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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Dnr KS 2017/303

§ 358 Motion från Jan-Åke Boulkizz (SD)
angående tunnel under väg 13/Lybykorset
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta:
-Motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar därtill:
-Uppmana gata/parkchef att tillskriva och uppvakta Trafikverket.

Sammanfattning av ärendet
Jan-Åke Boulkizz (SD) har inkommit med en motion angående
tunnel under väg 13/Lybykorset vari motionären vill att kommunen
verkar för att man bygger en tunnel under väg 13 vid Lyby korset så
att man lätt och trafiksäkert kan ta sig över/under den
olycksdrabbade väg 13 samt att man samtidigt gör heldragna
mittlinjer på väg 13 och förbjuder vänstersväng för dem som skall
svänga av till Lyby vid Hee, då det finns ett bättre och säkrare kors,
Lybykorset.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-28, § 108 att motionen får
ställas och att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning.
I ärendet föreligger yttrande från tekniska nämnden 2018-04-26, §
73, där det framgår att Trafikverket är väghållare för berörda sträckor
samt beslutsfattande myndighet gällande eventuell investering i
tunnel, vilket innebär att Hörby kommun inte kan besluta i frågan.
Hörby kommun kan uppmärksamma Trafikverket genom att
tillskriva Trafikverket om ärendet.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta: -Motionen anses besvarad.
Birger Larsson (L) yrkar, med instämmande av Susanne Meijer (S)
och Stefan Borg (SD), att kommunstyrelsens arbetsutskott därtill ska
besluta: -Uppmana gata/parkchef att tillskriva och uppvakta
Trafikverket för att uppmärksamma problematiken.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till
beslut och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2018-04-26, § 73
Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-28, § 108
Motion från Jan-Åke Boulkizz (SD) angående tunnel under väg
13/Lybykorset
Beslutet skickas till
Gata/Parkchef
_____
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