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Svar på motion angående cykelväg mellan Broaryd och Skeppshult  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen angående cykelväg mellan Broaryd 
och Skeppshult ska avslås. 
 
Reservationer 
Marie Johansson (S), Fredrik Johansson (S), Charlotta Saras Skarphagen (S), 
Jörgen Karlsson (S), Veronica Olmos Oscarsson (S), Naile Azizi (S), Kjell Thelin 
(S), Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S), Gunilla Westerholm (S), Frank 
Josefsson (S), Evangelos Varsamis (S), Rose-Mari Modén (S) och Hasse 
Johansson (S) reserverar sig till förmån för Gunilla Westerholms (S) yrkande. 
 

 
Ärendebeskrivning 
Gunilla Westerholm (S) och Pelle Gullberg (S) har, den 9 februari 2022, lämnat 
in en motion gällande att uppdra till tekniska nämnden att utreda möjligheterna 
att färdigställa en cykelväg mellan Broaryd och Skeppshult.  
 
Socialdemokraterna föreslår att en cykelväg ska byggas eftersom väg 153 är en 
hårt trafikerad väg som också används av pendlande och motionerande 
cyklister. Man menar att en cykelväg skulle göra det enklare och mindre farligt 
att ta cykeln till jobbet eller till aktiviteter. Det skulle då också finnas 
möjligheter för barn att cykla till träningar, scouter m.m. Att möjliggöra för 
människor att cykla är en viktig parameter i arbetet med folkhälsa men också 
ett viktigt inslag i kommunens klimatarbete. Ett ytterligare argument för en 
cykelväg är avsaknaden av kollektivtrafik, enligt socialdemokraternas motion. 
 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande. Tekniska 
nämnden har den 19 april 2022 behandlat ärendet och beslutat att föreslå 
att motionen ska avslås. Detta mot bakgrund av att en cykelväg mellan 
Broaryd och Skeppshult i dagsläget inte finns med i Region Jönköping läns 
regionala transportplan. Regionen kommer framöver att ta fram en 
cykelplan med prioriterade konkreta utbyggnadsprojekt kopplat till 
cykeltrafik. I samband med arbetet med den regionala cykelplanen finns 
det möjlighet att Gislaveds kommun, via kommunstyrelseförvaltningens 
avdelning för hållbar utveckling, lyfter förslag till regionala cykelvägar att 
prioritera. 
 
Som grund brukar den så kallade Kågesonmodellen tillämpas som underlag 
för en bedömning av när bilfri cykelväg bör övervägas mellan två orter.  
Enligt den modellen kan det vara aktuellt med bilfri cykelväg om den 
mindre orten har minst 500 invånare och avståndet till nästa ort är ca 3 
kilometer. Avståndet mellan Broaryd och Skeppshult är ca 6 kilometer, 
vilket enligt samma modell skulle kräva att den mindre av orterna har ett 
invånarantal om minst 1000 invånare. Ingen av orterna Skeppshult eller 
Broaryd har fler än 500 invånare.  
 
Enligt trafikmätningar från 2017 som Trafikverket har utfört är 
årsdygnstrafiken på aktuell sträcka av väg 153 ca 2 800 fordon, vilket i sig 
kan vara tillräckligt för att en separat cykelväg skulle kunna övervägas. 
Eftersom motionen avser en cykelväg mellan två tätorter anser tekniska 
nämnden att frågan tillhör regionen och ska då utredas genom dem.  
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Kf §90 (forts.) 
 
Kommunstyrelsen har den 1 juni 2022 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
att motionen angående cykelväg mellan Broaryd och Skeppshult ska avslås. 
 
Beslutsunderlag  
Motion om cykelväg mellan Broaryd och Skeppshult, daterad den 9 
februari 2022  
Tekniska nämnden den 19 april 2022, §23 
Kommunstyrelsen den 1 juni 2022, §187 

 
Yrkanden 
Gunilla Westerholm (S) med instämmande av Peter Bruhn (MP), Marie 
Johansson (S), Bengt-Ove Eriksson (V) och Erik Anderson (K): Bifall till 
motionen. 
 
Håkan Josefsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Gunilla 
Westerholms (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
NEJ-röst för bifall till Gunilla Westerholms (S) yrkande. 
 
Omröstningsresultat (voteringslista 1) 
Omröstningen utfaller med 22 JA-röster och 16 NEJ-röster, 10 ledamöter 
avstår och en ledamot är frånvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 

 
Beslutet skickas till: 
Gunilla Westerholm (S) 
Pelle Gullberg (S) 
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