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§58

Medborgarförslag - sätt upp staket vid tågstationen i Vaggeryd (TN 
2021/037)
Beslut
Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget i enlighet med nämndens tidigare beslut 2020-
10-20 §156 i liknande ärende och enligt motiveringen att återkommande spårspring vid 
järnvägen ska rapporteras in till Trafikverket som då kan se över eventuella åtgärder. 
Spårspring regleras även i järnvägslagen (2004:519) och den som bryter mot förbudet kan 
dömas till böter.
 
 
Sammanfattning
Den 2021-01-05 inkom ett medborgarförslag till Vaggeryds kommun. Förslagsställaren 
föreslår att det sätts upp ett staket vid järnvägen efter perrongen mot Ica i Vaggeryd.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-01 §4 att överlämna medborgarförslaget till tekniska 
nämnden för beredning och beslut, som sedan delges kommunfullmäktige.

Tekniska kontoret fick under hösten 2020 in ett annat liknande medborgarförslag och i 
samband med detta tog förvaltningen kontakt med Trafikverket som har satt upp övriga staket 
runt järnvägen i Vaggeryd. Ansvarig tjänsteman hänvisade till att upprepad spårspringning 
ska rapporters in till Trafikverket som då kan göra en bedömning och se över eventuella 
åtgärder. Tekniska nämnden beslutade därefter 2020-10-20 § 156 att avslå detta 
medborgarförslag.

Järnvägslagen (2004:519) 9 kap. § 1 slår fast följande:
Utan infrastrukturförvaltarens eller ett järnvägsföretags tillstånd får inte någon beträda 
spårområdet för järnväg utom på platser där det klart framgår att allmänheten har tillträde. 
Enligt järnvägslagen 10 kap 4 § kan den som bryter mot förbudet i 9 kap. 1 § dömas till 
penningböter.

Gatu- och parkchef föredrar ärendet.
 
 
Propositionsordning
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta enligt förslag, och finner det bifallet.
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Expedieras till 
Förslagsställare
Kommunfullmäktige
Gatu- och parkchef
Teknisk chef

Beslutsunderlag
 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2021-02-16
 Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-01 § 4
 Medborgarförslag- sätt upp staket vid tågstationen i Vaggeryd
 §156 TN Medborgarförslag – säkerhet vid järnvägen

Paragrafen är justerad
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