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Kf §51   Dnr:  KS.2012.51   21 
  
 Motion angående cykelväg Burseryd- Smålandsstenar   
  
 Ärendebeskrivning 

Ylva Samuelsson (S) och Tommy Stensson (S) har lämnat in en motion med 
yrkande att utredning ska göras om möjligheterna att färdigställa en cykelväg 
mellan Burseryd – Smålandsstenar/Smålandsstenar – Burseryd. 

 
Motionärerna konstaterar att vägen redan används av cyklister i motionssyfte men 
också för att ta sig till och från arbetsplatser och andra målpunkter i de båda 
orterna. Vägen är starkt trafikerad och med mycket tung trafik, vilket skapar oro 
för de cyklande. Om det fanns en cykelväg skulle även fler som bor utmed vägen 
använda cykeln för ärenden och det skulle kännas trafiksäkert och möjligt att låta 
barn på egen hand ta sig till fritidsaktiviteter. 

   
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen 
för beredning, vilket godkänts av kommunfullmäktige den 29 mars 2012. 
 
Kommunstyrelsekontoret konstaterar i yttrande över motionen att det för 
närvarande pågår en översyn av kommunens gång- och cykelvägplan. Arbetet är 
fortfarande i inventerings- och utredningsskedet. Tekniska nämnden ansvarar 
formellt för att planen tas fram medan den förvaltningsövergripande 
projektgruppen samordnas av kommunstyrelsekontoret.  

 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att motionärernas begäran om utredning 
bifalles med hänvisning till de argument motionärerna anför. Förslaget att utreda 
möjligheterna att utföra en cykelväg Burseryd – Smålandsstenar intas i arbetet 
med översynen av gång- och cykelvägplanen. 
 
Kommunstyrelsen har den 3 april 2012 godkänt kommunstyrelsekontorets förslag 
till hantering av motionen. 

 
Beslutsunderlag 
Motion angående cykelväg Burseryd – Smålandsstenar, daterad den 8 mars 2012 
Kommunfullmäktige den 29 mars 2012, § 39 
Motionssvar angående cykelväg Burseryd – Smålandsstenar, daterat den 23 mars 
2012. 
Kommunstyrelsen den 3 april 2012, § 99 

 
Yrkande 
Ylva Samuelsson (S), Tommy Stensson (S), Amir Horosic (V), Erik Andersson (K), 
Marie Johansson (S), Anders Gustafsson (SD), Niclas Palmgren (M) och Staffan 
Sjöblom (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
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Kf § (forts.) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  bifalla motionen, samt 

 
att  utredning om möjligheterna att utföra en cykelväg Burseryd – 

Smålandsstenar intas i arbetet med översynen av gång- och cykelvägplanen. 
 
 
 
Expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsekontoret 
  

 
 


