Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och tillväxtnämnden

§ 10

2019-01-09

Dnr 2019/000022 312

Medborgarförslag - Bygga en cykelväg mellan Skogsby
och Station Linné
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit gällande en cykelväg från Ölands
folkhögskola till Station Linné.
Beslutsunderlag
Medborgarförslaget inkommit den 22 augusti 2018.
Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 3 oktober2018.
Tjänsteskrivelse, daterade den 15 november 2018.
Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen anser att vägen
folkhögskolan-Station Linné inte är en högprioriterad sträcka.
_____
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Dnr

2018-11-15

2018/001290-312

Teknisk affärsverksamhet

Medborgarförslag - Bygga en cykelväg mellan Skogsby
och Station Linné
Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit gällande en cykelväg från Ölands
folkhögskola till Station Linné. Förslagsställaren ser att denna del gör en
fortsättning på cykelleden och att denna kommer användas av gemene man
såsom skolbarn, elever på folkhögskolan och turister. Vidare motiveras
förslaget med att samarbetsmöjligheterna mellan forskningsstationen och
skolelever skulle kunna öka, dessutom föreslår man att cykelvägen borde
döpas efter Anne Wilkes som brinner för Station Linné och som flitigt
använt sin cykel för transporter.
Beslutsunderlag
Medborgarförslaget inkommit den 22 augusti 2018.
Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 3 oktober2018.
Tjänsteskrivelse, daterade den 15 november 2018.
Överväganden
Väg 136 genom Skogsby ägs av Trafikverket.
Trafikverket och kommunen samarbetar aktivt för att öka trafiksäkerheten
och tillgången på gång- och cykelbanor utefter statliga vägar med
gemensamt intresse. Kommunen anser inte att denna del mellan
folkhögskolan och Station Linné är en högprioriterad del när det gäller
anläggandet av gång- och cykelvägar. På ovannämnda sträcka har dock
kommunen stärkt trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter genom ny
belysning (medborgarförslag 2016).
§ 2-överväganden
Förslaget till beslut påverkar inte perspektivet i kommunstyrelsens
reglemente § 2, på ett negativt sätt.
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen anser att vägen
folkhögskolan-Station Linné inte är en högprioriterad sträcka.
Daniel Jonsson
Teknisk chef

Fattat beslut expedieras till:
Lisa Tengö

Christina Hysing Borrhed
Gatutekniker
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Kommunfullmäktige

§ 151

2018-09-25

Dnr 2018/001290 312

Anmälan av Medborgarförslag - Bygga en cykelväg
mellan Skogsby och Station Linné
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget framförs förslag om att en cykelväg byggs mellan
Skogsby och Station Linné, Porten till alvaret, som en fortsättning på
cykelleden mellan Färjestaden, Skogsby och alvaret.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommit den 2 augusti 2018.
Kommunfullmäktiges presidiums § 44/2018 med förslag till beslut.
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.
_____
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