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2011-10-11 - Interpellation 2011:13 ställd till Harald Pleijel, nämnden för Tekniks 
ordförande, angående att körskolorna i kommunen kan hotas efter 2015 när det sista 
trafikljuset avskaffas. Risken finns att Trafikverket inte godkänner uppkörningar för 
nya körkort i Kungsbacka kommun om alla signalreglerade korsningar försvinner. 
 

De flesta har säkert noterat att kommunen ersatt flera trafikljus med rondeller de senaste åren, 
exempelvis i korsningen Söröleden, Guldgubbevägen, Kungsgatan och Onsalavägen söder om 
Tingberget i Kungsbacka stad. Jag välkomnar dessa nya rondeller i Kungsbacka som är ett 
lyft för trafiksäkerheten samt betyder ett jämnare trafikflöde, särskilt i lågtrafik. Jag läser i en 
lokaltidning att kommunens gatuchef, Lars Björkman, planerar att inom fyra år ersätta alla 
trafikljus med nya cirkulationsplatser. 2015 kommer trafikljuset där Söderåleden möter 
Varbergsvägen att bli kommunens sista trafikljus och ersättas av en framtida rondell. 
 
Så långt är allt frid och fröjd men nu har det uppenbarat sig smolk i glädjebägaren i form av 
stelbenta statliga regler för uppkörningen för körkortsaspiranter i Kungsbacka. I Trafikverkets 
kravlista ingår signalreglerad korsning i uppkörningen för att få ett nytt körkort. Därmed finns 
det en risk för att körskolorna i Kungsbacka skulle vara tvingade att genomföra uppkörningen 
i andra kommuner där trafikljus fortfarande kommer att finnas. Risken är att detta innebär en 
kostnadsnackdel för körskolorna i Kungsbacka gentemot deras konkurrenter i omgivande 
kommuner. Högre priser för framtidens unga att ta körkort och förlorade arbetstillfällen i det 
lokala näringslivet kan bli följden. I värsta fall kommer körskolor i Kungsbacka vara tvingade 
att avveckla sina företag på grund av situationen efter 2015. Dessutom kommer de unga i 
kommunen vara tvingade att åka längre för att ta körkort och tid är pengar. Situationen är 
oklar och därmed vill jag gärna höra hur nämnden för Tekniks ordförande ser på allt detta. 
 
Med anledning av ovanstående önskas svar på följande frågor: 
- Kommer kommunen att bevaka frågan tills dess att en större klarhet utkristalliserar sig 
angående Trafikverkets kommande kravlista på godkända uppkörningsorter? 
- Kommer kommunen att avveckla det sista trafikljuset 2015 om detta innebär stora nackdelar 
för körskolorna i Kungsbacka kontra deras konkurrenter i grannkommuner som Göteborg? 
- Delar kommunens styrande partier Sverigedemokraternas ambition att Kungsbacka i alla 
sina beslut skall vara en företagsvänlig kommun som inte i onödan hindrar näringslivet? 
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