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Svar på medborgarförslag om söderled i Lagan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till tekniska nämnden
för att besvara samtliga frågor i förslaget.
Sammanfattning av ärendet
En kommuninvånare föreslår att en ringled, liknande Söderleden i Ljungby,
byggs i Lagan. Förslaget är att Västergatan byggs samman med gamla
E4an. Där vägarna sammanstrålar föreslås att en rondell anläggs och även
att en rondell byggs där Västergatan möter Värnamovägen. Detta skulle
leda till mindre genomfartstrafik i Lagans samhälle.
I E-förslaget föreslås även att Domarydsvägen i Lagan stängs av för
genomfartstrafik eftersom den omges av bostadsområden, och att en ås, i
korsningen Domarydsvägen/Västergatan, skapas som naturlig bullervall
mot E4ans trafik.
Tekniska förvaltningen skriver den 27 augusti 2015 att utbyggnad av
Västergatan har behandlats politiskt i flera omgångar genom åren.
Kostnadskalkyler från år 2011 visade att en ombyggnation, som då
planerades, blev så dyr att kommunen inte kunde bekosta bygget. Skälet till
den höga kostnaden var att vägen skulle ledas genom ett vattenskyddsområde som då behöver skyddas. Vattenskyddsområdet bedöms som
mycket intressant för framtida generationer ur vattenförsörjningsperspektiv.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2011 att ge tekniska förvaltningen i
uppdrag att kontakta Trafikverket för att belysa vikten av att E4:an i
Ljungby kommun byggs ut till tvåfilig motorväg. Sedan ärendet
behandlades senast har ett beslut om tvåfilig motorväg genom kommunen
fattats. En tvåfilig väg kan förväntas leda till färre omledningar av trafik
genom Lagans samhälle.
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tacka för
förslaget och besluta att inte genomföra de ombyggnationer som föreslås.
Skälen är dels att vattenskyddsområdet riskeras och dels att E4an ska
byggas om till tvåfilig väg inom kort och detta väntas leda till mindre
genomfartstrafik genom Lagans samhälle.
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Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-27.
Tekniska nämndens förslag till beslut 2015-09-22 § 77.
Yrkanden
Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag till beslut.
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att ärendet återremitteras för att förslagsställaren ska
få svar med motivering på samtliga förslag i förslaget.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet
enligt Kerstin Wiréhns (V) yrkande eller om ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden finner att ärendet ska återremitteras enligt Kerstin Wiréhns (V)
yrkande.
Omröstningsresultat
Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning:
Ja-röst för att ärendet ska återremitteras och
Nej-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Omröstningen resulterar i 13 ja-röster och 2 nej-röster. Kommunstyrelsen har
därmed beslutat att ärendet ska återremitteras enligt Kerstin Wiréhns (V)
yrkande.
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