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 Dnr 2020-000094 08 

KF § 115 Svar på motion om Karlsborgsbanan, 
bandel 541 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, då den ligger helt i linje med det 
arbete som redan pågår.  

Ärendet 

En motion om Karlsborgsbanan, bandel 541 har inkommit från Thomas Morell (SD). 
Motionären skriver att Trafikverket har som ambition att arbetena med att ta bort räls och 
slipers på Karlsborgsbanan ska vara färdiga hösten 2021, för att sedan sälja fastigheter 
som blir berörda till kommunerna utmed bansträckningen. Motionären vill att Tibro 
kommun anslår pengar för detta inköp samt projekterar för en byggnation av gång- och 
cykelbana på den sträckning som finns inom Tibro kommun och föreslår därför att arbetet 
med projektering av gång- och cykelbana på Karlsborgsbanan, bandel 541, påbörjas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-04-21 § 85 att överlämna motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Samhällsbyggnadsnämnden svarar bland 
annat att frågan om att göra om banvallen till gång- och cykelväg har diskuterats under 
många år. Åtgärden beskrivs bland annat i kommunens gällande översiktsplan under 
3.11.2 Vägar - ”När järnvägen mellan Tibro och Karlsborg läggs ned bör banvallen 
användas för en gång- och cykelväg”. Pengar har tidigare varit avsatta i kommunens 
investeringsbudget, men allteftersom Trafikverket har justerat sin tidplan för sanering och 
rivning har kommunen valt att avvakta med att avsätta medel. Enligt det senaste beskedet 
från Trafikverkets projektledare är tidplanen ännu en gång framflyttad till att under senare 
delen av 2021 eventuellt påbörja prioriterade områden såsom bangårdarna. 

Dialog angående vad som ska bevaras vid rivning/sanering förs kontinuerligt med 
Trafikverket.  

Då motionen ligger helt i linje med det arbete som redan pågår föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Rolf Eriksson (S) och Anna-Karin Johansson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2020-06-26 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-22 § 61 
Motion om Karlsborgsbanan, bandel 541, 2020-02-27  

Beslut delges 

Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 

 


