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Svar på medborgarförslag "Inför 30 km/tim vid färjeläget 
vid Skansundet" 

Dnr: HM 16/68 

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås en hastighetssänkning till 30 km/tim vid färjeläget vid 
Skanssundet. Vägområdet tillhör Trafikverket och ligger utanför tätortsgräns, kommunen kan 
således inte bestämma över hastighetsgränsen på platsen. 

Inga önskemål har inkommit tidigare från arrendatorn som ansvarar för camping och restaurang. 
Området är markerat för köbildning och "färja". 

Trafikverket är väldig restriktiva med 30 km/tim skyltning och kommer troligen, likt Södertälje 
kommun, föreslå oförändrad hastighetsgräns och skyltning. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-16 
Medborgarförslag "Inför 30 km/tim vid färjeläget vid Skanssundet", 2016-11-09 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kontorets förslag innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden: 
Nämnden antar samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-02-16, som sitt svar 

på medborgarförslaget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 
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Björn Rabenius 

stadsmiljöchef 
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l- --J Ban Hagland 

skmhälls byggnadsdirektör 
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Tjänsteskrivelse l 2017-02-16 l Södertälje kommun l Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

Handläggare: Anders Bengs 
Tekniskt ansvarig kommundelarna 
Samhällsbyggnadskontoret 
Telefon (direkt): 08-523 037 72 
E-post: and ers. bengs@sodertalj e. se 

Beslutet expedieras till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
F örslagsställaren/Yl va-L i Gustafsson 
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Sammanträdesprotokoll l 2.016-10-31 l Södertälje kommun l Kommunfullmäktige 10 (40) 

§ 179 "Inför 30 km/tim vid färjeläget vid Skanssundet" -
medborgarförslag ANKOM 

SÖDERTÄUE KOMMUN 

Bil A:142, Dnr:KS 16/280 

Sammanfattning av ärendet 
Ylva-Li Gustafsson har inlämnat ett medborgarförslag där hon föreslår fartbegränsning och 
farthinder vid skanssundets fårjeläge. 

Vid sammanträdet informerar Ylva-Li Gustafsson kommunfullmäktige om sitt förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Hölö-Mörkö kommundelsnämnd för beredning och beslut. 

Beslutet skickas till 
Y-L Gustafsson 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 
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MEDBORGARFÖRSLAG 

"Inför 30 km/tim vid färjeläget vid Skanssundet" 
Medborgarförslag 
bnr KS 16/280 

Bedömning 
Kommunfullmäktiges presidium har bedömt medborgarförslaget från Ylva-Li 
Gustafsson. 

Presidiets beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Hölö-Mörkö kommundelsnämnd för 
beredning och beslut. 

Beslutet expedieras till: 
Hölö-Mörkö kdn 
Ylva-L i Gustafsson 
Akten 
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Namnteckning 
Ortoch datum 
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Postadress 
södertälje kommun 
stadskansliet 
151 89 SÖDERTÄLJE 

Besöksadress 
Gampusgatan 26 
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OMEDBORGARFRAGA 

Ankomststämpel 

l Postadress f{ 

+l öl o /f:3 '/2. l Telefon mobil (även riktnummer) 
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Telefon 
08-523 01 O 00 (vxl} 

E-postadress 
sodertalje.kommun@sodertalje.se 
Internetadress 
www.sodertalje.se 


