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Svar på medborgarförslag: Förslag om nytt trafikljus
över Stockholmsvägen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med anledning av de
trafiksäkerhetsåtgärder som planeras att göras på platsen under hösten 2018.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att kommunen
installerar ett nytt trafikljus för passage över Stockholmsvägen vid
övergångsstället mellan Sibylla och Hemköp.
Tekniska avdelningen har tidigare identifierat platsen som viktig att åtgärda.
Det planeras att under hösten 2018 bygga en smalare passage med refug i
mitten av vägen, det planeras också att sätta upp blinkande
övergångsställesskyltar (FIVÖ-skyltar).
Det finns anledningar till varför tekniska avdelningen inte har föreslagit en
trafiksignal. Kostnaden kan uppgå till 600tkr – 1000tkr, det tillkommer även
en kostnad för drift- och underhåll samt eventuella trafikskador som kan
uppkomma. Ett nytt el-abonnemang med el-dragning måste till. En annan
anledning är att det är ganska trångt på ena sidan av gångbanan och det
skulle troligtvis krävas en breddning av gångbanan. En enskild trafiksignal
bör som oftast integreras med en trafiksignalerad vägkorsning. Om det finns
en politisk vilja att föreslå trafiksignal behövs möjligheter och kostnader
utredas ytterligare.
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås med anledning av de
trafiksäkerhetsåtgärderna som planeras att göras under hösten 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-09-17 § 176
Protokollsutdrag tekniska 2018-09-03 § 61
Tjänsteskrivelse 2018-06-05
Medborgarförslag 2018-02-13
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars-Göran Bromander (S) yrkar att medborgarförslaget bifalls.
Bengt Björkman (SD) yrkar att medborgarförslaget ska avslås.
Beslutsgång
Ordförande Ulf Winberg (M) frågar om fullmäktige bifaller eller avslår
medborgarförslaget och finner att förslaget avslås.
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Protokollsanteckning
Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Lars-Göran Bromander (S),
Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Nina Manninen (S), Akasya
Randhav (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S),
Hillevi Anderstedt (S), Inger Wallin (S). Maria Annell (S), Antonio Lopez
(S), Jan Barrefors (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lars-Göran
Bromanders (S) yrkande.
______________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Tekniska avdelningen, för kännedom
Kansliet, till hemsidan
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