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Medborgarförslag: Trafikljus vid Stockholmsvägen 34
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår utplacering
av trafikljus alternativt blinkande övergångsskylt (FIVÖ-system) vid övergångsstället beläget vid Stockholmsvägen 34. Som motiv för detta anför förslagsställaren bland annat att det dagligen är många barn som går denna väg
och att kommunen ska ansvara för trygga skolvägar.
Förslaget remitterades till tekniska nämnden för yttrande. I yttrandet föreslog nämnden fullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till
bland annat:
Såväl skyltning som sikt vid övergångsstället bedömdes vara god.
Övergångsstället används inte specifikt för att ta sig till och från skola.
Det förslag till beslut som skrevs fram med hänvisning till tekniska nämndens yttrande återremitterades av kommunstyrelsen, 2019-11-25 § 270, då
man menade att man borde se över andra alternativ till hastighetsbegränsande åtgärder. Tekniska nämnden beslutade då om ett uppdrag till tekniska
förvaltningen, 2020-03-19 § 26, att genomföra alternativa trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsstället Stockholmsvägen 34. Uppdraget, som
återrapporterades till nämnden, 2020-10-29 § 124, innefattade åtgärder som
var inkluderade i 2020 års arbete med trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Åtgärderna innebär att man:
- förbättrat sikten över oskyddade trafikanter som nyttjar övergångsstället
genom att ta bort den parkering på Stockholmsvägen som var närmast övergångsstället,
- utformat refugen men påkörbar pollare och pyramidplattor så att de fordon
som kommer från gamla Bålsta och ska svänga in till OKQ8 måste ta ut
svängen längre ifrån gång-/cykelbanan och
- tillgänglighetsanpassat övergångsstället med sinus- och kupolplattor för
synskadade.
Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att anföra i detta utan föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 29
Tjänsteskrivelse
Medborgarförslag 2018-11-12
Tjänsteskrivelse KS 2019-10-22
Protokoll KS 2019-11-25, § 270 – återremiss
Protokoll TN 2020-03-19, § 26
Tjänsteskrivelse TN 2020-10-14
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så är fallet.

______________
Beslutet skickas till:

Förslagsställare
Kommunstyrelsens kansli
Tekniska förvaltningen, Gata och Park – för kännedom
Uppdragslista
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