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Plats och tid Distans och i Tryggö kommunhuset, Kungshamn, torsdagen den 29 april 2021, kl 14.10-14.35. 
. 
 

Beslutande 
 
Mats Abrahamsson (M) Ordförande   
Olof Börjesson (C) deltar på distans  
Roland Mattsson (M) deltar på distans  
 

 
Therése Mancini (S)  
Lars-Erik Knutsson (S) deltar på distans  
 

Närvarande 
ersättare 

 
Jeanette Loy (M) deltar på distans   
Mikael Sternemar (L) deltar på distans  

 
Birgitta Albertsson (S) deltar på distans 
 

Övriga deltagare Pär Eriksson, ordf KSTU deltar på distans  
 
 
 

 
Maria Vikingsson, kommundirektör 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
 

Justerare Therése Mancini (S) 

Justering Protokollet justeras onsdagen den 5 maj kl 10.00 på kommunkansliet. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)   
Justerare    

 Therése Mancini (S) 
 

  

 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-29 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-05-05 – 2021-05-27. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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KSAU § 77  

Godkännande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen. 
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KSAU § 78 Dnr 2019/001220 

Strategiska vägfrågor, cykelleder i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Lobbygruppen för väg 171 fick uppdraget att säkerställa en förbättring av väg 171 av 
Kommunstyrelsen 2019. I tillägg senare samma år även uppdraget att se över möjligheterna att få 
till stånd en cykelled som band ihop våra samhällen i Sotenäs kommun. 
 
Cykelvägar har diskuterats i 10-15 år och mängder av motioner och medborgarförslag har sänts in i 
varierande form. Statliga, kommunala och ideella initiativ har inletts på olika håll i kommunen. 
 
Detta är ett förslag till en långsiktig plan med samlade åtgärder och att långsiktigta resurser avsätts 
för att uppnå en stark genomföradekraft. 
 
Förslag till genomförande; 
Cykelleder i översiktsplanen 
Ett förslag till sträckning från norr till söder för att binda ihop våra samhällen 
En sammanhållen förhandling med Trafikverket 
En budget över tid (upp till 10 år) för genomförandet 
En sammanhållen ansökningsgrupp för bidrag från regionala, nationella och internationella fonder 
En utsedd projektledare 
En utsedd politisk grupp för uppföljning och information till Kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-08-28 § 100, dnr 2019/248, på uppdrag av 
Kommunstyrelsen utsett en politisk lobbygrupp enligt följande; ordförande i tekniska utskottet  
Pär Eriksson (C) sammankallande, och från arbetsutskottet Roland Mattsson (M) och Lars-Erik 
Knutsson (S) till en politisk lobbygrupp med uppdrag att stärka kommunens infrastrukturarbete.  
 
På Kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-03 § 42, dnr 2019/1220, föreslog gruppen att   

• Att man ta fram en långsiktig och hållbar strategi för kommunens väg och cykelnät. 
• Planen ska omfatta årliga åtgärder inkluderande vad vi ska göra, hur vi ska göra det samt när 

vi skall genomföra det. 
• Åtgärderna skall vara finansierade. 
• Planen skall vara visuell och kommunikativ. 

Kommunstyrelsen beslutade då att ge Kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag för en 
sammanhållen strategi för kommunens väg och cykelnät. 

Beslutsunderlag 

Cykelled, från idé till verklighet 2021-04-29 
Utredningsunderlag 2021-03-30 
Kommunstyrelsen 2021-03-31 §  
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Forts. KSAU § 78 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ”Lobbygruppen för väg 171” i uppdrag att starta upp ”Projekt 
cykelled i Sotenäs kommun” inom ramarna för det tidigare beslutade strategiarbetet och att följa 
upp projektet och rapportera utvecklingen till KS. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommundirektören att utse en projektledare och att avsätta medel i 
budget 2021 för uppdraget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om en långsiktig budget upp 
till 10 000 000 Kr över 8 år för färdigställandet, förutsatt att förhandlingar med Trafikverket slutförs 
och godkänns av densamma, samt att upphandlingar av markarbeten i enlighet med föreslagen 
cykelleds sträckning  är inom föreslagen budget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att avsätta 2 miljoner 
kronor i investeringsbudget 2022, som ett första steg. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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