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Sammanträdesdatum

Kultur- och tillväxtnämnden

§ 54

2019-04-16

Dnr KTN 2019/000024

Medborgarförslag - Cykelväg från Torslunda skola till
ICA Almérs
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen gällande en cykelväg från
Torslunda skola till ICA Almérs. Förslagsställaren tycker vägen är smal,
osäker, att bilar kör för fort och att det är bra för miljön om fler skulle kunna
cykla till affären.
Beslutsunderlag
Medborgarförslaget inkommit den 16 april 2018.
Kommunalfullmäktiges beslut, daterat den 29 maj 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 november 2018.
Kultur och tillväxtnämnden § 12, daterad den 9 januari 2019.
Tjänsteskrivelse, daterad den 19 mars 2019.
Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut
1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att kommunen inom
ramen för sina befogenheter och ekonomiska förutsättningar redan
arbetar med denna fråga.
_____

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande
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Datum

Dnr

2019-03-19

KTN 2019/000024

Samhällsbyggnad - Gator och service

Medborgarförslag – cykelväg från Torslunda skola till
ICA Almérs
Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen gällande en cykelväg från
Torslunda skola till ICA Almérs. Förslagsställaren tycker vägen är smal,
osäker, att bilar kör för fort och att det är bra för miljön om fler skulle kunna
cykla till affären.
Beslutsunderlag
Medborgarförslaget inkommit den 16 april 2018.
Kommunalfullmäktiges beslut, daterat den 29 maj 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 november 2018.
Kultur och tillväxtnämnden § 12, daterad den 9 januari 2019.
Tjänsteskrivelse, daterad den 19 mars 2019.
Överväganden
Kommunen arbetar aktivt med att utöka nätet av gång och cykelvägar i
kommunen. Det görs av säkerhet-, logistik och miljöskäl utifrån de
ekonomiska förutsättningar som finns. En cykelväg på sträckan som föreslås
av förslagställaren är i kommunens intresse och en högst aktuell fråga.
Vägen mellan Torslunda skola och ICA Almérs (väg 136) är statlig och sköts
av Trafikverket. I samarbete med Trafikverket kommer kommunen de
närmaste åren arbeta vidare i frågan om att kunna anlägga en cykelväg på
sträckan som förslagsställaren efterfrågar. Processen är i sin uppstart och för
att möjliggöra genomförande måste bl a detaljplan revideras samt att
Trafikverket måste ta fram en vägplan. Det är tidskrävande processer och ett
eventuellt genomförande blir först aktuellt om några år. En förutsättning är
också att Trafikverket och Mörbylånga kommun kommer överens om
finansieringen av projektet.
§ 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 att kommunen inom ramen
för sina befogenheter och ekonomiska förutsättningar redan arbetar med
denna fråga.

Mörbylånga kommun

Daniel Jonsson
Samhällsbyggnadschef

Datum

Dnr
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Christina H Borrhed
Gatutekniker

Fattat beslut expedieras till:
Melvin Cederqvist linda.lindholm@skola.morbylanga.se
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-05-29

§ 83

Dnr 2018/000697 312

Anmälan av Medborgarförslag - Cykelväg från
Torslunda skola till ICA Almérs
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget framförs önskemål om en cykelväg från Torslunda
skola till ICA Almérs.
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

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande
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Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga
Tfn: 0485-470 00
kommun@morbylanga.se

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

Dina kontaktuppgifter:
Namn:
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Inkom
Kom m unkan.::liet
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Mobil:

Gatuadress:

070-5523764
E-postadress:

Postnummer och ort:

386 91 Färjestaden

linda.lindblom@skola.morbylanga.se

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag):

Vi vill ha en cykelväg från Torslunda skola tiiiiCA Almars.

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):

Vägen är smal och osäker. Bilarna kör fort och när det kommer en lastbil får man inte
plats på vägen. Det är bra för miljön om fler cyklar till affären i stället för att köra bil.

lXI Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Namnteckning:
Ort och datum:

Torslunda 10/4- 18

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