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Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag

1. Bifalla Maria Wålinders medborgarförslag om 30 km/h på Romstadsvägen, på
sträckan utmed förskolan Vitlöken.
2. Avslå delen i Maria Wålinders medborgarförslag som gäller 40 km/h på
resterande delen av Romstadsvägen.
Sammanfattning av ärendet

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Maria Wålinder att
kommunen sänker hastigheten från 50 km/h till 40 km/h på hela Romstadsvägen,
förutom sträckan utanför montessoriförskolan Vitlöken, där hon föreslår 30 km/h.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september att översända medborgarförslaget
till teknik- och fastighetsnämnden för beslut.
Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 november 2013.
Kommunfullmäktiges protokoll den 19 september 2013.
Maria Wålinders medborgarförslag den 28 augusti 2013.
Ärende

Maria Wålinder har kommit in till kommunen med ett medborgarförslag där hon
föreslår att kommunen sänker hastigheten från 50 km/h till 40 km/h på hela
Romstadsvägen, förutom sträckan utanför montessoriförskolan Vitlöken, där hon
föreslår 30 km/h. Inga särskilda skäl har angetts till förslaget.
Kommunens riktlinjer för hastigheter säger att hastighetsbegränsningen på större så
kallade snabba 50-vägar, som ligger i direkt anslutning till en skola eller förskola,
ska sänkas till 30 km/h. Romstadsvägen är huvudled och har lite av karaktären
genomfartsgata. Årsmedeldygnstrafiken är nästan 2000 fordon vilket innebär att
gatan är betydligt mer trafikerad än en vanlig villagata.
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Teknik- och fastighetsförvaltningen anser att Romstadsvägen kan betraktas som
snabb 50-väg och därmed bör sträckan som är belägen utmed förskolan sänkas till
30 km/h enligt kommunens riktlinjer.
Förvaltningen anser dock inte att en sänkning av hastighetsbegränsningen på
resterande del av Romstadsvägen från 50 till 40 km/h kan motiveras och föreslår
därför att den delen av medborgarförslaget avslås.
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