Tjänsteskrivelse
Handläggare

Vårt diarienummer

Sandra
Söderqvist/Andrea
Gleerup

SBN2015/202

Er beteckning

Datum

Sida

2015-07-01

1 (3)

Kommunfullmäktige

Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg
Järbo – Sandviken
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget om gång- och cykelväg Järbo - Sandviken då
investeringsmedel i Sandvikens kommuns budget saknas och
fördelningen av medel i länstransportplanen saknas.
Sammanfattning av ärendena
Det har inkommit medborgarförslag om att kommunen behöver investera
medel i gång- och cykelväg mellan Järbo och Sandviken.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till förslagsställarnas
tankar om att öka möjligheten för oskyddade trafikanter att färdas säkert
längs våra vägar. Det är positivt även ur ett miljö- och
folkhälsoperspektiv att kommuninnevånarna kan färdas säkert till fots
och som cyklister.
Då det saknas investeringsmedel i kommunens budget för denna satsning
samt att det ej ännu är fördelat medel till investeringarna i
länstransportplanen är det inte möjligt att bygga den föreslagna gång- och
cykelvägen i närtid.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för närvarande med den
kommunövergripande översiktsplanen som är kommunens strategiska
utvecklings- och planeringsverktyg. I arbetet med översiktsplanen
kommer medborgarförslaget att behandlas tillsammans med andra behov
av framtida investeringar i infrastruktur som ligger till grund för framtida
investeringsbudgetar.
Ärendet
Det har inkommit medborgarförslag om att kommunen behöver investera
medel i gång- och cykelväg mellan Järbo och Sandviken.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen anser precis som förslagsställarna att
cykelvägar är viktiga och fler behövs.
Utbyggnad av gång- och cykelvägar ökar människors möjligheter att
förflytta sig på ett miljövänligt och hälsosamt sätt. Investeringar i
vägar/infrastruktur i länet styrs av länstransportplanen. Den första
beslutsomgången med fördelning av pengar omfattar 2015 med utblick
till 2018. Där finns ingen av Sandvikens önskade GC-vägar med.
Kommunerna har genom sina underlag till planupprättaren Region
Gävleborg prioriterat ett antal gång- och cykelvägar. Sandvikens
kommun ville främst ha med Jäderfors - Sandviken, Bångs - Årsunda,
Österfärnebo tätort och Kungsgården - Storvik i länstransportplanen.
Efter dessa lyfter Sandvikens kommun ytterligare fem sträckningar, bland
dessa finns Järbo - Jäderfors.
Länstransportplanen 2014-2025 är ett av de viktiga redskapen för att
kunna uppnå en hållbar regional utveckling i Gävleborg. Planen omfattar
åtgärder i den regionala infrastrukturen och har av regeringen tilldelats
940 miljoner kr för hela den tolvåriga tidsperioden. Det tilldelade
anslaget är långt ifrån tillräckligt för att täcka de stora åtgärdsbehoven i
länet. I den här planen har större fokus än tidigare lagts på ökade
satsningar för gång och cykel samt kollektivtrafik. Då dessa är
transportslag som samtliga kan bidra till minskad klimatpåverkan. Över
hälften av länstransportplanens medel har avsatts till gång, cykel och
kollektivtrafik. Gång och cykel har fått 135,5 miljoner kr riktade insatser.
De medel som speciellt riktas till gång- och cykelinsatser ska fördelas
utifrån en regional cykelplan som ännu inte tagits fram. Vår förhoppning
är att inom något år få besked om pengar till våra prioriterade gång- och
cykelvägar.
Då det saknas investeringsmedel i kommunens budget för denna satsning
samt att det ej ännu är fördelat medel till investeringarna i
länstransportplanen är det inte möjligt att bygga den föreslagna gång- och
cykelvägen i närtid.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för närvarande med den
kommunövergripande översiktsplanen som är kommunens strategiska
utvecklings- och planeringsverktyg. I arbetet med översiktsplanen
kommer medborgarförslaget att behandlas tillsammans med andra behov
av framtida investeringar i infrastruktur som ligger till grund för
kommunens framtida investeringsbudgetar.
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Sammantaget finns en ambition att Sandvikens kommun inom en inte
alltför avlägsen framtid ska ha goda möjligheter för oskyddade trafikanter
att färdas säkert längs de stråk som lyfts fram ovan.
Tagit hänsyn till
Juridik
Ekonomi
Diskrimineringslagstiftning
Barnkonventionen
Miljö

Ja
x
x
x

Inte aktuellt

x
x

Beslutsunderlag
Medborgarförslag SBN2015/202
Länstransportplan 2014-2025, Region Gävleborg
Verksamhetsplan 2015 (med utblick mot 2018), Region Gävleborg
Protokollsutdrag skickas till
Omställning Järbo
Underskrifter

Carina Westerberg
Orförande
samhällsbyggnadsnämnden

