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Remissbehandling
Ärendet har remissbehandlats. Remissvar har
lämnats av gatu- och trafiknämnden (bilaga 2).
Nämnden anser att beslut om införande av
digital cykelkarta bör fattas först när cykelpolicyn har lagts fast.

Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att besvara motionen med föredragningen i
ärendet.
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell,
Rickard Malmström (båda MP) och Emma
Wallrup (V) reserverar sig till förmån för bifall
till motionen.
Uppsala den 2 maj 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt,
Cecilia Forss, Mats Gyllander, Christopher
Lagerqvist, (alla M), Cecilia Hamenius, Peter
Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), Karin
Ericsson (C), Marlene Burwick, Erik Pelling,
Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och
Emma Wallrup (V).

Föredragning
En förbättrad folkhälsa och en minskad klimatpåverkan är viktiga frågor att arbeta med och
en digital cykelkarta med planeringsfunktion
skulle kunna vara ett verktyg för detta.
Kommunfullmäktige har i IVE 2012-2015 gett
gatu- och trafiknämnden i uppdrag att ta fram
en cykelpolicy. Detta arbete påbörjades under
första halvåret 2012 och beräknas bli färdigt i
slutet av 2012. Vid framtagandet av cykelpolicyn kommer även en handlingsplan att tas
fram. I handlingsplanen presenteras vilka åtgärder och insatsområden som behövs för att
uppnå Översiktsplanens från 2010 trafikmål
om ett ökat cyklande. En digital cykelkarta
med planeringsfunktion kan eventuellt vara en
åtgärd i det sammanhanget.
Med anledning av ovanstående föreslås motionen besvarad.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser med föreliggande förslag till beslut

Dessutom närvarande; Andreas Bergman,
Simone Falk (alla M), Bengt Westman, Irene
Zetterberg och Milischia Rezai (alla S).
Ärendet
Johan Lundqvist (MP) yrkar i motion, väckt
den 2 maj 2011, att kommunfullmäktige uppdrar till gatu- och trafiknämnden att inrätta en
digital cykelkarta med planeringsfunktion.
Motionen återges i ärendets bilaga 1.

Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

