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Yttrande, medborgarförslag om sänkt hastighets
begränsning på Herrgårdsvägen i Bångbro, Katarina Forsetti 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Katarina Forsetti inkom den 29 april 2015 med medborgarförslag rörande sänkt 
hastighetsbegränsning på He1Tgårdsvägen i Bångbro. 

I medborgarförslaget anges att det tidvis är mycket trafik på Hengårdsvägen i 
Bångbro och att hastighetsbegränsningen på denna väg uppgår till 50 kilometer i 
timmen men vissa trafikanter inte respekterar denna hastighetsbegränsning. 
Katarina Forsetti föreslår i medborgarförslaget att hastighetsbegränsningen på 
Hengårdsvägen i Bångbro ändras till 30 kilometer i timmen. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 maj 2015, § 45 hänskjuta 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Förslag till yttrande daterat den 27 september 2016 har inkommit från kanslichef 

Anders Andersson. I förslaget till yttrande anges bland annat att kommunen har för 

avsikt att genomföra en översikt av skyltning och hastighetsbegränsningarna på de 

gator och vägar där kommw1en är väghållare. Vid denna översikt skall beaktas 

Trafikverkets nya mera flexibla tiostegssystem där tidigare hastighetsbegränsningar 

kompletteras med 40, 60, 80, 100 och 120 kilometer i timmen. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar förslaget till yttrande. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till yttrande. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Förslag till yttrande över medborgarförslag rörande sänkt 
hastighetsbegränsning på Herrgårdsvägen i Bångbro 

Inledning 
Katarina Forsetti inkom den 29 april 2015 med medborgarförslag rörande sänkt 
hastighetsbegränsning på Herrgårdsvägen i Bångbro. 

I medborgarförslaget anges att det tidvis är mycket trafik på Herrgårdsvägen i Bångbro och 
att hastighetsbegränsningen på denna väg uppgår till 50 kilometer i timmen men vissa 
trafikanter inte respekterar denna hastighetsbegränsning. Katarina Forsetti föreslår i 
medborgarförslaget att hastighetsbegränsningen på Herrgårdsvägen i Bångbro ändras till 
30 kilometer i timmen. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 maj 2015, § 45 hänskjuta 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Yttrande med anledning av medborgarförslaget 
Det pågår en omorganisation gällande trafikfrågor i kommunen i det att dessa och 
trafiknämnden skall överflyttas från nuvarande Bergslagens miljö- och byggförvaltning till 
nuvarande Bergslagens kommunalteknik. Från och med den I januari 2017 kommer 
kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen bildas och samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen. Trafikfrågor kommer då att handhas av kommunalforbundet Samhällsbyggnad 
Bergslagen. 

För närvarande är tjänsterna inom trafikavdelningen på Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning vakanta och rekrytering pågår. När dessa tjänster tillsatts och 
omorganisationen har genomförts, har kommunen för avsikt att genomföra en översikt av 
skyltning och hastighetsbegränsningarna på de gator och vägar där kommunen är väghållare. 
Vid denna översikt skall beaktas Trafikverkets nya mera flexibla tiostegssystem där tidigare 
hastighetsbegränsningar kompletterats med 40, 60, 80,100 och 120 kilometer i timmen. 

Förslag 
Undertecknad föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande 

et~~t~ 
Anders Andersson 
Kanslichef 
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