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§ 17
Medborgarförslag om att flytta hastighetsskylt för
att sänka hastigheten genom Köinge. KS 2017-400

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Överlämna medborgarförslaget till Länsstyrelsen i Hallands län.
2 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-12-21
Medborgarförslag om att flytta hastighetsskylt, 2017-08-17
Trafiknämnden 2017-09-20, § 35
Sammanfattning av ärendet
Cornelia Sveglander har inkommit med ett medborgarförslag om att hastighetsskylten i
Köinge ska flyttas cirka 500 m i riktning mot Falkenberg till där bebyggelsen i Köinge
börjar. Syftet med åtgärden är att hastigheten genom samhället ska sänkas.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2017-08-29 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har överlämnat
ärendet till trafiknämnden för yttrande. Trafiknämnden låter i sitt yttrande över
medborgarförslaget meddela att en åtgärd enligt förslaget innebär att hastighetsskylten
kommer att placeras utanför tätbebyggt område, vilket således innebär att Falkenbergs
kommuns ansvar och befogenheter upphör och Länsstyrelsen i Hallands län är
beslutsinstans. Vidare informerar trafiknämnden om pågående utredning om sänkt
hastighetsbegränsning i Köinge inom tätbebyggt område. Utredningen är ännu inte
färdigställd.
Ekonomi
Förslaget bedöms inte påverka den kommunala ekonomin.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen förstår förslagsställarens intention med medborgarförslaget
om att en åtgärd om flytt av hastighetsskylt skulle kunna bidra till en lägre hastighet bland
trafikanter genom Köinge tätbebyggelse.
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Forts § 17
Det pågår för tillfället ett utredningsarbete på kommunstyrelseförvaltningen om
hastighetsbegränsningen i Köinge, vilken väntas vara färdigställd under våren 2018. Vilka
åtgärder som presenteras i det sammanhanget återstår emellertid att se.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar, efter trafiknämndens yttrande över
medborgarförslaget, att en åtgärd om flytt av hastighetsskylten cirka 500 m mot
Falkenberg innebär att skylten lämnar kommunens ansvarsområde och hamnar på
länsstyrelsens ansvarsområde. Det beror på att skylten inte längre är inom tätbebyggelse,
vilket endast är det kommunen svarar för. Därför föreslås att medborgarförslaget
överlämnas till Länsstyrelsen i Hallands län och därmed anses behandlat.
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2018-01-10 och anslaget 2018-01-11.
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