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 Dnr 2022-000048 08 

KF § 107 Svar på motion om att bygga en ny väg till 
och från Spethultsvägen via riksväg 49 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Väg 3022 (Spethultsvägen) förvaltas av 
Trafikverket, som anser att kostnaden för den nya vägen inte är motiverad i förhållande till 
trafikmängden. Tibro kommun gör samma bedömning.  

Reservation 

Hampus Borg (M), Per-Olof Andersson (M), Ann-Britt Danielsson (M), Per-Olof Qvick (M), 
Bodil Olsson (M), Maria Marić (KD), Annika Singleton (KD) och Mouna Eskandar (KD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Hampus Borgs (M) förslag.  

Ärendet 

En motion om att bygga en ny väg till och från Spethultsvägen via riksväg 49 har inkommit 
från Hampus Borg (M). Motionären skriver att vägen skulle gynna hela glesbygden 
klimatmässigt och säkerhetsmässigt året runt samt att den skulle få en positiv effekt på 
områdets framtida exploatering.  

Motionären föreslår därför kommunfullmäktige följande. 

- Att Samhällsbyggnadsförvaltningen får till uppdrag att verkställa den nya vägen. 

- Att den nya vägen finansieras från kommande investeringsbudget år 2023 i särskild 
investeringspost. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2022-02-07 att överlämna motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Samhällsbyggnadsnämnden svarar bland 
annat att vägen har diskuterats under lång tid samt att kommunens nuvarande 
översiktsplan anger att frågan skulle kunna bli aktuell om den östra delen av Fagersanna 
skulle bli kraftigt utbyggd.  

Nämnden svarar vidare att nuvarande väg 3022 (Spethultsvägen) dock är statlig och 
förvaltas av Trafikverket. Trafikverket anser inte att kostnaden för vägkopplingen är 
motiverad i förhållande till trafikmängden. Kommunen skulle därför få stå för hela 
kostnaden för att bygga vägen. 

Samhällsbyggnadsnämnden anser att det i dagsläget inte är motiverat att bygga vägen, 
men att frågan skulle kunna bli aktuell i framtiden om exploatering sker i stor skala i östra 
Fagersanna. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Hampus Borg (M), med instämmande av Per-Olof Andersson (M) och Maria Marić (KD), 
föreslår bifall till motionen. 

Bengt Ferm (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Hampus Borgs (M) förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige är överens om att en ja-röst innebär ja till kommunstyrelsens förslag 
och att en nej-röst innebär ja till Hampus Borgs (M) förslag. Med 26 ja-röster mot åtta nej-
röster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. Se omröstningsbilaga. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-06-27 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-05-23 § 39 
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-05-16 
Översikt trafikmängd väg 3022  
Motion om att bygga en ny väg till och från Spethultsvägen via riksväg 49, 2022-01-26 

Beslut delges 

Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 
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