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Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag

1. Avslå Göte Jonssons medborgarförslag om mjukstigar utmed cykelbanor.
2. Göte Jonssons förslag om en mjukstig införlivas som en idé att diskutera för
det nya idrottsområdet söder om Södra Råtorp.
Sammanfattning av ärendet

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Göte Jonsson att
kommunen anlägger mjukstigar vid sidan av cykelbanor. Kommunfullmäktige
beslutade den 22 augusti 2013, § 14, att överlåta beslutanderätten i ärendet till
teknik- och fastighetsnämnden.
Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningens skrivelse den 25 oktober 2013
Kommunfullmäktiges protokoll den 22 augusti 2013, § 14
Göte Jonssons medborgarförslag den 6 augusti 2013
Göte Jonssons komplettering den 11 november 2013.
Ärende

Göte Jonsson har lämnat ett medborgarförslag om att kommunen ska anlägga
mjukstigar vid sidan om cykelbanor. Enligt förslagsställaren är befintliga gångcykelbanor för hårda att gå på för människor som är bensköra och eller har artros.
Vid sidan om går det inte heller att gå då det blir blött och lerigt vid regnig
väderlek. Vidare framför Göte att många äldre önskar att kommunen tittar på
förslaget och verifierar detta med en namninsamling.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har diskuterat frågan om mjukstig utmed
cykelbanor med kultur- och fritidsförvaltningen, något som resulterade i ett
gemensamt ställningstagande om att resurser saknas för såväl genomförande som
årliga drift- och underhållsåtgärder. Skötsel, underhåll samt utveckling av idag
aktuella verksamhetsområden och anläggningar är prioriterade. Ser man förslaget
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ur ett framtidsperspektiv kan önskemålet om en mjuk stig införlivas som en idé att
diskutera för det nya idrottsområdet söder om Södra Råtorp. Projektet omfattar en
hypotes om en lätt naturpräglad motionsstig. Denna skulle i någon form kunna
göras mjuk och bekväm.

Hans Wennerholm
teknik- och fastighetsdirektör

Christina Hägglund
enhetschef
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