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§ 111 Medborgarförslag - Trafikanvisningsskyltar på 

 Torestorpsleden, Mullsjö - svar 

Ärendebeskrivning 

Det har inkommit ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår 

trafikanvisningsskyltar på Torestorpsleden i Mullsjö om vem som har förkörsrätt 

vid avsmalningen som är dubbelsidig.  

Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2022 till kommunstyrelsen för 

beredning. Kommunstyrelsen beslutade den 4 maj 2022 att skicka förslaget till 

tekniska nämnden för beredning. Förslaget har nu beretts. 

Trafikregeln vid den här situationen kan tyckas vara ganska enkel. Det finns ingen 

som har företräde utan bara en som har väjningsplikt. Vid närmande av den här 

typen av avsmalnande väg, utformad för att höja säkerheten för oskyddade 

trafikanter, har den som är längst från hindret skyldighet att väja för den andre som 

är närmare. Det finns hindermärken på båda sidorna av vägen. Det är tänkt att det 

ska ses som en avsmalning, där den som kommer fram först kör före den som är 

längst bort och som då har väjningsplikt. I praktiken finns bilister som skyndar på 

för att hinna före eller som anser att den från avsmalnande körfält ska vänta. Så är 

det inte tänkt att fungera. Fordonet längst bort från avsmalningen har väjningsplikt. 

Torestorpledens dubbelsidiga avsmalning är placerad i backen och kommer att 

skyltas upp med att mötande trafik har väjningsplikt, det vill säga att fordon som 

kommer nedifrån har förkörsrätt.   

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen den 5 oktober 2022 § 160 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 september 2022 § 129 

Protokoll från tekniska nämnden den 11 augusti 2022 § 90 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen den 4 juli 2022 

Protokoll från kommunstyrelsen den 4 maj 2022 § 106 

Protokoll från kommunfullmäktige den 19 april 2022 § 36 

Medborgarförslag den 6 april 2022 
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§ 111 fortsättning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att delge kommande arbete och  

att anse medborgarförslaget besvarat.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Emma Josefsson (MP föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget 

genomförs enligt medborgarförslagets intention och att Torestorpsleden förses med 

skyltar som upplyser om väjningsplikt. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att delge kommande arbete och  

att anse medborgarförslaget besvarat.  

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Tekniska nämnden 
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