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Dnr KS 2018/185 

KF § 119 Svar på motion om säkrare skolvägar 
i centrala Åmål - Lisbeth Vestlund (-)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

 Ge i uppdrag åt teknik- och fritidsnämnden att ta fram kartor över gång- 

och cykelvägnät/skolvägar som ska presenteras på Åmåls kommuns 

hemsida.  

 Bifalla den del av motionen som avser förbättrad information på 

kommunens hemsida.  

 Uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning och styrgruppen för översiktlig 

planering att föra in en cykelbana längs Kungsgatan mellan Södra 

Långgatan och Lunnegatan i den fördjupade översiktsplanen som är under 

framtagande. 

 I övrigt betrakta motionen som besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Lisbeth Vestlund (-) inkom den 25 april 2018 med en ”motion om säkrare 

skolvägar för våra skolbarn och övriga fotgängare och cyklister.” I motionen 

föreslår Vestlund att markeringar på cykelbanor/gångbanor ses över, för att skapa 

ökad tydlighet. Vidare efterlyser motionären en utredning av hur skolbarn i Åmål 

gör sina vägval vid transporter till skolan, främst per cykel. Utredningen bör 

också utforska huruvida det går att styra barnen till säkrare stråk.  

Motionären föreslår trafikvärdar och översyn gällande belysning vid passager för 

cyklister och fotgängare över trafikerad väg. Utredningen av skolbarns vägval och 

ansträngningarna att styra barnen till säkra stråk bör också leda till att dessa stråk 

och identifierade ”huvudleder” för skolbarn blir högprioriterade för snöskottning 

och grusning, menar motionären. Stråken – om de kan identifieras – bör lyftas 

fram via kartor på kommunens hemsida.  

Motionen remitterades till teknik- och fritidsnämnden som har berett ärendet med 

hjälp av sin förvaltning. Det förslag till beslut som nämnden lagt fram för 

kommunfullmäktige i Åmål är helt och hållet samstämmigt med förslaget i denna 

tjänsteskrivelse. I beslutet från teknik- och fritidsnämnden från 17 mars 2020 står 

att läsa att gatuenheten anser att man kontinuerligt arbetar med just den typ av 

frågor som efterfrågas av motionären.  

Exempel på detta arbete ges med hänvisning till de trafikutredningar för 

Rösparksområdet som gjordes 2015. När det gäller snöröjning så är redan alla 

gång- och cykelbanor högsta prioritet hos gatuenheten.  

Både förvaltningen och nämnden menar att önskemålet om kartor på hemsidan 

som visar på lämpliga skolvägar kan uppfyllas.  
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Teknik- och fritidsförvaltningen tillstår i sin beredning att det finns en brist i 

gång- och cykelvägnätet i Åmål som också har inverkan på skolvägnätet. Denna 

brist är avsaknaden av cykelbana längs Kungsgatan, mellan Södra Långgatan och 

Lunnegatan. Denna svaghet ska enligt teknik- och fritidsnämndens långsiktiga 

planering utredas och föreslås åtgärder under 2023. 

Kommunledningskontoret anser att den beredning som ärendet utsatts för hos 

teknik- och fritidsförvaltningen har resulterat i ett välavvägt förslag till beslut från 

teknik- och fritidsnämnden. Upplysningar om eventuella tillbud eller olyckor 

bland skolbarn- eller ungdomar har inhämtats från barn- och 

utbildningsförvaltningen. Det visar sig att olyckor inte är ett allvarligt problem för 

den som färdas till eller från skolan i Åmål för närvarande. 

Det är därför kommunledningskontorets uppfattning att kommunfullmäktige kan 

låta gatuenheten att fortsätta arbeta för att förbättra trafiksituationen enligt sin 

sedan tidigare fastlagda plan. Kommunledningskontoret anser dock att 

gatuenhetens plan för etableringen av en cykelbana längs Kungsgatan, mellan 

Södra Långgatan och Lunnegatan, ligger allt för långt fram i tiden. 

Att utreda en sådan cykelbana först 2023 för att därefter föra in den i 

investeringsplaner skulle kunna innebära att det dröjer minst fem år innan en 

byggnation skulle kunna påbörjas. Detta är inte optimalt med tanke på det 

omfattande planarbete som pågår inom Åmåls kommun. 

Kommunledningskontoret föreslår därför kommunfullmäktige i Åmåls kommun 

att ge i uppdrag till den politiskt utsedda styrgruppen för översiktlig planering och 

kommunstyrelseförvaltningen att säkerställa att etableringen av en cykelbana förs 

in i arbetet med den fördjupande översiktsplanen, FÖP. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 3 juni 2020 § 129 

- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 22 april 2020 

- Motion från Lisbeth Vestlund den 25 april 2018 

- Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande den 12 mars 2020 

- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämndens sammanträde den 17 mars 

2020 § 25 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Motionären 

Biträdande kommundirektör 

Tf plan- och fastighetschef 

Gatuchef 

__________ 


