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Svar på motion angående cykelväg mellan Reftele och 
Smålandsstenar  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motion angående cykelväg mellan Reftele och 
Smålandsstenar daterad den 10 april 2019 anses besvarad. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ylva Samuelsson (S) och Marie Johansson (S) har den 10 april 2019 lämnat in en 
motion angående cykelväg mellan Reftele och Smålandsstenar. Motionärerna 
menar att i dagar som dessa då mycket fokus ligger på klimat, trafiksäkerhet, 
friskvård och folkhälsa är det viktigt att utveckla kommunens cykelvägsnät. Den 
aktuella sträckningen har länge varit önskad och skulle innebära att många 
skulle kunna pendelcykla. Socialdemokraterna föreslår därför att 
kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att:  
 
• I cykelvägsplanen planera för en cykelväg mellan Reftele och 

Smålandsstenar. 
• Uppdatera cykelvägsplanen i syfte att knyta samman orterna i kommunen 

genom ett cykelnät. 
 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för beredning. 
 
Tekniska nämnden har den 27 augusti 2019 behandlat ärendet och konstaterar 
att cykelväg mellan Reftele och Smålandsstenar finns med i Region Jönköping 
Läns regionala transportplan, som en av de identifierade relationer med 
potential för cykelväg. En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) kommer att påbörjas i 
samarbete mellan Gislaveds kommun, Värnamo kommun och Trafikverket 
under hösten 2019. Efter det kommer ytterligare underlag att finnas tillgängliga 
för vidare utredning.  
 
Den plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar som tas fram av tekniska 
förvaltningen innehåller identifierade stråk för framtida utbyggnad, och är 
kompletterad med information från den regionala transportplanen för att 
illustrera de stråk som är utpekade där. 
 
Kommunstyrelsen har den 6 november 2019 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att motion angående cykelväg mellan Reftele och 
Smålandsstenar daterad den 10 april 2019 anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Motion angående cykelväg mellan Reftele och Smålandsstenar, daterad den 10 
april 2019 
Tekniska nämnden den 27 augusti 2019, §99 
Kommunstyrelsen den 6 november 2019, §294 

 
Yrkanden 
Ylva Samuelsson (S): Bifall till motionen. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Ylva Samuelssons (S) yrkande och 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsen förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
JA-röst för kommunstyrelsens förslag 
NEJ-röst för Ylva Samuelssons (S) yrkande 
 
Omröstningsresultat (voteringslista 1) 
Omröstningen utfaller med 33 JA-röster och 15 NEJ-röster. 1 ledamot avstår 
från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsekontoret, kansliet 
Ylva Samuelsson 
Marie Johansson 
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