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Svar på medborgarförslag "Ordna signalsystem vid
övergångsställe på väg 57 i Järna"
Dnr: Jä 16/40
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att signalsystem sätts upp vid korsningen storgataniväg 57.

Vägen tillhör Trafikverket, kommunen har ingen direkt rådighet men driver frågan om säkrare
övergång vid platsen i projektet "ombyggnad väg 57 mellan Gnesta- E4".
I diskussionen med Trafikverket är inte ett signalsystem föreslaget, då det ger sämre
framkomlighet för fordonstrafik som är viktig i projektet. Förslaget som nu arbetas med från
Södertälje kommun är en sänkning av hastighet på väg 57 genom Järna till40 krnltim och med
refuger och annan hastighetsdämpande åtgärd förbättra korsningen vi Storgatan.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-16
Medborgarförslag "Ordna signalsystem övergångställe väg 57 i Järna", 2016-04-13
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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Tjänsteskrivelse

l 2017-02-16 l Södertälje kommun l Järna 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
Förslagsställaren/Daniel Tranholm Olesen
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Sammanfattning av ärendet
Daniel Tranholm Olesen har inlämnat medborgarförslag, där han föreslår att ett signalsystem
ordnas vid övergångsstället på väg 57/Tavestavägen i Järna.

Kommunfullmäktiges beslut
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Beslutet skickas till

D Tranholm Olesen
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MEDBORGARFÖRSLAG

"Ordna signalsystem vid övergångsställe på väg 57 i
Järna"
Medborgarförslag
Dnr KS 16/28

Bedömning
Kommunfullmäktiges presidium har bedömt medborgarförslaget från Daniel
Tranholm Olesen.
Presidiets beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Järna kommundelsnämnd för beredning och
beslut.
Beslutet expedieras till:
Jämakdn
D Tranholm Olesen
Akten
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Medborgarförslaget!Medborgarfrågan skickas till adressen
längst ner på blanketten.
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Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du
lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag
och rättelser.

Förslag/Fråga
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Personuppgifter

Namnteckning.

Postadress
Södertälje kommun
stadskansliet
151 89 SÖDERTÄLJE

Besöksadress
Gampusgatan 26

Telefon
08-523 01 o o o (vxl)

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

