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 Dnr 2020-000262 08 

KF § 172 Svar på motion om att renovera Å-leden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen har påbörjat upprustningen av Å-leden. Upprustningen 
bekostas av folkhälsomedel och kostnaden för anläggningen av en sinnesropromenad 
ryms inom kultur- och fritidsnämndens budget för fritidsområden.  

Ärendet 

En motion om att renovera Å-leden har inkommit från Ann-Britt Danielsson (M). 
Motionären skriver bland annat att Å-leden är en vacker promenad nära porlande vatten 
med bryggor och rikt fågelliv, men att den sedan flera år förfaller. Motionären tycker att det 
är synd att slösa bort denna pärla längs Tidan och tipsar också om att lägga en så kallad 
Sinnesropromenad längs leden. 

Motionären föreslår därför kommunfullmäktige: 

- att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att rusta upp Å-leden inför 
sommaren 2021, 

- att upprustningen finansieras genom omfördelning inom förvaltningens budget, 
exempelvis genom minskad skötsel av vallar nästa år,  

- att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda idén om att lägga en så 
kallad Sinnesropromenad längs Å-leden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-20 § 183 att överlämna motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Samhällsbyggnadsnämnden svarar bland annat att ta fram en utvecklingsplan för området 
kring Tidan och Å-leden finns med nämndens verksamhetsplan för 2021 och att en 
besiktning av leden genomfördes under våren 2021. Omedelbart efter besiktningen 
avhjälptes de mest akuta hindren i form av vindfällor samt ytterligare röjning.  

Vid tiden för samhällsbyggnadsnämndens beslut om motionen 2021-05-24 § 43 fanns 
dock inte någon finansiering klar för ytterligare underhåll eller förbättringar. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen hade dock lämnat in en ansökan om folkhälsomedel för 
upprustning av Å-leden, med målet att återskapa en vacker och fullt fungerande led med 
möjlighet till vila, picknick, fiske, motion med mera samt att ge alla Tibrobor möjlighet och 
tillgång till rekreation och friluftsliv. Folkhälsorådet beviljade sedan ansökan med totalt 100 
000 kronor. Samhällsbyggnadsförvaltningen har också äskat medel för Å-leden i 
budgetdialogen inför 2022. 
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Kultur- och fritidsnämnden svarar att Å-leden bedöms vara en lämplig slinga för en 
sinnesropromenad, med möjligheter att kombinera upplevelsekontroller med information 
om kulturella och historiska platser. De föreslår därför att en sinnesropromenad ska 
anläggas längs Å-leden, under förutsättning att samhällsbyggnadsförvaltningen rustar upp 
leden. Kostnaden för framtagning av tryckmaterial samt montering av skyltar bedöms 
rymmas inom kultur- och fritidsnämndens befintliga budget för fritidsområden.  

Eftersom det nu finns medel till upprustning av Å-leden och arbetet med upprustningen av 
leden har påbörjats är kommunledningskontorets sammanlagda bedömning att motionen 
ska bifallas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-10-18 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-10-04 § 53 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-05-24 § 43 
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-05-17 
Motion om att renovera Å-leden, 2020-09-24  

Beslut delges 

Motionären 
Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 

 


