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Yttrande över Region Örebro läns remiss Regional cykelplan för 
Örebro län 2022 

Kommundirektören har överlämnat en skrivelse i ärendet. Region Örebro län 
har som ett led i sin roll som ansvarig för utveckling av den regionala 
transportinfrastrukturen tagit fram ett tjänstemannaförslag till regional 
cykelplan. Förslaget innehåller en beskrivning av cykelinfrastrukturen i länet 
och förutsättningar för cykling samt prioriteringar av behov, brister och 
åtgärder med fokus på cykel. Nora kommuns trafikingenjör har tagit ställning 
till förslaget och bedömt det utifrån de lokala förutsättningarna. 

Den samlade bedömningen är att förslaget till regional cykelplan i stora delar 
är ett bra förslag som stämmer överens med den lokala cykelplanen som 
kommunfullmäktige antog den 28 april 2021, § 23. 

Nora kommun önskar dock att ett närmare samarbete sker mellan regionen 
och kommunen. Man förslår att minst ett avstämningsmöte ska ske varje år 
där en femårig plan tas fram för utbyggnaden av cykelnätet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet såsom eget yttrande och 
överlämnar det till Region Örebro län. 

Ordföranden tackar för informationen. Ärendet förs till kommunstyre/sen för 
beredning. 

Kommunstyrelsens hantering 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet såsom eget yttrande och 
överlämnar det till Region Örebro län. 

2. att paragrafen justeras omedelbart. 
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