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Tekniska nämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-11-14

TN 2018/310

Plats och tid

Sessionssalen kl. 15.00–16.00

Beslutande

Johnny Nilsson (S), Ordförande
Göran Gärtner (M)
Christian Ottergren (SÖS)
Bengt Andersson (SD)
Leif Sjögren (C), Vice ordförande
Klas Regland (L)
Kerstin Johansson (S)
Alf Hansson (S)
Roger Persson (M)

Tjänstgörande ersättare

Kai Regnell (MP)
Henrik Silfverstolpe (L)

Ersättare

Ken Karlsson (SD)
Lars-Ingvar Andersson (C)
Hans Björklund (S)
Fredrik Schlyter (M)

Övriga

Andreas Härwell
Daniel Wargren
Emy Olofsson
Johan Hansson
Jonas Lundström
Kristoffer Tonning
Mark Huisman
Martin Nilsson
Micael Bergquist

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen Algatan 13, måndagen den 19 november.

Paragrafer

132-151

Sekreterare
Andreas Härwell
Ordförande
Johnny Nilsson (S)

Justerare

Klas Regland (L)

Kerstin Johansson (S)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Tekniska nämnden

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-21

Datum då anslaget tas ned

2018-12-13

Förvaringsplats
Underskrift
Andreas Härwell

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 135 Medborgarförslag - Skyltning av
vattendrag
Dnr TN 2018/168

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Det har inkommit ett medborgarförslag syftande till att skylta vad kommunens
vattendrag heter. Skyltning önskas uppföras i båda färdriktning utmed samtliga
allmänna vägar och vid varje överfart över ett vattendrag. Förslagsställaren menar
att många kan vara intresserade av vad vattendragen heter och att det vore önskvärt
för allmänbildningen med vägmärken som påtalar för trafikanterna vad
vattendragen heter.
Kommunfullmäktige har översänt medborgarförslaget till tekniska nämnden för
beslut.
Yttrande
Tekniska förvaltningen har tagit del av förslaget. På det kommunala vägnätet
ansvarar tekniska förvaltningens över bedömningen om det är relevant eller ej att
uppföra lokaliseringsmärkena. På det statliga vägnätet har dock inte kommunen
någon rådighet utan tekniska förvaltningen får därmed hänvisa förslagsställaren att
vända sig till Trafikverket gällande utmärkning utmed det statliga vägnätet.
Lokaliseringsmärken uppförs med syftet att vägleda trafikanterna och för att bidra
till att trafikanterna ska kunna lokalisera sig. Utifrån detta syfte har tekniska
förvaltningen gjort bedömningen att vattendragen inte är av den karaktären att det
är av intresse för allmänheten att det uppförs lokaliseringsmärken för dessa utmed
det kommunala vägnätet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att inte bifalla medborgarförslaget samt
att översända beslutet till förslagsställaren.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

