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Kf §150   Dnr:  KS.2011.9   73 
  
 Motion om trafiksäkerhet för boende och personal vid äldreboenden   
  
Kf §150  2011-11-24  Ärendebeskrivning 

Susanne Josefsson (S) och Marie Johansson (S) lämnade den 11 januari 2011 in 
en motion om trafiksäkerhet för boende och personal vid äldreboenden. I 
motionen föreslås att man utreder hur de boende på äldre boendet Vitsippan på 
ett säkert sätt ska kunna ta sig över Storgatan och att man ser över om det finns 
liknande problem vid övriga äldreboenden i kommunen. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning och den 16 februari 
2011 tog kommunstyrelsen beslut att överlämna motionen till tekniska nämnden 
för yttrande. 
 
Av yttrandet från tekniska nämnden den 24 augusti 2011 framgår att det inte är 
aktuellt med någon åtgärd på Norra Storgatan i Gislaved i dagsläget. 
Anledningen är att det är Trafikverket som är väghållare, även för gångbanorna. 
Trafikverket säger sig inte ha för avsikt att utföra några trafiksäkerhetsåtgärder 
innan vägen överlämnas till kommunen i samband med färdigställandet av 
förbifart väg 27. I den fördjupade översiktsplanen för Gislaveds tätort, antagen 
20 juni 2011, avser man flytta över genomfartstrafiken från Norra Storgatan och 
Järnvägsgatan till Mårtensgatan. I samband med genomförandet av detta är 
intentionen att anpassa utformningen av Norra Nissastigen och Järnvägsgatan så 
att miljön för oskyddade trafikanter förbättras. 
 
När det gäller liknande problem vid övriga äldreboenden i kommunen har 
tekniska kontoret gjort en översyn av trafiksäkerheten. Vissa brister har 
konstaterats. Tekniska nämnden menar i sitt yttrande att trafiksäkerhetsåtgärder 
vid övriga äldreboenden kommer att beaktas i kommunens gång- och 
cykelvägsplan och vid planering av trafiksäkerhetsåtgärder. 
 
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att avslå första att-satsen i 
motionen med hänvisning till tekniska nämndens yttrande, samt att bifalla 
motionens andra att-sats med hänvisning till att vissa brister har konstaterats 
som enligt tekniska nämnden kommer att beaktas i kommunens gång- och 
cykelvägsplan och vid planering av trafiksäkerhetsåtgärder. 

 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 11 januari 2011 
Kommunstyrelsens beslut den 16 februari 2011, § 51 
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 10 augusti 2011, § 35 
Yttrande från tekniska nämnden den 24 augusti 2011, § 73 
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 14 september 2011 
Kommunstyrelsen den 25 oktober 2011, § 400 
Kommunstyrelsen den 8 november 2011, § 423 
 
Yrkande 
Susanne Josefsson (S) Bifall till motionen. 
 
Marie Johansson (S): Bifall till Susanne Josefssons (S) yrkande. 
 
Staffan Sjöblom (M) och Niclas Palmgren (M): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
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Kf §150 (forts.) 
 

 Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt första att-
satsen och Susanne Josefssons (S) ändringsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: 
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
NEJ-röst för bifall till Susanne Josefsson (S) ändringsyrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 21 JA-röster och 22 NEJ-röster. 5 ledamöter avstår 
från att rösta och 1 ledamot är frånvarande. 
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla Susanne Josefssons (S) 
ändringsyrkande. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag enligt 
andra att-satsen att bifalla motions andra att-sats och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdra till tekniska nämnden att utreda hur de boende på Vitsippan på ett 

säkert sätt ska kunna ta sig över Storgatan, samt 
 
att bifalla motionens andra att-sats och med hänvisning till att vissa brister 

har konstaterats vid andra äldreboenden uppdra till tekniska nämnden att 
vid omarbetningen av kommunens gång- och cykelvägplan och vid 
planeringen av trafiksäkerhetsåtgärder beakta dessa. 

 
 
 
Expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsekontoret 
Socialnämnden 
Fastighetsnämnden 
  

 
 


