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Mottagare

Samhällsbyggnadsutskottet

Medborgarförslag gällande säkrare skolväg för
barnen på Kullstaskolan
Förslag till beslut

Att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget till en kostnad av
1.75 miljoner kronor samt uppdra kommundirektören att planera för
genomförande samt återrapportera till fullmäktige.
Sammanfattning av ärendet

Medborgarförslaget om att längs med Idrottsvägen etablera en säker skolväg till
Kullstaskolan från Kullstavägen till Hemvägen. Sträckan är uppmätt till styvt
1000m med varierande bredd. Vägen ingår i Hammarstrands vägförening och
behöver en bredd på minst 5.5m, detta kan generellt säkerställas fast en gångväg
på 1.2 meter etableras.
Ärende

Det inkomna medborgarförslaget föreslår att Ragunda kommun ska låta uppföra
en gång och cykelväg längs Idrottsvägen, från Kullstavägen till Hemvägen(ca 1
km). Syftet är att öka säkerheten för främst skolbarn på väg till och från skolan
men även andra gående och cyklister. Vägen har även en del tung trafik i form av
lastbilar och bussar.
Medborgarförslaget om att längs med Idrottsvägen etablera en säker skolväg till
kulstaskolan från Kullstavägen till Hemvägen. Sträckan är uppmätt till styvt
1000m med varierande bredd. Vägen ingår i Hammarstrands vägförening och
behöver en bredd på mins 5.5m, detta kan generellt säkerställas fast en gångväg på
1.2 meter etableras.
För att kunna genomföra byggnationen så behöver några saker säkerställas:
-Markavtal med Hammarstrands vägförening.
-Projektering av mark.
-Medel Projektering.
-Prioritering för när i tid projektet kan genomföras.
-Beslut om investeringsmedel.
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För att säkerställa en säker gångväg till Kullstakolan efter Idrottsvägen har
förvaltningen bedömt att det krävs ett förhöjt gångfält på 1.2 meters bredd med
tillhörande belysning. Överslagskostnader från kalkylatorböcker ger en kostnad
om 1.75 miljoner kronor för att säkerställa detta.
Uppföljning

Uppföljning bör ske inför nästkommande budgetarbete för att säkerställa att
uppdraget planeras in i investeringsbudgeten.
Konsekvenser för barn

Endast positiva konsekvenser för barn då hastigheten på vägen kommer sänkas
med minskad vägbredd och barn via förhöjt gångfält kommer skiljas från övrig
trafik.
Underlag för beslut

Medborgarförslaget
Beredande handläggare

Patrik Lindberg
Anton Falk
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Beslut skickas till

Förslagsställarna
Patrik Lindberg
EvaLinda Grensman

EvaLinda Grensman
Förvaltningschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen

