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§ 101 Medborgarförslag att se över och åtgärda 
 cykelmiljön - svar 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit som handlar om att se över och åtgärda 
cykelmiljön. Medborgarförslaget är ett upprop till politiker och ansvariga att se över 
och åtgärda cykelmiljön så förutsättningar finns att känna sig trygg i trafikmiljön. 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2020 att överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. Tekniska nämnden 
beslutade den 12 november 2020 att ge tekniska chefen i uppdrag att utreda 
medborgarförslaget. 

Tekniska chefen har utrett medborgarförslaget. NTF i Jönköpings län har under 
2016 gjort en utredning av gång- och cykelvägnätet i Mullsjö kommun. I denna 
utredning så är det beskrivet i 29 punkter med synpunkter på där cykelvägnätet inte 
fungerar tillfredställande, exempelvis angående skyltning, höga kanter, 
beläggningsskador samt avsaknad av cykelvägar. Denna inventering ligger till grund 
för det arbete som görs samt en grund till investeringsbehov. Under de senare åren 
har flera av synpunkterna fått översyn och åtgärdats. Det har på senare år inte 
avsatts medel för reinvestering i kommunala gator och vägar och då innefattas även 
gång- och cykelvägnätet i detta. Det är ett mål att under kommande år att avsätta 
medel för reinvestering i kommunala gator och vägar och att då samtidigt avropa en 
ny kompletterande utredning från NTF för att få en aktuell bild inför åtgärder av 
gång och cykelvägnätet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen den 15 september 2021, § 109 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 juni 2021, § 94 
Protokoll från tekniska nämnden den 20 maj 2021, § 61 
Tjänsteskrivelse från tekniska chefen den 3 maj 2021 
Protokoll från tekniska nämnden den 12 november 2020, § 146 
Protokoll från kommunfullmäktige den 29 september 2020, § 89 
Medborgarförslag den 5 augusti 2020 
Rapport från NTF Jönköpings län, Inventering av gång- och cykelvägnätet i Mullsjö 
kommun (dnr KS 2015/1354) 
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§ 101 fortsättning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta tekniska chefens tjänsteskrivelse som sin egen och skicka den vidare till 
kommunfullmäktige, och  

att anse att medborgarförslaget är besvarat. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Linda Danielsson (S) och Henrik Jansson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
Irene Klingberg (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens 
förslag men med tillägget att avsätta medel i närtid och skyltning efterlyses. 
Joseph Tornell (KD) och Staffan Bäckelid (KD) föreslår kommunfullmäktige 
besluta enligt kommunstyrelsens förslag men med tillägget att skicka med de förslag 
som kommit via medborgarförslag till framtida beredning av ärendet kring 
kommunens cykelnätverk. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse att medborgarförslaget är besvarat, 

att skicka med de förslag som kommit via medborgarförslag till framtida beredning 
av ärendet kring kommunens cykelnätverk, och 

att avsätta medel i närtid och skyltning efterlyses. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
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