
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-11-05  

 
 
 

 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbesty rkande 

     

 

§ 278 Dnr KS 2019/000024  

Medborgarförslag - Förlängning av cykelväg längs kanal 
bakom Scoutvägen-Lertagsvägen i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag avseende förlängning av befintlig cykelväg från 
Hedvigborgsvägen väster ut längs kanalen till Norra Viken i Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 28 december 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut den 6 mars 2019, § 9/19. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2019. 
Kultur- och tillväxtnämndens § 134/2019 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att det i nuläget inte finns 
behov av en ny gång- och cykelväg. Vid fortsatt utveckling av området vid 

Scoutvägen ska gång- och cykeltrafikanters trafiksituation beaktas.  

_____ 
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§ 134 Dnr KTN 2019/000142  

Medborgarförslag - Förlängning av cykelväg längs 
kanal bakom Scoutvägen- Lertagsvägen i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag avseende förlängning av befintlig cykelväg från 
Hedvigborgsvägen väster ut längs kanalen till Norra Viken i Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 28 december 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut den 6 mars 2019, § 9/19. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att det i nuläget inte 
finns behov av en ny gång- och cykelväg. Vid fortsatt utveckling av 
området vid Scoutvägen ska gång- och cykeltrafikanters trafiksituation 

beaktas.  

_____ 
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Medborgarförslag - Förlängning av cykelväg längs 
kanal bakom Scoutvägen- Lertagsvägen i Mörbylånga 

Beskrivning av ärendet 

Medborgarförslag avseende förlängning av befintlig cykelväg från 
Hedvigborgsvägen väster ut längs kanalen till Norra Viken i Mörbylånga.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 28 december 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 6 mars 2019, § 9/19. 
Tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Hedvigborgsvägen är idag i och med exploateringen utefter Scoutvägen 
sammankopplad med vägar som kan ta cyklister på lågtrafikerade vägar den 

sträcka som medborgarförslaget gäller. I och med detta anses det inte 
föreligga behov av cykelväg i nuläget. Ny cykelväg i kan i samband med 
fortsatt exploatering av området norr om Scoutvägen hanteras i det läget. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen bedömer att alternativa förslag till beslut saknas. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler beträffande 
kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget påverkar inte § 2 i kommunstyrelsens reglemente negativt då 

alternativa lågtrafikerade vägar finns i området. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att det i nuläget inte finns 
behov av en ny gång- och cykelväg. Vid fortsatt utveckling av området vid 
Scoutvägen ska gång- och cykeltrafikanters trafiksituation beaktas.    

Daniel Jonsson 
Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 
Gator- och servicechef 
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§ 9 Dnr 2019/000024 312 

Anmälan av Medborgarförslag - Förlängning av 
cykelväg längs kanal bakom Scoutvägen-Lertagsvägen 
i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om förlängning av cykelväg längs 

kanal bakom Scoutvägen-Lertagsvägen i Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 28 december 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 8/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden 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: 

Mikael Tigerström, Micke@tigerstrom.nu   
Kultur- och tillväxtnämnden 
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� Mörbylånga 
Wkommun 
Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanqa.se 

Medborgarförslag 

Alla som är folkbokförda i Mörbylånga kommun har rätt att 
lämna in förslag. Föreningar, organisationer eller andra 
sammanslutningar omfattas inte av möjligheten. Det är den 
enskildes delaktighet som ska öka. 

Dina kontaktuppgifter: 
Mörbylånga kommun

.,,,- .... ., __ ..,,_.,,. 

Namn: Telefon: 
Il" I ..... ·•,1, 

Mikael Tigerström '"" 2018 -12- 2 8 
Gatuadress: Mobil: 

Trollstigen 7 t>nr, ................................ 

Postnummer och ort: E-postadress:

39651 Mörbylånga Micke@tigerstrom.nu 

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

Förlängning av cykelväg längs kanal bakom scoutvägen Lertagsvägen. 

Motivering (Här lämnar du en mer utförlig beskrivning av ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras): 

I och med att ni gör villagata av scoutvägens förlängning försvinner ett naturligt 
promenadstråk som är uppskattat. Mitt förslag på att förlänga befintlig cykelväg längs 
kanal uppmuntrar och underlättar promenad ända ner till norraviken på ett narturlig sätt 

Se bifogad skiss 

fXl Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida.

Namnteckning: 

Ort och datum: 

2018-12-28 

Blanketten skickas eller faxas till: 
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, fax: 0485-472 71 

lo••···· 




