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Dnr 2018/000699 -311 

Medborgarförslag - Asfaltera grusvägar på södra Öland 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där förslagsställaren vill 

att kommunen asfalterar grusvägar på södra Öland med hänvisning till att 

gruset kan orsaka skador på personer och bilar genom stenskott.        

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 16 april 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 29 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 augusti 2018.      

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen endast kan 

svara för de kommunala gatorna och de enskilda vägar kommunen sköter 

och att man på dessa grusvägar bedömer att risken för stenskott vid 

körning inte är ett överhängande problem, dessutom är det inte 

ekonomiskt försvarsbart att belägga lågtrafikerade vägar. 

2. Uppdra till ansvarig tjänsteman att kontakta förslagsställaren och 

meddela beslut.      

_____ 
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Medborgarförslag - Asfaltera grusvägar på södra Öland 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där förslagsställaren vill 

att kommunen asfalterar grusvägar på södra Öland med hänvisning till att 

gruset kan orsaka skador på personer och bilar genom stenskott.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 16 april 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 29 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 augusti 2018.    

Överväganden 

På Öland finns det ett statligt, kommunalt och enskilt ägande av vägarna. 

Statliga vägar förvaltas av Trafikverket, kommunala av kommunen och det 

enskilda av vägföreningar. I Mörbylånga kommun gäller det att de enskilda 

vägar som lyfter statligt vägbidrag sköts, i de flesta fall, av kommunen. Detta 

gäller både grusvägar och asfaltsvägar. Dessa vägar besiktas vart femte år av 

Trafikverket. De grusvägar som sköts i kommunens regi är sammanlagt cirka 

tre mil och dessa grusas, hyvlas, kantskärs och damm binds med intervall. 

Förvaltningen har inte fått inrapporterat om några problem gällande stenskott 

på grusvägarna runt om i kommunen och ser inget behov i att asfaltera 

vägarna i förebyggande syfte. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2, på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen endast kan 

svara för de kommunala gatorna och de enskilda vägar kommunen sköter 

och att man på dessa grusvägar bedömer att risken för stenskott vid körning 

inte är ett överhängande problem, dessutom är det inte ekonomiskt 

försvarsbart att belägga lågtrafikerade vägar.    

Daniel Jonsson 

Teknisk chef 

Christina Hysing Borrhed 

Gatutekniker 

Fattat beslut expedieras till: 

Melvin Cederqvist, linda.lindblom@skola.morbylanga.se  
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§ 85 Dnr 2018/000699 311 

Anmälan av Medborgarförslag - Asfaltera grusvägar på 
södra Öland 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att grusvägarna på södra Öland ska asfalteras.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 16 april 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 15 maj 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Melvin Cederqvist, linda.lindblom@skola.morbylanga.se  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

mailto:linda.lindblom@skola.morbylanga.se


 

Samordningsgruppen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-05-15  

 

 

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17 Dnr 2018/000699 311 

Anmälan av Medborgarförslag - Asfaltera grusvägar på 
södra Öland 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att grusvägarna på södra Öland ska asfalteras.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 16 april 2018.  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.  

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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