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§ 210
Diarienr: KS-2019/00356

Motion 11/2019: Cykelväg Täfteå-Innertavle; Eric
Bergner (C) och Fredrik Elgh (C)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Ärendebeskrivning
Centerpartiet genom Eric Bergner och Fredrik Elgh föreslår i motionen
kommunfullmäktige besluta att Umeå kommun snarast kontaktar
Trafikverket med begäran om att en cykelväg längs sträckan TäfteåInnertavle förverkligas.
Väg 642 mellan Umeå och Täfteå saknar för delen Innertavle – Täfteå, en
sträcka på ca 3,5 km, separat gång- och cykelväg. Vägen är en statligt ägd
väg som ingår i det regionala vägnätet. Åtgärder för denna vägtyp
fastställs i Länstransportplanen för vilken Region Västerbotten är
planupprättare. Under arbetet med att upprätta gällande
Länstransportplan spelade Umeå kommun in en gång- och cykelväg för
den aktuella sträckan som ett av tre prioriterade större gång- och
cykelprojekt, dock utan framgång. I dagsläget har den bristande
trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter utefter sträckan statusen
registrerad brist hos Trafikverket, vilket innebär att en åtgärdsvalsstudie
för att utreda lämpliga åtgärder ännu inte har genomförts. Då stråket ut
mot Täfteå är en del av utpekat utvecklingsstråk i kommunens
översiktsplan och under lång tid haft en stark befolknings-tillväxt kan
behovet av en säker lösning för gång- och cykeltrafik längs med sträckan
förväntas öka.
Nästa tillfälle att spela in förslag till Länstransportplanen är när den
revideras år 2022. Kommunen bör arbeta för att en åtgärdsvalsstudie
gällande den bristande trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter
längs med den aktuella vägsträckan till dess har genomförts, för att
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möjliggöra införande av åtgärden i Länstransportplanen med potential till
ett tidigt genomförande. Med grund i ovanstående resonemang föreslår
Övergripande planering att motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag
Motion 11/2019: Cykelväg Täfteå - Innertavle

Beredningsansvariga
Malin Lagervall
Olle Norqvist

Planeringsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Mattias Larsson (C) – bifall till motionen
Peder Westerberg (L) – bifall till tjänsteskrivelsens förslag att anse
motionen besvarad
Propositionsordning som godkänns
Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden
finner att planeringsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Robert Axebro (C) med instämmande av Nils Seye Larsen (MP) – bifall till
motionen
Anders Ågren (M) med instämmande av Tomas Wennström (S) – bifall till
planeringsutskottets förslag
Propositionsordning som godkänns
Bifall till planeringsutskottets förslag mot bifall till motionen. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag.
Reservation
Robert Axebro (C) och Nils Seye Larsen (MP) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.
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Kommunfullmäktiges beslutsordning
Följande yttrar sig: Eric Bergner, Hans Lindberg, Mattias Larsson, Carin
Nilsson, Peder Westerberg, Mattias Sehlstedt, Nils Seye Larsen, Petter
Nilsson, Anders Ågren, Veronica Kerr, Robert Axebro
Yrkanden
Eric Bergner (C), Nils Seye Larsen (MP), Mattias Larsson (C) och Robert
Axebro (C) – Bifall till motionen.
Hans Lindberg (S), Peder Westerberg (L), Mattias Sehlstedt (V), Anders
Ågren (M) och Veronica Kerr (KD) – Bifall till kommunstyrelsens förslag
(anse motionen besvarad).
Petter Nilsson (SD) – Avslag till motionen.
Propositionsordning
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen mot avslag till
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs.
Huvudförslag: Kommunstyrelsens förslag.
Motförslag:
Bifall till motionen mot avslag till motionen. Ordföranden finner att bifall
till motionen ska vara motförslag till huvudförslaget.
Voteringsproposition
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till motionen.
Omröstningsresultat
Med 49 ja-röster mot 14 nej-röster och två som avstår från att rösta
beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Voteringslista.
Beslutet ska skickas till
Eric Bergner
Fredrik Elgh
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