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Dnr KS 2020/420 

KF § 19 Svar på medborgarförslag om 
förbättring av väg till kommunala 
fastigheter/anläggningar - Sten Lindström  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till samhällsbyggnadsenheten och 

teknik- och fritidsförvaltningen att i samband med ombyggnaden av Tösse skola 

åtgärda trafikproblemen i anslutning till skolans infart. Uppdraget innefattar att 

åtgärda parkeringssituationen för Tösse skola och Tössevallen. 

Därmed anses medborgarförslaget bifallet. 

Sammanfattning av ärendet 

Sten Lindström har den 12 november 2020 inkommit med ett medborgarförslag. 

Han föreslår att teknik- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra 

Frillsätersvägens anslutning till väg 2244 mer trafiksäker. Han föreslår även att 

Åmåls kommun bekostar asfaltering av Frillsätervägen på sträckan väg 2244 till 

infarten till Tösse IFs klubbstuga, inklusive parkeringsplatsen vid Tössevallen. 

Utöver detta vill Lindström att ett staket med cirka två meters höjd monteras 

utmed den sida av parkeringsplatsen som vetter mot Tössevallen för att skydda 

parkerade bilar i samband med fotbollsträningar och matcher. 

Medborgarförslaget remitterades av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen 

där samhällsbyggnadsenheten har berett ärendet.  

Tösse skola har tidigare haft egen infart från väg 2244. Efter att förändringar av 

tillfarten genomförts går numera all trafik till skolan och Tössevallen via 

Frillsätersvägen, en enskild grusväg. In- och utfart på Frillsätersvägen är inte 

trafiksäker eftersom sikten är skymd av ett backkrön. Tössevallens parkering 

används av skolans personal vilket medför att besökande till Tössevallen 

använder parkeringsplats avsedd för skolskjutsar. 

Trafiksäkerheten i anslutning till skolans infart har väsentligt förvärrats efter att 

Skolvägen stängts. Med anledning av detta krävs en omfattande åtgärd för att 

säkerställa tryggheten för bilister och barn. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 10 februari2021 § 36 

- Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef den 7 januari 2021 

- Medborgarförslag från Sten Lindström den 12 november 2020 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

Förslagsställaren 

Teknik- och fritidsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 

__________ 


