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Medborgarförslag - Bygg cykelbana från 
Solliden till Grava kyrka.  
Dnr TFN-2013-801     Dpl 71 

 
Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 
1. Avslå Andreas Papps medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelväg 

mellan Solliden och Grava kyrka. 
2. Slutföra pågående utredning angående en gång- och cykelväg längs med 

Skårevägen mellan Solliden och Grava kyrka samt ta med den i förvaltningens 
objektlista för kommande investeringsplan för att utföras i enlighet med teknik- 
och fastighetsnämndens prioriteringar.  

 
Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Andreas Papp att 
kommunen bygger en gång- och cykelväg mellan Solliden och Grava kyrka. Han 
motiverar sitt förslag med att det här saknas en gång- och cykelväg och därmed får 
man cykla på Skårevägen samt att det finns många barn och ungdomar i området. 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2013, § 6, att översända medborgar-
förslaget till teknik- och fastighetsnämnden för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 juli 2013.  
Kommunfullmäktiges protokoll den 18 april 2013, § 6. 
Andreas papps medborgarförslag den 9 mars 2013.  
 
Ärende 
Andreas Papp har till kommunen inkommit med ett medborgarförslag där han 
föreslår att kommunen bygger en gång- och cykelväg mellan Solliden och Grava 
kyrka.  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen kan instämma i att en gång- och cykelväg kan 
motiveras. Förvaltningen påbörjade därför hösten 2012 en utredning för att 
beskriva förutsättningar och kostnader för en cykelväg mellan Solliden och Grava 
kyrka.  Denna utredning kommer att vara klar hösten 2013. Därefter placeras 
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objektet i förvaltningens investeringsplan och kommer att utföras när projektet 
anses prioriterat och pengar finns för genomförandet.  
 
Med hänvisning till vad här har anförts, med tanke på den tidsmässiga osäkerheten 
kring genomförandet, anser teknik- och fastighetsförvaltningen att förslaget om en 
gång- och cykelväg mellan Solliden och Grava kyrka, längs med Skårevägen för 
närvarande ska avslås, men kan komma till ett utförande senare.  
 
 
 
Hans Wennerholm Andreas Rudsvik 
teknik- och fastighetsdirektör enhetschef 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Andreas Papps 
Ingemar Johansson, teknik- och fastighetsförvaltningen  
Andreas Rudsvik, teknik- och fastighetsförvaltningen  
Torbjörn Frykstedt, teknik- och fastighetsförvaltningen  


