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§ 11 Dnr 2019/000023 312 

Medborgarförslag - Cykelväg från Glömminge till 
Algutsrum 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit gällande en önskan om en cykelväg från 
Glömminge till Algutsrum då man vill kunna cykla säkert då bilarna kör fort.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit, den 20 april 2018.  
Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 29 maj 2018.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 november 2018.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut  

Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till Trafikverkets kommande 
projekt på väg 136.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Medborgarförslag - Cykelväg från Glömminge till 
Algutsrum 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit gällande en önskan om en cykelväg från 
Glömminge till Algutsrum då man vill kunna cykla säkert då bilarna kör fort.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit, den 20 april 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 29 maj 2018. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 november 2018.    

Överväganden 

Väg 136 mellan Algutsrum och Glömminge är statlig och tillhör 
Trafikverket. 

Trafikverket har planer att bygga om väg 136 från Algutsrum till Borgholm, 
göra mötesfri väg och samtidigt i detta projekt stärka upp och öka 
trafiksäkerheten och underlätta framkomligheten för motorfordon och för de 

som cyklar eller går till fots. Sträckan Algutsrum-Glömminge planeras starta 
2022 och vara klart 2024. På Trafikverkets hemsida, under: väg/ projekt i 

länet/väg 136, går att få mer information. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar perspektivet ”Trygghet och säkerhet” i 

kommunstyrelsens reglemente § 2, på ett positivt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till Trafikverkets kommande 
projekt på väg 136.    

Daniel Jonsson 
Teknisk chef 

Christina Hysing Borrhed 
Gatutekniker 

Fattat beslut expedieras till: 

Sissel Jilkén 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-05-29  

 

 

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbesty rkande 

     

 

§ 87 Dnr 2018/000736 312 

Anmälan av Medborgarförslag - Cykelväg från 
Glömminge till Algutsrum 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om en cykelväg från Glömminge 

till Algutsrum.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 20 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: 

Sissel Jilkén, sissel.jilken@gmail.com  
Kommunstyrelsen 
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