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 Dnr 2020-000300 08 

KF § 120 Svar på motion om säker gång- och 
cykelväg från Fagersanna samhälle till 
idrottsplatsen Fagervi 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå motionen om säker gång- och cykelväg från Fagersanna samhälle till 
idrottsplatsen Fagervi. Tibro kommun har inte väghållaransvaret för riksväg 49 och 
kostnaden för motionens förslag ryms inte inom samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska 
ramar,    

att kommunfullmäktige anser att frågan är angelägen och att Tibro kommun ska föra en 
dialog med Trafikverket för att få till en trafiksäker lösning vid aktuell vägsträcka. 

Reservation 

Åse Nicklasson (SD), Ulf Lindström (SD), Kristoffer By (SD), Lennart Thunborg (SD) 
Stefan Larsson (SD), Per-Olof Lilja (SD) och Heinz Barath (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Ulf Lindströms (SD) förslag.  

Ärendet 

En motion om säker gång- och cykelväg från Fagersanna samhälle till idrottsplatsen 
Fagervi har inkommit från Ulf Lindström (SD) och Åse Nicklasson (SD). Motionärerna 
skriver att många barn och ungdomar utan bil behöver ta sig till Fagervi för träningar och 
matcher eller komma till motionsspåret. De allra flesta av dem bor inte på samma sida om 
riksväg 49 som Fagervi, utan tvingas passera över vägen. Motionärerna föreslår därför att 
kommunen i det snaraste utreder möjligheterna att bygga en gång- och cykelväg, 
antingen i form av en bro eller en tunnel, för en säker passage förbi riksväg 49 mellan 
Fagersanna samhälle och området kring Fagervi och motionsspåret. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-12-15 § 224 att överlämna motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Samhällsbyggnadsnämnden svarar bland 
annat att riksväg 49 är en allmän statlig väg, som ägs och förvaltas av Trafikverket. 
Trafikverket ansvarar därför för eventuella ombyggnationer.  

Samhällsbyggnadsnämnden svarar vidare att en korrekt kostnadskalkyl i nuvarande 
skede är svår att göra, men att kostnaden för ett liknande projekt, då en rörbro anlades i 
samband med nybyggnationen av Baggeboskolan, uppskattas till mellan 5 - 6 miljoner 
kronor. 
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Kostnaden för genomförandet av motionens förslag ryms inte inom 
samhällsbyggnadsnämndens givna ekonomiska ramar. Detta i kombination med att Tibro 
kommun inte har väghållaransvaret för riksväg 49 gör att samhällsbyggnadsnämnden 
föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Lindström (SD), med instämmande av Åse Nicklasson (SD), Stefan Larsson (SD), Per-
Olof Lilja (SD) och Heinz Barath (SD), föreslår bifall till motionen. 

Bengt Ferm (S) och Micael Algotsson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Maria Marić (KD), med instämmande av Mikael Faleke (M), Per-Olof Qvick (M), Per-Olof 
Andersson (M) och Rolf Eriksson (S), föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag, med 
tillägget att kommunfullmäktige anser att frågan är angelägen och att Tibro kommun ska 
föra en dialog med Trafikverket för att få till en trafiksäker lösning vid aktuell vägsträcka.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag mot Ulf Lindströms (SD) förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, att avslå 
motionen. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige är överens om att en ja-röst innebär ja till kommunstyrelsens förslag 
och att en nej-röst innebär ja till Ulf Lindströms (SD) förslag. Med 28 ja-röster mot 7 nej-
röster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. Se omröstningsbilaga. 

Ordföranden prövar därefter Maria Marićs (KD) tilläggsförslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-06-29 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-21- § 60 
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-06-15 
Motion om säker gång- och cykelväg från Fagersanna samhälle till idrottsplatsen Fagervi, 
2020-11-09  

Beslut delges 

Motionärerna 
Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 


