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Motion angående ökad trafiksäkerhet på Torggatan i Anderstorp 
 
Ärendebeskrivning 
Susanne Josefsson (S), Gunnel Augustsson (S) och Jörgen Karlsson (S) har den 8 
mars 2012 lämnat en motion, där de  yrkar att man utreder hur man kan förbättra 
trafiksäkerheten på Torggatan i Anderstorp (vid ICA) för att öka trafiksäkerheten 
för alla trafikanter, samt att man snarast gör något för att förhindra parkering på 
Torggatan i Anderstorp (vid ICA). 
 
Motionärerna menar, att trots att det finns parkeringsplatser både på ICA:s 
parkering och på torget på andra sidan, väljer bilister att parkera på gatan eller på 
trottoaren. Detta gör att det blir svårt för de gående att komma förbi med till 
exempel barnvagn eller rollator, vilket tvingar dem ut på gatan för att komma 
förbi . Det blir även svårt för bilister att passera vid möte med två bilar. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 april 2012 beslutades att remittera 
motionen till tekniska nämnden för beredning. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 23 maj 2012 beslutat att införa 
förbud att stanna och parkera fordon vid Torggatan i Anderstorp. 
 
Kommunstyrelsen har den 14 augusti 2012 beslutat att med anledning av tekniska 
nämndens beslut är motionen bifallen. 
 
Beslutsunderlag 
Motion angående ökad trafiksäkerhet på Torggatan i Anderstorp, daterad den 8 
mars 2012 
Kommunstyrelsen den 3 april 2012, § 102 
Kartbilaga daterad den 9 maj 2012 
Tekniska nämnden den 23 maj 2012, § 37 
Kommunstyrelsen den 14 augusti 2012, § 253 
 
Yrkande 
Jörgen Karlsson (S), Staffan Sjöblom (M) och Anders Gustafsson (SD): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen med hänvisning till tekniska nämndens beslut att införa 

förbud att stanna och parkera fordon vid Torggatan i Anderstorp enligt 
tekniska nämndens beslut, daterat den 23 maj 2012. 
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