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KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2019-04-04 
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HANDLING 
NR 9 2019 

Dnr 2018/94 -Lt 
§ 58 Medborgarförslag om avstängning av smitvägen Agueligatan mel

lan Gruvgatan - Drottninggatan 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Medborgarförslaget inkom den 12 januari 2018 från förslagsställaren och handlar 
om avstängning av smitvägen Agueligatan mellan Gruvgatan - Drottninggatan. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 /51/1, Svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2019 /51/2, Yttrande från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2019 /51/3, Medborgarförslag 

Ledningsutskottets beslut 2019-03-20, § 62 

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 
Ko mmu nfu llmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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§ 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDN INGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2019-03-20 

26 (41) 

Dnr 2018/94 ··7 

Medborgarförslag om avstängning av smitvägen Agueligatan 
mellan Gruvgatan - Drottninggatan 

INLEDNING 
Medborgarförslaget inkom den 12 januari 2018 från förslagsställaren och handlar 
om avstängning av smitvägen Agueligatan mellan Gruvgatan - Drottninggatan. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 /51/1, Svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2019 /51/2, Yttrande från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2019 /51/3, Medborgarförslag 

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 
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Svar på medborgarförslag om avstängning av smitvägen mellan 
Gruvgatan och Drottninggatan 

Förslagsställaren inkom den 12/1 2018 med rubricerat medborgarförslag. 

Ärendet har remitterats till Samhällsbyggnadskontoret för beredning. En 
trafikmätning har genomförts på den aktuella sträckan. Mätningen visar att 430 
fordon per dygn kör längs sträckan, vilket är en låg siffra för en central gata i staden. 
Mätningen visar också att mellan klockan 21 och 22 är det mindre än tio fordon per 
dygn timme och mellan klockan 22 och 06 är det mindre än 5 fordon per timme. 

Den aktuella sträckan är reglerad som ett så kallat gångfartsområde, vilket innebär 
att fordon inte får framföras med högre hastighet än gångfart, och alla fordon har 
väjningsplikt mot gående. 

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

Anders Wigelsbo ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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2019-03-13 

DIARIENR: 2018/94 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sa la 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun. info@sa la.se 

www.sa la.se 

Anders Wigelsbo 
Kommunsty relsens ord förande 

anders.wigelsbo@sala.se 

Direkt: 0224-74 71 00 



fimSALA r.11 KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 

Yttrande 

lnk. 2018 -05- 2 9 
Dlarlenr 

2010 C/Lf 

Medborgarförslag om avstängning av smitvägen Agueligatan mellan 
Gruvgatan - Drottninggatan 

Samhällsbyggnadskontoret har genomfört en trafikmätning på Agueligatan på sträckan 
mellan Gruvgatan och Drottninggatan. Mätningen visar att antalet fordon som kör längs 
sträckan är 430 fordon per dygn, vilket är en låg siffra för en central gata i staden. 
Mätningen redovisar att mellan klockan 21 - 22 så är det mindre än tio fordon per 
timme, från klockan 22 till 06 är det mindre än 5 fordon per timme. 
Samhällsbyggnadskontoret anser inte att Agueligatan ska stängas på grund av att det är 
en hårt belastad gata. 
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2018-05-29 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Telefon: 0224-74 70 00 Sa mhällsbyggnadskontoret 

733 25 Sala 

Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sa la.se 

www.sa la.se 



Medborgarförslag till kommunen - Inera 

Medborgarförslag till kommunen 
Granska din ansökan före utskrift. 

Gå igenom uppgifterna du fyllt i och kontrollera att allt stämmer. 
Du kan ändra vid behov genom att klicka på länken Ändra. 
När du är klar hämtar du det ifyllda fonnuläretsom PDF och skriver ut och skriver under. 

1. Förslag 

Kontaktperson• 
Förnamn• 

FvslagFii,rhandsgranskaF~■ätt till utskrift 

Utdelningsadrns • 

Postort • 

E•posta dress 

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

Efternamn• 

Postnummer• 

Telefon (även riktnummer)• 

AV$täogning av smitvägen Agueligatan mellan Gruvgatan-Drottninggatan. 

Motivering 
(du kan ocksA bifoga en bilaga med motiveringen) 

Gatan går mellan Äldreboende och Ekebyskolan vilket medför genomfartstrafik. 

Kommunstyrelsens fllrvaltnlng 

lnk. 2018 -01- 1 2 
AAtbll111& 

Det skulle medföra mindre trafik Rådhusgatan- Drottninggatan och >Agueligatan södra del. Genomfartstrafiken börjar tidiga morgnar och 
pågår resten av dagen och består av tunga lastbilar samt personbilar. Vilket skulle innebära lugnare trafikmiljö I hela centrum. 

Jag medger att mitt namn får publiceres på kommunens hemsida tillsammans med mitt fäfslag• 
Nej 

Underskrift 
ifylles efter utskrift. 

Datum och underskrift 

https://sala.eforms.se/oversikt/flow/427 2018-01 -10 


