
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Sammanträdesdatum 

2022-09-20 

 

Kommunfullmäktige 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
 
 

 Dnr 2022/1052 

§ 100 Medborgarförslag – Farthinder vid John Bauers 

 väg, Mullsjö - svar 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår farthinder på John 

Bauers väg i Mullsjö. Hastighetsgränsen är 40 km/h på John Bauers väg, men 

efterlevs inte enligt förslagsställaren. Förslaget är att kommunen bygger ett 

farthinder mellan Blåsippsgatan och Vitsippsgatan. 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2022 att skicka medborgarförslaget till 

tekniska nämnden för beredning. Förslaget har nu beretts. 

 

Under 2021 har det byggts en ny gata som tillhör projektet Havstenshult norra som 

idag har en ny utfart mot John Bauers väg samt en kommande anslutning i etapp 2 i 

projektet.  

Liabäcksleden/John Bauers väg är idag inte en huvudled utan högerregeln gäller på 

anslutningsvägarna Vitsippsgatan, Blåsippsgatan och Tussilagogatan. John Bauers 

väg har en längre raksträcka och är en relativt bred väg med en vägbana på över 7,5 

meter. Utmed John Bauers väg parallellt med Vitsippsgatan exploateras det i 

dagsläget parhus. Villor kommer även att byggas på motsatt sida. Under kommande 

tid krävs det en trafiklösning som inte påverkar negativt för boende och busstrafik. 

 

Förslag är att kommunen under hösten 2022 arbetar om de lokala 

trafikföreskrifterna och möjliggör väjningsplikt på anslutande lokalgator till John 

Bauers väg samt att under kommande tid beaktar exploateringsekonomin för 

Havstenshult norra och ser över möjligheten för en hastighetsänkande åtgärd. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen den 7 september 2022 § 138 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 augusti 2022 § 111 

Protokoll från tekniska nämnden den 2 juni 2022, § 78 

Tjänsteskrivelse daterad 19 maj 2022 

Protokoll från tekniska nämnden 28 mars 2022 § 62 

Protokoll från kommunfullmäktige den 22 mars 2022 § 24 

Medborgarförslag samt foto den 1 mars 2022 
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§ 100 fortsättning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att delge kommande arbete och  

att anse medborgarförslaget besvarat.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att delge kommande arbete och  

att anse medborgarförslaget besvarat.  

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Tekniska nämnden 
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