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2019-04-04 

KF:s 27(4s) 

HANDLING 
NR 7 2019 
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§ 56 Medborgarförslag om övergångsställe vid korsningen Rådmansga

tan - Kungsgatan 

Justerand.es sign 

INLEDNING 
Medborgarförslaget inkom den 27 augusti 2017 från Björn Berntzon och handlar om 
övergångsställe vid korsningen Rådmansgatan - I_{ungsgatan. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 /49 /1, Svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2019 /49 /2, Yttrande från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2019 /49 /3, Medborgarförslag från Björn Berntzon 

Ledningsutskottets beslut 2019-03-20, § 60 

Yrkande 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 

. bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Utdrag 

Kommunfullmäktige 

(i;J 
Utdragsbestyrkande 



§ 60 

Justerand es sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDN INGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2019-03-20 

24(41) 

Dnr 2017 /1082 ... 6 

Medborgarförslag om övergångsställe vid korsningen 
Rådmansgatan - Kungsgatan 

INLEDNING 
Medborgarförslaget inkom den 27 augusti 2017 från Björn Berntzon och handlar om 
övergångsställe vid korsningen Rådmansgatan - Kungsgatan. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 / 49 /1, Svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2019 / 49 /2, Yttrande från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2019 / 49 /3, Medborgarförslag från Björn Berntzon 

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

Beslut 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Utdrag 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo SALA r<'. \ 1 J JI\J 

Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2 .9 -03- 1 5 
Diari enr 2 0 / 7-
Dpb: 

Svar på medborgarförslag om övergångsställe vid korsningen 
Rådmansgatan - Kungsgatan 

Björn Berntzon inkom den 28 augusti 2017 med rubricerat medborgarförslag. 

Förslagsställaren framför att en skylt bör sättas upp för att markera 
övergångsgångsstället mellan gågatan (Rådmansgatan) och Fiskartorget. Enligt 
förslagsställaren är det svårt att i dagsläget veta vem som har företräde med 
olycksfallsrisk som följd . 

Medborgarförslaget har remitterats till Samhällsbyggnadskontoret, 
samhällstekniska enheten för yttrande. 

1 (1) 
2019-03-13 

DIARIENR: 2017 /1082 

I sitt yttrande framför enheten att förare av mo rotfordon har en skyldighet att 
lämna företräde för gående även i det fall ett övergångsställe inte är markerat eller 
skyltat. Gående och cyklister ska i sin tur ta hänsyn till avståendet till-och 
fastigheten hos de fordon som närmar sig. 

Övergång mellan gå-gatan och Fiskartorget är inte markerat som ett 
övergångsställe. Hastigheten på vägen är begränsad till 30 kilometer per timme och 
gäller i hela korsningen. Bilister, cyklister och gångtrafikanter har all en skyldighet 
att ta hänsyn till varandra. 

Att inte märka upp ett övergångsställe är från kommunens sida ett strategiskt val 
baserat på trafiksäkerheten i området. Att införa ett övergångsställe kan i värsta fall 
medföra en ökad olycksrisk så det förekommer att gång-och cykeltrafikanter 
exempelvis tittar i telefonen och/eller anser sig ha företräde framför bilister och 
därmed passerar gatan utan att först söka ögonkontskat med bilisten. Därmed är 
korsningen för allas säkerhet inte uppmärkt som ett övergångsställe. 

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

ÄZ-rgarförslaget 

Anders Wigelsbo ( C ) 
Kommunstyrelsens ordförande 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 
www.sal a.se 

Anders Wigelsbo 
Kommunstyrelsens ordförande 

anders.wigelsbo@sala.se 

Direkt: 0224-74 71 00 
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2018-03-12 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
SAMHÄLLSTEKNISKA ENHETEN 

Yttrande 

A K 
Kommunstyrelsens ffirvaltnlng 

lnk. 2018 -03- 1_ 2 
j enr 
0 1)- /OöJ, Aktbl~ 

Medborgarförslag om övergångställe vid korsningen Rådmansgatan
Kungsgatan 

Förare av motorfordon har en skyldighet att lämna företräde för gående även i 
det fall ett övergångsställe inte är markerat eller skyltat. Gående och cyklister ska 
i sin tur ta hänsyn till avståndet till- och hastigheten hos de fordon som närmar 
sig. 

Övergång mellan gå-gatan och Fiskartorget är inte markerat som ett 
övergångsställe. Hastigheten på vägen är begränsad till 30 km/h och gäller i hela 
korsningen. Bilister, cykel- och gångtrafikanter har alla en skyldighet att ta 
hänsyn till varandra. 

Att inte märka upp ett övergångsställe är från kommunens sida ett strategiskt val 
baserat på trafiksäkerheten i området. Att införa ett övergångsställe kan i värsta 
fall medföra en ökad olycksrisk då det förekommer att gång- och cykeltrafikanter 
exempelvis tittar i telefonen och/eller anser sig ha företräde framför bilister och 
därmed passerar gatan utan att först söka ögonkontakt med bilisten. Därmed är 
korsningen för allas säkerhet inte uppmärkt som ett övergångsställe. 

JONNA KANGAS 
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BLANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SALA KbMl,1UN ~ 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2017 -08~ 1 8 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 ?.5 Sala 

Medborgarförslag <7 -~ 'J / 
~ ./.I. 
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Jag godkäni:ier att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 
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SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box304 
73l 25Sala 
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Besöks adress: Stora Torget l 
Växel: 0224·,7<1 7000 
Fax: 0224·188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Vlrve Svedlund 
r<ommunfullmäktigcs sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224 ·7•1 70 l1 




