Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2018-03-06

§ 79
Medborgarförslag om gång- och cykelväg från
Långaveka skola till Glommens hamn. KS 2017/409

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Konstatera att Falkenbergs kommun inte har rådighet över Glumstensvägen eftersom
vägen är statlig.
2 Informera förslagsställaren att frågan om huvudmannaskap behandlas i samband med
planprogram och detaljplan för Glommens hamn, samt Långaveka 3:21 och 4:1.
3 Översända medborgarförslaget till Trafikverket och berörd vägförening för beaktande.
4 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-02-28
Medborgarförslag om gång- och cykelväg, 2017-08-21
Tekniska nämnden 2017-12-13, § 135
Sammanfattning av ärendet
Göte Johansson har inkommit med ett medbogarförslag om att det ska byggas en gång- och
cykelväg mellan Långaveka skola och Glommens hamn. Förslagsställaren anser att gångoch cykeltrafikanter utsätter sig för fara vid transport på Glumstensvägen då vägen är smal.
Enligt motionären finns utrymme för en gång- och cykelväg då det i detaljplanen för
området finns möjlighet till en väg som är tolv meter bred, medan vägen för närvarande
endast är åtta meter bred. Vidare föreslår förslagsställaren att vägen, som har enskilt
huvudmannaskap, bör ha kommunalt huvudmannaskap.
Tekniska nämnden har beretts möjlighet att inkomma med yttrande över
medborgarförslaget. I korthet förmedlar nämnden att gällande detaljplan medger
utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Glumstensvägen i enlighet med förslagsställarens
förslag, men vägen är emellertid statlig och en utbyggnad av gång- och cykelväg bör
således ske i Trafikverkets regi. Det finns dock cirka 25 villatomter som har mark ända
fram till vägen, vilket innebär att en utbyggnad av gång- och cykelväg kräver ingrepp på
dessa tomter samt markförhandling.
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Forts § 79
En ändring av huvudmannaskap för Glumstensvägen enligt förslaget kräver revidering av
gällande detaljplan, men nämnden anser att det inte är lämpligt att ha kommunalt
huvudmannaskap för spridda vägar som ligger utanför områden med kommunalt
huvudmannaskap. I Glommen finns inget kommunalt huvudmannaskap över vägar i övrigt.
Frågan om huvudmannaskapet behandlas i planprogram för Glommens hamn samt
pågående detaljplanearbete, i vilken en trafikutredning också kommer genomföras.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar förslagsställarens åsikt om att det ska kännas tryggt att
ta sig fram med cykel eller till fots på Glumstensvägen i Glommen. Då vägen är statligt
ägd konstaterar dock kommunstyrelseförvaltningen att kommunen i nuläget inte har
möjlighet att vidta åtgärder i form av utbyggnad av gång- och cykelväg längs med vägen.
Att åtgärden som föreslås bedöms ha inverkan på cirka 25 villatomter gör också att en
sådan situation blir problematisk. Frågan om kommunalt huvudmannaskap, som
förslagsställaren lyfter, utreds i alla detaljplaner då det ingår i arbetsordningen, så även i
arbetet med planprogram för Glommens hamn och i pågående detaljplanearbete. Därmed
bör medborgarförslaget avslås.
Yrkande
Tore Holmefalk (C) yrkar att förslagsställaren även ska informeras om att fråga om
huvudmannaskap behandlas i samband med detaljplanerna Långaveka 3:21 och Långaveka
4:1, samt att medborgarförslaget ska översändas till Trafikverket och berörd vägförening
för beaktande och att medborgarförslaget därmed ska anses behandlat.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelseförvaltningens förslag mot
Tore Holmefalks (C) ändringsyrkande om att medborgarförslaget ska anses behandlat och
finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Tore Holmefalks (C) yrkande.
Därefter ställer ordförande proposition på Tore Holmefalks (C) tilläggsyrkande om att
förslagsställaren även ska informeras om detaljplanerna Långaveka 3:21 och Långaveka
4:1 mot avslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Tore Holmefalks (C)
yrkande.
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Avslutningsvis ställer ordförande proposition på Tore Holmefalks (C) tilläggsyrkande om
att medborgarförslaget ska översändas till Trafikverket och berörd vägförening för
beaktande mot avslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med
Tore Holmefalks (C) yrkande.
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2018-03-07 och anslaget 2018-03-08.
Utdragsbestyrkande
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