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Motion angående framkomlighet för den "mjuka linjen", 
motionär Owe Fröjd (Båp) 
Sammanfattning 
Owe Fröjd (Båp) har till kommunfullmäktige lämnat en motion om problem 
med framkomligheten vid vändplanen vid Bålsta centrum för den så kallade 
”Mjuka linjen”. Detta främst på grund av felparkerade bilar. Motionären 
föreslår att kommunen ser till att sköta sina åtaganden gällande 
parkeringsövervakning, alternativt lejer ut detta till extern utförare, samt att 
när detta är åtgärdat kontaktar UL med en förfrågan om att den Mjuka linjen 
åter kan trafikera Bålsta Centrum. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 juni 2015 föreslog Owe Fröjd 
(Båp) att motionen skulle bifallas då åtgärder för att tillmötesgå motionen 
redan vidtagits. Förslaget tillstyrktes efter votering av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
– Motion 2015-02-17 
– Kommunstyrelsen 2015-06-15 § 119 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian Nordberg (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras till 
förvaltningen för vidare beredning. Detta med motiveringen att ärendet inte 
har beretts klart av förvaltningen samt att det saknas uppgifter om hur 
förslagen i motionen ska finansieras. 

Owe Fröjd (Båp), Werner Schubert (S) och Fredrik Anderstedt (S) yrkar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag, det vill säga bifall till motionen.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till motionen samt yrkar att 
sammanträdet ska ajourneras i tio minuter för partiöverläggningar.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulf Winberg (M) ställer proposition på yrkandet om ajournering 
och finner att detta bifalls. Sammanträdet ajourneras därmed i tio minuter 
för partiöverläggningar. 

Förslag till beslut på sammanträdet efter ajournering 
Efter partiöverläggningarna meddelar Christian Nordberg (MP) att han drar 
tillbaka tidigare yrkande om återremiss. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, nämligen bifall 
till motionen. Ordförande ställer proposition på detta och finner att 
fullmäktige beslutar enligt förslaget. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4676 
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Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
__________ 

Beslutsexpediering 
Ansvarig handläggare 
Tekniska utskottet 
Gata/parkenheten 
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