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HANDLING 
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§ 60 Medborgarförslag om rondell vid Silvermyntsgatan- Berggatan 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Medborgarförslaget inkom den 26 februari 2018 från Pierre Inelöv och handlar om 
rondell i korsningen Silvermyntsgatan - Bergsgatan. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 /53 /1, Svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2019 /53/2, Yttrande från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2019 /53 /3, Medborgarförslag från Pierre Inelöv 

Ledningsutskottets beslut 2019-03-20, § 64 

Yrkande 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att bifalla medborgarförslaget. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget. 

Utdrag 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESP R0TOKOLL 
LEDN I NGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2019-03-20 

28 (41) 

Dnr 2017 /1534 -1 
Medborgarförslag om rondell vid Silvermyntsgatan- Berggatan 

INLEDNING 
Medborgarförslaget inkom den 26 februari 2018 från Pierre Inelöv och handlar om 
rondell i korsningen Silvermyntsgatan - Bergsgatan. 

Beredning 
Bilaga KS 2019/53/1, Svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2019 /53 /2, Yttrande från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2019/53/3, Medborgarförslag från Pierre Inelöv 

Yrkande 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla medborgarförslaget. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att bifalla medborgarförslaget. 

Utdrag 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 
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Svar på medborgarförslag om rondell i korsningen 
Silvermyntsgatan - Bergsgatan 
Den 26 februari 2018 inkom rubricerat medborgarförslag inlämnat av Pierre Inelöv. 

Förslagsställaren framför att det under hösten och vintern har inträffat flera olyckor 
invid eller vid den aktuella korningen och behovet av en rondell och därmed ökad 
säkerhet är ett måste. Förslagsställaren önskar att kommunen utreder detta så att 
Sala kan bli ännu tryggare. 

Medborgarförslaget har remitterats till Samhällsbyggnadskontoret för yttrande. 

I yttrandet framgår att Sala kommun aktivt arbetar med att öka säkerheten för 
oskyddade trafikanter särskilt. En effektiv metod för att höja säkerheten är 
exempelvis att minska hastigheter för bilister och andra fordon 

Samhällstekniska enheten har genomfört trafikmätningar längs med 
Silvermyntsgatan och Berggatan 2010, vilka visade på en relativt hög 
trafikbelastning på Silvermyntsgatan. Hastigheten längs sträckan är satt på en skälig 
nivå i förhållande till trafiken. Enheten planerar att fortsätta trafikmätningar i 
området och dessa kan ligga till grund för vidare bedömningar. 

Åkrahallen är en målpunkt för gående, cyklister, bilister och lastbilar. För att ta fram 
ett tillräckligt underlag för att avgöra behovet av en cirkulationsplats föreligger 
behovet av ytterligare mätningar såsom trafikmängd, hastighet på passerande 
fordon, antalet gångtrafikanter och cyklister. 

Samhällsbyggnadskontoret ställer sig positivt till en cirkulationsplats i området. En 
cirkulationsplats kan minimera olycksrisken och då särskilt i rusningstrafik. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger kontoret i uppdrag att 
fortsätta utreda behovet av en cirkulationsplats vid Silvermyntsgatan - Berggatan. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 
733 25 Sa la 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växe l: 0224-74 70 00 
Fax: 0 224-188 SO 

kommun.info@sa la.se 
www.sa la.se 

Anders Wigelsbo 
Kommunstyrelsens ord förande 

anders .wigelsbo@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 
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Kommunstyrelsen 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget 

#!-
Anders Wigelsbo(C) 
Kommunstyrelsens ordförande 

2 (2) 
2019-03-13 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 

Yttrande 

A KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2018 -09- 1 2 

Medborgarförslag om cirkulationsplats i korsningen Silvermyntsgatan 
- Berggatan 

-., 

Sala kommun arbetar aktivt med att öka säkerheten för oskyddade trafikanter 
särskilt. En effektiv metod för att höja säkerheten är exempelvis att minska 
hastigheten för bilister och andra fordon. 

Samhällstekniska enheten har genomfört trafikmätningar längst med 
Silvermyntsgatan och Berggatan år 2010 vilket visade på en relativt hög 
trafikbelastning på Silvermyntsgatan . Hastigheter längst sträckan är satt på en 
skälig nivå i förhållande till trafiken. Enheten planerar fortsatta trafikmätningar i 
området och dessa kan ligga till grund för vidare bedömningar. 

Åkrahallen är en målpunkt för gående, cyklister, bilister och lastbilar. För att ta 
fram ett tillräckligt underlag för att avgöra behovet av en cirkulationsplats 
föreligger behovet av ytterligare mätningar såsom trafikmängd, hastighet på 
passerande fordon, antalet gångtrafikanter och cyklister. 

Samhällsbyggnadskontoret ställer sig positivt till en cirkulationsplats i området. 
En cirkulationsplats kan minimera olycksrisken och då särskilt i rusningstrafik. 
Samhällstekniska enheten saknar i år medel för att investera i en 
cirkulationsplats, något som vid beslut behöver räknas med i projekten för 2019. 

Slutsats 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger kontoret i uppdrag 
att fortsatt utreder behovet av en cirkulationsplats vid Silvermyntsgatan
Berggatari under resterande del av året. 

1 (1) 
2018-09-11 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förva ltn ing 
Box 304 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Telefon: 0224-74 70 00 Samhällsbyggnadskontore t 

733 25 Sa la 

Fax: 0224-188 50 

kommun. info@sala .se 

www.sa la.se 
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ALAKOMMU 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Sala Kommun 
Box 304, 733 25 Sala 
kommun .info@sala.se, 0224-74 70 00 

Medborgarförslag till kommunen 

Vl. Förslag 

Kontaktperson 

Förnamn 
Pierre 

'Jtdelningsadress 

Postort 

E-postadress 

Förslag 

---~---·--·----·----·---·-----

(du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild) 

Rondell vid korsning Silvermyntsgatan - Berggatan 

Motivering 

(du kan också bifoga en bilaga med motiveringen) 

Efternamn 

inelöv 

Postnummer 

lnk. 2017 -12- 1 8 
!@rlenr Aklbllaga 
' 60 ,~1J,j 

Telefon (även riktnummer) 

Under hösten och vintern har det inträffat flera olyckor invid eller vid den korsningen och behovet av en rondell och därmed en ökad 
säkerhet är ett måste. Jag önskar att kommunen snarast utreder detta så att Sala blir ännu tryggare. 

Jag medger att mitt namn får publiceras på kommunens hemsida tillsammans med mitt förslag 

Ja 

Underskrift 
I 

Datum och underskrift 

~ ', 

Sida 1 av 1 
Löpnummer 42 781 


