva denna
folkidrott även vintertid och under dygnets mörkare timmar. Ute på Ekebyboda skyttecenter
fmns tillräckliga utrymmen för utöka skyttecentret med ett sådant bygge och det kommer inte
att störa omgivande grannar eftersom området redan är ett aktivt skyttecenter.

Ekebyboda skyttecenter som ägs av Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
och förvaltas av Skytteunionen i Uppsala är en av Sveriges största skytteanläggningar och
något vi i Uppsala kommun kan vara stolta över. Problemet är att underhållet av Ekebyboda
är kraftigt eftersatt. Idag fmns dessutom bara möjlighet till skytte utomhus på Ekebyboda,
något som gör det omöjligt att bedriva skytte under vinterhalvåret då det dels är för kallt för
att bedriva skytte och dels saknas tillräckligt dagsljus på kvällstid under tidig vår och under
senhösten. I Uppsala kommun har det tidigare funnits möjlighet att bedriva skytte inomhus,
men den möjligheten stängdes när Fyrishov byggdes om i början av 2000-talet.

Ett stort antal andra kommuner tillhandahåller skyttehallar för skytte med krutvapen inomhus,
Solna, Tyresö, Norrköping, Linköping, Hudiksvall tex, för att nämna några. Att det här i
Uppsala, Sveriges fjärde största stad, inte redan finns möjlighet till inomhusskytte är något
som snarast måste förändras.

Uppsala kommun har som mål att Uppsala ska bli Sveriges bästa idrottsstad, samtidigt som
man överhuvudtaget inte tillhandahåller möjligheter till skytte under vinterhalvåret. I strävan
att bli Sveriges bästa idrottsstad poängterar man vikten av att engagera gammal som ung, och
man poängterar vikten av jämställdhet mellan könen. Skytte är i det avseendet en av de
jämlikaste sporter som finns, där man som äldre utövare kan tävla på jämlika villkor mot
betydligt yngre förmågor långt upp i åldrarna. Därutöver tävlar både kvinnor och män i
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samma klassindelning i de flesta skyttegrenar, vilket gör skyttesporten till en av de jämlikaste
sporter som finns även ur ett könsjämlikhetsperspektiv.

Ytterligare ett starkt argument för byggandet av en inomhushall är att polisen i Uppsala
saknar möjligheter att bedriva polisiär övningsverksamhet inomhus med skjutvapen i
tillräcklig utsträckning. I polishuset finns en skjutbana men den är inte godkänd för de
vapenkalibrar som används i polisens nya förstärkningsvapen. Dessutom kommer polisens
behov av övningsskytte att öka i framtiden, när vi har en större poliskår än idag (så gott som
alla politiska partier är överens om att Sverige behöver fler poliser). När vi nu ändå ska bygga
en ny skyttehall bör vi se till att den uppfyller de krav polisen har för att kunna öva med
samtliga skjutvapen de förfogar över. I förlängningen ger det möjlighet till ett samarbete och
en möjlighet att hyra ut skyttehallen till polisen för skytteträning.

I Uppsala kommuns fritidsvaneundersökning 2018 listas sportskytte som en av de mest
efterfrågade sporterna. 7% av de tillfrågade hade ägnat sig åt sportskytte det senaste året, och
hela 21% utöver dessa 7% hade gärna gjort det men inte haft möjlighet. Fyllnadsgraden av de
nybörjarkurser i skytte som hålls varje år vittnar om samma sak, efterfrågan är enorm. Varje
år fylls kurserna snabbt och ett stort antal intresserade far helt enkelt inte plats.

Med anledning av de ovanstående argument torde det ligga i kommunens intresse och ansvar
att tillhandahålla goda möjlighet att utöva skytte, något som bevisligen väldigt många
kommuninvånare vill göra på sin fritid. Vad gäller övriga sporter tillhandahåller Uppsala
kommun nästintill oändliga möjligheter att utöva dessa genom att tillgång till ett stort antal
gräsytor (ett flertal uppvärmda för nyttjande året runt), sporthallar och multiarenor.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
•

Att en utredning tillsätts för att undersöka hur en ny skyttehall ska konstrueras för att
tillgodose behovet hos alla de olika föreningar som redan bedriver verksamhet på
Ekebyboda.

•

Att undersöka hur en ny skyttehall ska utformas för att tillgodose Uppsalapolisens
behov för skytteträning.

•

Att ta fram ett förslag på konstruktion och kostnad för bygget av skyttehallen till
fullmäktige för ett välgrundat beslut i ärendet.

Uppsala 13-februari-2019
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Ledamot, SD

Kent Kumpula
Ersättare, SD

Uppsala, den 1 februari 2019

Motion av Rig mor Stenmark (C) om fler riktade
insatser till seniorer vid Fyrishov
Centerpartiet anser att just på Fyrishov finns en möjlighet att göra fler riktade insatser i
förebyggande hälsosyfte för seniorer med den tillgång som redan finns av sim- och
sportanläggningar. En äldrevårdsanläggning inom befintlig utbud borde skapas med
aktiviteter särskilt anpassade för äldre. Det kan gälla såväl öppettider som enklare
gymnastik- och simaktiviteter.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige
att göra en översyn av Fyrishovs befintliga sim- och sportanläggningar i syfte att anpassa
dem till äldres förutsättningar, så att fler sociala och fysiska aktiviteter kan erbjudas
som ett led i förebyggande vård.

NÄRODLAD
POLITIK

Centerpartiet

Uppsala, den 1 februari 2019

Motion av Rig mor Stenmark (C) om subventionerad
lunch för seniorer
Många äldre har idag möjlighet att äta lunch till subventionerat pris på restaurangen vid
Fyrishov, en möjlighet som nu avses att dras in. Detta har många förståeligt reagerat på. Ett
uppskattat inslag som också är en bra förebyggande vård då det ger såväl bra näringsriktig
måltid i samband med att det skapar gemenskap mellan människor. Många vittnar om
betydelsen av den sociala kontakten. Således är det försvarbart att även i fortsättningen
subventionera måltider för seniorer vid Fyrishov.
En översyn bör emellertid göras så att samtliga restauranger som serverar av kommunen
subventionerad lunch har en samstämmighet så att priserna är lika.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige
att en översyn görs av samtliga restauranger som serverar av kommunen subventionerad
måltid så att alla har lika förutsättningar gällande pris för måltider.

,ezawiL
Rigmår Stenmark (C)

~ODLAD
POLITIK

Centerpa rtik

2019-03-19
Motion Långsiktigt samarbetsavtal med Upsala cykelklubb

1906 grundades Upsala Cykelklubb, Sveriges äldsta aktiva cykelklubb. Klubben arrangerar också
världens äldsta cykeltävling, Scandinavian Race och har även ambitionen att återkommande erbjuda
Sveriges enda etapplopp för damer på världselitnivå.
Uppsala kommun har under många år haft ambitionen att vara en ledande cykelkommun. Bland
annat ur det perspektivet är det mycket positivt om kommunen säkerställer ett strukturellt
samarbete med Upsala cykelklubb. Tidigare har ”Världsklass Uppsala” engagerat sig i samarbetet.
Enligt uppgift lämnades samarbetet över från Destinationsbolaget till Idrott och fritidsnämnden för
att säkerställa en mer långsiktig relation mellan cykelklubben och Uppsala kommun. Det är få årliga
arrangemang i Uppsala som kan locka många internationella besökare i behov av flera dagars
övernattningar och goda möjligheter för Uppsala att internationellt visa upp sin skönhet. Uppsala
cycling race week är ett sådant arrangemang med stor turism potential. Arrangemanget lockar idag
årligen cyklister och människor runt dem från cirka 30 nationer, från alla världsdelar. Scandinavian
race är det lopp i Europa som årligen samlar flest nationer till start. Varje år blir det allt fler nationer
som deltar och klubben får köpa in deras flaggor då kommunen saknar dem.
Upsala cykelklubb är helt ideell och saknar idag en permanent plats för sin idrottsutövning. Ett
strukturellt årligt samarbete mellan parterna kan tyckas självklart då kommunen både tillfälligt
behöver upplåta gaturum och klubben behöver årligt stöd för att bygga upp cykelarenan samt för att
skapa nödvändig säkerhet.
Uppsala har få liknande årliga arrangemang med stor besökspotential från hela världen. Kommunen
behöver bättre vårda denna föreningsrelation, och denna utvecklingsbara turistaktivitet. Jag anser
inte att det är respektfullt mot den ideella föreningen att kommunen saknar ett flerårigt
samarbetsavtal med föreningen. Ett flerårigt samarbetsavtal skapar betydligt större möjligheter att
kraftigt utöka deltagandet från andra länder. Det är inte bara värdefullt för turistnäringen utan också
för Uppsalas övriga internationella handelsutbyten.
Utifrån ovan yrkar jag följande:
Att Uppsala kommun tecknar ett flerårigt samarbetsavtal med Upsala cykelklubb kopplat till deras
aktiviteter under Uppsala cycling race week.
Att Uppsala kommun kraftsamlar samtliga större årliga cykelarrangemang under en vecka.

Stefan Hanna
Kommunalråd
Politiskt obunden

2019-03-19
Motion: Uppdatering av ordningsregler

Det senaste halvåret har både gröna hyrcyklar och hyrsparkcyklar blivit en del av Uppsala kommuns
gaturum. Det är innovativt och mycket positivt med företagsamma idéer om hur vi miljö- och
klimatsmartare kan förflytta oss inom kommunen. Det är dock också påtagliga problem med liknande
lösningar när de inte regleras. Det är till exempel mycket miljödåligt om kommunen tvingas slänga
många av dessa cyklar på grund av att kvaliteten är dålig och att de inte hanteras varsamt. Det
största problemet med dessa fordon är dock idag att de kraftigt skapar problem för många av våra
funktionshindrade invånare. De gröna cyklarna och sparkcyklarna står ofta parkerade mitt i gångstråk
eller på trottoarer och hindrar många gående.

Utifrån ovan yrkar jag följande:
Att Uppsala kommun tar fram ordningsregler som gör det tydligt att liknande fordon inte får
parkeras på andra platser än anvisade cykelparkeringar.
Att organisationer som tillhandahåller liknande service måste ha ett avtal med Uppsala kommun som
reglerar hur kommunen får flytta på felparkerade fordon och vem som ska stå för kostnaderna för
liknande insatser.

Stefan Hanna
Kommunalråd
Politiskt obunden

Inrätta ett bokkollo
I flera kommuner har det hållits bokkollon för äldre barn, inklusive yngre tonåringar. Bland annat
rör det sig om kommunerna Eskilstuna, Mölndal, Tidaholm, Stockholm, Göteborg, Österåker,
Norrtälje, Sollentuna, Lerum tillsammans med Alingsås, Nynäshamn och Strängnäs.
Bokkollon brukar pågå under två dagar och ibland med övernattning. De är inte sällan förlagda
på en landsbygd men också på bibliotek i städer. Syftet är att främja skrivande och läsande
bland barn och tonåringar. Fokus ligger på att prata om böcker, läsa, känna gemenskap, skriva
berättelser. Ofta är en inbjuden författare med.
Bokkollon är ett bra sätt att främja läslust och folkbildning och i längre utsträckning demokratin.
Dessutom kan det vara ett sätt att nå ut till unga på våra landsbygder.
Stockholms stadsbibliotek ställer nu in sitt årliga och viktiga bokkollo, som konsekvens av den
nya kommunbudgeten. Det är beklagligt och kommer att drabba och tonåringar men också på
sikt samhället som helhet. Uppsala skulle kunna gå åt andra hållet, och istället främja bildning,
läslust och demokrati.

Därför yrkar jag att:
-

Hålla ett kommunalt bokkollo för barn och unga
Förlägga bokkollot på någon av Uppsala kommuns landsbygder

Lovisa Johansson (F!)

Motion: Inför närvarorätt
Enligt kommunallagen 4 kap 28 § får fullmäktige besluta att en förtroendevald som inte är
ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid nämndens sammanträden och delta i
överläggningar men inte i besluten. Beslutet får även innefatta att den förtroendevalda ska ha
rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Att inte ha närvarorätt innebär för partier, som inte av egen kraft eller genom samverkan har en
plats i kommunstyrelsen eller samtliga nämnder, ett informationsunderläge som gör att
deltagandet under kommunfullmäktige sker på andra villkor än för de partier som har en plats i
kommunstyrelsen och nämnderna.
Möjligheterna till insyn stärker inte bara den demokratiska förankringen utan möjliggör även att
alla partier har jämlika förutsättningar inför arbetet i kommunfullmäktige. Detta innebär att det
offentliga samtalet under kommunfullmäktiges sammanträden kommer att bygga på mer jämlikt
fördelad information vilket förbättrar samtalsklimatet och skapar en bättre grund för tydligare och
öppnare diskussioner.
Vi yrkar därför
- Att införa närvarorätt för ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige till
sammanträdena för kommunstyrelsen samt nämnderna i enlighet med kommunallagen 4
kap 28 §.

Lovisa Johansson (F!)
Stina Jansson (F!)

Uppsala den 12 mars 2019

Motion till Uppsala kommunfullmäktige

Samverkan mellan offentligt och privat för att öka den fysiska aktiviteten
Barn och unga rör på sig allt mindre. Forskare talar om fysisk inaktivitet och ökad fetma samt
varnar för de långsiktiga konsekvenserna av detta i form av ohälsa, sämre livskvalité, kortare
liv och risk att hamna i utanförskap. För Uppsala kommun är det viktigt att ta detta på allvar.
För att lyckas i detta arbete behöver alla goda krafter samverka. Behovet av planer, hallar och
övriga idrottsanläggningar kommer inte kunna fyllas bara med kommunalt skötta och drivna
anläggningar. Ideella och privata aktörer behöver i högre utsträckning inkluderas.
För att öka samverkan med de privata alternativen bör skolor och övrig verksamhet ges
möjlighet att köpa tid i de privata anläggningarna. Detta förutsätter grundläggande avtal samt
att kommunen slutar att ägna sig åt skattefinansierad konkurrens på en privat marknad, så
som bland annat görs idag med Allis aktivitets- och träningscenter. Allis är en kommunalt ägd
verksamhet som rymmer klätterväggar, parkourhall, skatehall, danssal, fritidsklubb,
pingisbord, fotbollsspel, biljard, gaming center, akrobatik, kampsport, hobbyrum, gym och
café. Det är inte rimligt att kommunen driver allt detta och tränger undan de privata
alternativen. I Uppsala finns flera privata aktivitets- och träningscenter som måste ges bättre
förutsättningar än de har idag. Det får de bland annat genom att grundavtal med kommunen
initieras och att Allis upphandlas alternativt säljs.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar
att

Uppsala kommun initierar ett arbete att ta fram ett grundavtal med privata
sportanläggningar.

att

den kommunala driften av aktivitetshuset Allis upphör och upphandlas
alternativt säljs.

___________________________
Markus Lagerquist
Kommunalråd

Uppsala den 19 mars 2019

Motion till Uppsala kommunfullmäktige

Uppsala behöver ett center för personer med funktionsnedsättning

Uppsala är en populär stad att bo i och människor söker sig hit av olika anledningar. Under
de kommande åren ska Uppsala växa med många tusen nya invånare. Det innebär att vi
också kommer få fler invånare med någon form av funktionsnedsättning.
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning är fördelat på fler olika enheter och
aktörer varför det kan vara svårt att navigera rätt för den som är i behov av de insatser som
finns i Uppsala. I moderaternas politikutvecklingsarbete har det framkommit att människor
ibland söker sig till andra kommuner för att få hjälp med rehabilitering eftersom Uppsala
upplevs som krångligt och svårnavigerat inom detta område.
Vi moderater vill se ett samlat grepp för att underlätta för funktionsnedsatta Uppsalabor att
på ett enkelt sätt hitta rätt och därmed snabbare få rätt insatser. Därför vill vi att kommunen
utreder möjligheterna att i samverkan med regionen inrätta ett center för personer med
funktionsnedsättning där samtliga rehabiliteringsresurser samlas. En tanke är att centret
samarbetar med det infotek som finns inom regionen för att skapa en gemensam
informationscentral.
För att centret ska bli heltäckande behöver det utredas vilka resurser som ska finnas där, till
exempel varmvattenbassäng, gymnastiksal, hjälp med utprovning av hjälpmedel,
föreläsningssalar och information om aktuell teknik inom området. Vi ser också att det i ett
sådant center kan finnas möjlighet till övernattning för människor som har ett hjälpbehov
som sträcker sig över flera dagar, ungefär som ett korttidsboende efter en sjukhusvistelse.
Från arbetet med personliga ombud ser vi ett stort behov av stöd vid myndighetskontakter.
Självklart behöver det finnas goda möjligheter för besökare att på ett smidigt sätt ta sig till
centret med olika färdmedel. I anslutning till centret bör det också möjliggöras för etablering
av service såsom apotek, vårdcentral, hälsobutiker, tandläkare etcetera.
Fördelen med ett center för personer med funktionsnedsättning är att den samlade
kunskapen och kommunens samtliga resurser återfinns på ett ställe, vilket ökar
tillgängligheten för alla som är i behov av insatserna. Det innebär också ökade möjligheter
för Uppsala kommun att samverka med regionen och på sikt med universitetet och aktuella
forskningsområden.
Vi moderater möter ett stort intresse för ett center för personer med funktionsnedsättning
från Uppsalas funktionshindersföreningar varför vi önskar se en utredning kring detta.

Uppsala den 19 mars 2019

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar
att

kommunen utreder möjligheterna för att samla resurser i ett center för personer med
funktionsnedsättning.

att

en samverkan mellan Uppsala kommun, Region Uppsala och Uppsalas
funktionshindersföreningar initieras för att ta fram ett förslag till detta resurscenter

___________________________

___________________________

Carolina Bringborn (M)

Roine Thunberg (M)

Motion till Uppsala kommunfullmäktige

2019-03-25

Inför pedagogpris i
vuxenutbildningen
Uppsala kommun delar varje år ut pris till duktiga pedagoger inom vår utbildning och
undervisning. Ett pris som är uppskattat och viktigt, för att visa hur viktigt vi tycker att
utbildningen är för kommunens medborgare och en prioriterad del av kommunens
verksamhet. Vi tycker att det saknas en del, nämligen Vuxenutbildningen.
Vi lär oss genom hela livet och för Vänsterpartiet är det oerhört viktigt att människor genom
livet får flera chanser och ges möjlighet att ändra inriktning inom arbetslivet. Både för sin
egen skull men också för att tillgodose behovet av arbetskraft i framtiden.
Till detta behövs en väl utvecklad och professionell vuxenutbildning. Med duktiga och
hängivna pedagoger och lärare.
Ett pris löser inte alla problem men visar att kommunen prioriterar all utbildningsverksamhet i
kommunen.
Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet:
Att Kommunfullmäktige beslutar att införa ett pedagogiskt pris även för pedagoger och lärare
inom Vuxenutbildningen.

Torbjörn Björlund (v)

Vänsterpartiet
www.uppsalavanstern.se

Therese Rhann (v)

Uppsala, den 12 mars 2019

Motion av Jonas Petersson om förlängning av
Flogstaleden till Stenhagen
Sedan många år tillbaka står en bred och blocköverskridande majoritet bakom
ambitionen att Uppsala ska vara Sveriges främsta cykelkommun. Förra året vann
Uppsala till slut - efter målmedvetet arbete av såväl alliansmajoriteter som rödgröna
majoriteter - Cykelfrämjandets erkännande som Sveriges bästa cykelstad. För
Centerpartiet är det inte ett alternativ att Uppsala nu ska luta sig tillbaka och vila på
denna merit. Vår ambition är tvärtom att Uppsala ska fortsätta utvecklas som
cykelkommun och förbli bäst i landet i detta avseende.
Ett viktigt led i detta arbete är att säkerställa att cykeln blir ett alternativ för fler
personer, i hela kommunen. Stenhagen ligger bara fem kilometer från Uppsalas
stadskärna, och ligger således på utmärkt cykelpendlingavstånd från jobb eller skola
inne i centrum. Det finns emellertid ingen lämplig cykelväg på delar av sträckan
mellan Stenhagen och centrala Uppsala. De av stadsdelens cirka 5 000 invånare som
önskar cykla in till centrum hänvisas till att cykla på den relativt tungt trafikerade
Hedensbergsvägen till Berthåga, för att där slingra sig fram på snnågator och under
riksväg 55 till Flogsta där snabbcykelleden börjar. Alternativet är att ta bil eller buss.
För att möjliggöra för fler Stenhagenbor att ta cykeln in till centrum, och för att
underlätta resvägen för dem som redan gör det, anser Centerpartiet att det är
angeläget att etablera en sammanhängande cykelförbindelse mellan Stenhagen och
centrum. Det bästa och billigaste sättet att åstadkomma en sådan förbindelse tror vi
är att förlänga snabbcykelleden Flogstaleden hela vägen ut till Stenhagen. Denna
åtgärd skulle ligga i linje med Uppsala kommuns handlingsplan för arbetet med
cykeltrafik. Tanken är heller inte ny. I gatu- och samhällsmiljönämndens budget och
verksamhetsplan för 2016 avsattes 5 mnkr för att förlänga Flogstaleden till
Stenhagen. Ingenting hände dock. I nämndens budget och verksamhetsplan för 2017
avsattes återigen pengar för att förlänga Flogstaleden, denna gång 4 mnkr. Inte heller
detta år kom någon cykelväg på plats. År 2018 avsattes återigen medel för att
anlägga cykelvägen, den här gången 2,9 mnkr. Det blev emellertid ingen cykelväg den
gången heller.
I gatu- och sannhällsmiljönännndens verksamhetsplan och budget för 2019 finns
knappt 1,8 mnkr avsatta för att förlänga Flogstaleden till Stenhagen. Eftersom det inte
blivit någon cykelväg 2016, 2017 eller 2018, då betydligt mer pengar avsatts för
ändamålet, har vi emellertid svårt att tro att det skulle ge något resultat 2019. Därför
lyfter vi nu frågan till kommunfullmäktige, och uppmanar fullmäktige att ge
stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att förverkliga den efterlängtade och
välbehövda cykelförbindelsen till Stenhagen.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige
att kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att förlänga
Flogstaleden till Stenhagen i syfte att etablera en sammanhållen cykelförbindelse
mellan Stenhagen och centrum.

has Petersson (C)
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