PROTOKOLLSUTDRAG

Mjölby Kommun
Arbetsutskott

§ 40

Sammanträdesdatum

Sida

2018-02-26

1 (2)

Dnr KS/2017:309

Utbyggnad av cykelväg - svar på medborgarförslag
Bakgrund
Henrietta Torén, som företrädare för Österskogs vägsamfällighet, föreslår i
ett medborgarförslag daterat 27 oktober 2017 att en gång- och cykelväg
anläggs på sträckan mellan Mantorp och Sjögestad. Kommunfullmäktige
beslutade 14 november 2017 att frågan överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning och beslut. Kommunstyrelsen har skickat ärendet till tekniska
nämnden för ett yttrande.
Sammanfattning
Tekniska nämnden ställer sig positiv till att bygga en cykelbana mellan
Mantorp och Sjögestad för att binda ihop Mjölby och Linköping på ett
positivt sätt. En ny cykelbana skulle få effekter på trafiksäkerheten, hälsan
och turistnäringen i länet.
Den föreslagna stäckningen av cykelvägen är en trepartslösning där alla tre
parter, Mjölby kommun, Linköpings kommun och trafikverket ska vara
positiva till förslaget för att det ska kunna bli verklighet.
Linköpings kommun behandlat ett liknande
medborgarförslag/Linköpingsförslag om en cykelbana mellan Mantorp och
Sjögerstad. Linköpings kommun har beslutat avslå förslaget med
motiveringen att det finns andra projekt med cykelbanor som prioriteras
högre och där bedömningen är att fler kommer att gå och cykla.
Beslutsunderlag
- Missiv 2018-02-20
- Linköpings beslut 2017-12-22
- Tekniska nämndens beslut § 3/2018-01-25 med förslag till yttrande.
- Medborgarförslaget 2017-10-27
- Kommunfullmäktiges beslut § 146/2017-11-14
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Medborgarförslaget avslås.
___

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mjölby Kommun
Arbetsutskott

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

1(1)
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2017-10-27

KS/2017:309

Handläggare

Carina Stolt
Tfn 0142-851 11

Henrietta Torén
Österskog Källsäter 1
59048 VIKINGSTAD

Utbyggnad av cykelväg - bekräftelse medborgarförslag
Tack för ditt medborgarförslag angående utbyggnad av cykelvägen
mellan Mantorp och Sjögestad. Ditt förslag kommer att tas upp på
kommunfullmäktiges sammanträde den 14 november.
Vad händer med förslaget?
 Inför kommunfullmäktiges sammanträde förbereds förslaget
av presidiet (fullmäktiges ordförande och första och andre vice
ordförande).


På kommunfullmäktiges möte beslutas inte i själva sakfrågan
utan om hur förslaget ska hanteras inför ett framtida beslut.



Sakfrågan utreds av den eller de nämnder som fullmäktige
utsett. Det tar olika lång tid beroende på hur pass komplicerad
frågan är. Du får information om vilken nämnd eller styrelse
som tar hand om ditt förslag.



När frågan är utredd ska kommunfullmäktige fatta beslut i
sakfrågan. Ibland överlåts beslutsfattandet till en nämnd.



När beslut ska fattas i sakfrågan, informeras du om det från
Mjölby kommun inför det sammanträde då ditt förslag ska
behandlas. Du har då rätt att delta i överläggningarna.

Har du frågor är du är du välkommen att höra av dig till undertecknad.
Med vänlig hälsning

Carina Stolt
Kommunsekreterare
Kommunstyrelsens förvaltning

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142-850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2018-02-20

KS/2017:309

Handläggare

Carina Åsman
Tfn 0142-853 73

Kommunstyrelsen

Utbyggnad av cykelväg mellan Mantorp och Sjögestadsvar
Bakgrund
Henrietta Torén, som företrädare för Österskogs vägsamfällighet,
föreslår i ett medborgarförslag daterat 27 oktober 2017 att en gångoch cykelväg anläggs på sträckan mellan Mantorp och Sjögestad.
Kommunfullmäktige beslutade 14 november 2017 att frågan
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunstyrelsen har skickat ärendet till tekniska nämnden för ett
yttrande.
Sammanfattning
Tekniska nämnden ställer sig positiv till att bygga en cykelbana
mellan Mantorp och Sjögestad för att binda ihop Mjölby och
Linköping på ett positivt sätt. En ny cykelbana skulle få effekter på
trafiksäkerheten, hälsan och turistnäringen i länet.
Den föreslagna stäckningen av cykelvägen är en trepartslösning där
alla tre parter, Mjölby kommun, Linköpings kommun och trafikverket
ska vara positiva till förslaget för att det ska kunna bli verklighet.
Linköpings kommun har behandlat ett liknande
medborgarförslag/Linköpingsförslag om en cykelbana mellan
Mantorp och Sjögerstad. Linköpings kommun har beslutat avslå
förslaget med motiveringen att det finns andra projekt med cykelbanor
som prioriteras högre och där bedömningen är att fler kommer att gå
och cykla.
Mjölby kommun respekterar Linköpings kommuns hållning som i sak
innebär att förutsättningarna för en utbyggnad av hela sträckan saknas.
Mjölby kommun avser dock att utreda möjligheten att bygga ut en del
av sträckan fram till Sjögestads hotell. Medel finns redan anslagna i
kommunens investeringbudget.
Beslutsunderlag
Missiv 2018-02-20
Linköpings beslut 2017-12-22
Tekniska nämndens beslut § 3/2018-01-25 med förslag till yttrande.
Medborgarförslaget 2017-10-27
Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Missiv
Datum

Diarienummer

2018-02-20

KS/2017:309

Kommunfullmäktiges beslut § 146/2017-11-14

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1. Medborgarförslaget avslås.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommundirektör

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Missiv
Service- och teknikförvaltningen

Datum

Diarienummer

2018-01-02

TEKN/2017:410

Handläggare

Joel Runn
Tfn 0142 - 856 29

Tekniska nämnden

Utbyggnad av cykelväg - Yttrande på remiss
Bakgrund
Henrietta Torén, som företrädare för Österskogs vägsamfällighet,
föreslår i ett medborgarförslag daterat 27 oktober 2017 att en gångoch cykelväg anläggs på sträckan mellan Mantorp och Sjögestad.
Kommunfullmäktige beslutade 14 november 2017 att frågan
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut, och
tekniska nämnden har inbjudits att yttra sig om ärendet.
Bedömning
Service- och teknikförvaltningen ser mycket positivt på att frågan om
en gång- och cykelbana mellan Mantorp och Sjögestad åter väcks till
liv. Precis som förslagsställaren nämner så är sträckan relativt hårt
trafikerad av fordonstrafik och oskyddade trafikanter tvingas röra sig i
den närmast obefintliga väggrenen eller i diket vid färd längs sträckan.
Som historik kan nämnas att frågan om utbyggnation av gång- och
cykelväg har diskuterats under flera år inom Mjölby kommun. Med
start 2015 tog Mjölby kommun också initiativ till diskussioner med
både Linköpings kommun och Trafikverket kring frågan på
tjänstemannanivå, och dessa har förts i en positiv anda. Diskussioner
har också förts på högre nivå, tyvärr utan att någon form av
avsiktsförklaring mellan parterna har kunnat tecknas. Mjölby kommun
har redan i dagsläget investeringsmedel till byggnation av en gångoch cykelväg på sträckan och ser glädjande på alla ansträngningar som
görs för att en gång- och cykelväg mellan Mantorp och Sjögestad ska
bli verklighet. Det skulle innebära positiva effekter på bland annat
trafiksäkerhet, hälsa och turistcyklingen i länet.
Sammanfattning
Service- och teknikförvaltningen ser positivt på att arbetet med att
påbörja byggnation av gång- och cykelväg mellan Mantorp och
Sjögestad åter väcks till liv. Mjölby kommun har investeringsmedel
för en byggnation, men ett trepartsförhållande mellan Mjölby
kommun, Linköpings kommun och Trafikverket måste etableras för
att den ska kunna bli verklighet. Mjölby kommun har också tidigare
Postadress
Mjölby kommun
Service- och teknikförvaltningen
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-858 80

Internetadress
www.mjolby.se
e-postadress
tekniska@mjolby.se

Bankgironummer
791-9848

2(2)
Missiv
Datum

Diarienummer

2018-01-02

TEKN/2017:410

tagit initiativ till diskussioner med alla parter kring en byggnation,
tyvärr utan att någon överenskommelse har kunnat nås. En gång- och
cykelbana på sträckan skulle innebära positiva effekter på
trafiksäkerhet, hälsa och turistnäringen i länet.
Beslutsunderlag
text
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Överlämna remissyttrandet till kommunstyrelsen
___
Beslutet skickas till:
text
Service- och teknikförvaltningen

Joel Runn
Trafikingenjör

AnnKristin Rådberg
Förvaltningschef

Magnus Ribbing
Gatu- och parkchef

Postadress
Mjölby kommun
Service- och teknikförvaltningen
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-858 80

Internetadress
www.mjolby.se
e-postadress
tekniska@mjolby.se
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Mjölby Kommun
Tekniska nämnden

§3
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Sida

2018-01-25
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TEKN/2017:410

Gång- och cykelväg mellan Mantorp/Sjögestad – Remissvar

Bakgrund
Henrietta Torén, företrädare för Österskogs vägsamfällighet, föreslår i ett
medborgarförslag daterat 27 oktober 2017 att en gång- och cykelväg
anläggs på sträckan mellan Mantorp och Sjögestad. Kommunfullmäktige
beslutade 14 november 2017 att frågan överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning och beslut, och tekniska nämnden har inbjudits att yttra sig om
ärendet.
Bedömning
Service- och teknikförvaltningen ser mycket positivt på att frågan om en
gång- och cykelbana mellan Mantorp och Sjögestad åter väcks till liv.
Precis som förslagsställaren nämner är sträckan relativt hårt trafikerad av
fordonstrafik och oskyddade trafikanter tvingas röra sig i den närmast
obefintliga väggrenen eller i diket vid färd längs sträckan.
Som historik kan nämnas att frågan om utbyggnation av gång- och cykelväg
har diskuterats under flera år inom Mjölby kommun. Med start 2015 tog
Mjölby kommun också initiativ till diskussioner med både Linköpings
kommun och Trafikverket kring frågan på tjänstemannanivå, och det har
förts i en positiv anda. Diskussioner har också förts på högre nivå, tyvärr
utan att någon form av avsiktsförklaring mellan parterna har kunnat tecknas.
Mjölby kommun har redan i dagsläget investeringsmedel till byggnation av
en gång- och cykelväg på sträckan och ser glädjande på alla ansträngningar
som görs för att en gång- och cykelväg mellan Mantorp och Sjögestad ska
bli verklighet. Det skulle innebära positiva effekter på bland annat
trafiksäkerhet, hälsa och turistcyklingen i länet.

Sammanfattning
Service- och teknikförvaltningen ser positivt på att arbetet med att påbörja
byggnation av gång- och cykelväg mellan Mantorp och Sjögestad åter väcks
till liv. Mjölby kommun har investeringsmedel för en byggnation, men ett
trepartsförhållande mellan Mjölby kommun, Linköpings kommun och
Trafikverket måste etableras för att den ska kunna bli verklighet. Mjölby
kommun har också tidigare tagit initiativ till diskussioner med alla parter
kring en byggnation, tyvärr utan att någon överenskommelse har kunnat
nås. En gång- och cykelbana på sträckan skulle innebära positiva effekter på
trafiksäkerhet, hälsa och turistnäringen i länet.

Beslutsunderlag
Bygg cykelväg mellan Mantorp och Sjögestad
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017:410
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Beslut
Tekniska nämnden beslutar att överlämna remissyttrandet till
kommunstyrelsen
___
Beslutet skickas till:

Justerandes sign

Akten
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG

Mjölby Kommun
Kommunfullmäktige

§ 146

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-14

1 (1)

Dnr KS/2017:309

Utbyggnad av cykelväg - beredning av medborgarförslag
Bakgrund
Henrietta Torén föreslår i ett medborgarförslag att cykelvägen mellan
Mantorp och Sjögestad byggs ihop.
Då motsvarande frågor sorterar under Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av
Kommunstyrelsen efter samråd med Tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Bygg cykelväg mellan Mantorp och Sjögestad
Beredning medborgarförslag daterad 2017-10-27
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning
och beslut efter samråd med Tekniska nämnden
__
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunsekreterare
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen
Nämndsekreterare service- och teknikförvaltningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bygg cykelväg mellan Mantorp och Sjögestad.
På en sträcka av fem kilometer saknas cykelväg mellan två kommuner som båda vill kalla sig
för cykelkommuner.
Den som vill gå, jogga, åka inlines/rullskidor eller på smidigt sätt ta sig till och från pendeln i
Mantorp är hänvisad till gamla E4 (länsväg 636) som är smal och saknar vägrenar. Den är
hårt och tungt trafikerad av lastbilar, traktorer, skördemaskiner och bilar i synnerhet morgon
och eftermiddag när pendeltrafiken är som starkast. Tyvärr så förekommer det ofta även
dödsolyckor på denna väg.
I Linköpings kommun finns sedan flera år en cykelväg som tar slut i Sjögestad by. I Mjölby
kommun slutar cykelvägen i Mantorp.
Jag är medlem i Österskogs vägsamfällighet (vid Sjögestad motell) vi har medlemmar i båda
kommunerna. På senaste mötet beslutade vi att medlemmarna ska uppvakta båda
kommunerna, och även Trafikverket med detta förslag, eftersom alla tre organisationerna
måste samarbeta om att bygga denna cykelväg.
Förslaget som vi skickat till Linköpings kommun har redan under de första två dygnen fått
över 400 röster.
Jag cyklar själv gärna denna sträcka, men den biten som saknar cykelväg är verkligen otäck
att cykla på. Många bilister envisas att köra om även om det inte finns plats, och jag vill inte
ner i diket. För att inte tala om hur det känns när lastbilarna dundrar förbi.
Hälsningar Österskogs vägsamfällighet
Henrietta Torèn
Österskog Källsätter 1
590 48 Vikingstad
0702404706
shejk91@hotmail.com

