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NAMNINSAMLING GÄLLANDE FARTHINDER OCH 
LEKANDEBARN-SKYLTAR 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Avslå förslaget om uppsättning av lekande barn-skyltar och farthinder i om-

rådet i och med att den nya hastigheten 30 km i timmen ska införas i 

området genom skyltning. 

 

Uppdra till kommunchefen att informera allmänheten om gällande 

trafiksituation.  

 

Reservation 

Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet 

_____ 

 

Sammanfattning av ärendet 

En namnlista har lämnats in med ett femtiotal underskrifter från personer 

som vill att kommunen gör något åt att det buskörs på gatorna Björkgatan, 

Skogsgatan och Lomtjärnsgatan m fl inom bostadsområdet Nybergshägnan. 

De som skrivit under listan önskar att kommunen sätter ut farthinder och 

lekande barn-skyltar för att trafikmiljön ska bli tryggare för de barn, 

gångtrafikanter hundar och katter som bor i området. 

 

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet. 

 

De aktuella gatorna som omnämns i förslaget är samtliga raka breda gator 

som huvudsakligen saknar trottoar vilket erfarenhetsmässigt leder till höga 

hastigheter. Det finns en trafikmätning från Lomtjärnsgatan där en bil körde 

82 km i timmen. För att uppnå en säker trafikmiljö bygger många 

kommuner om denna typ av gator och förser dem med olika former av 

farthinder. Det kan vara avsmalningar, gupp, utplacering av chikaner eller 

andra åtgärder som tvingar bilisterna att hålla nere farten.  

 

Miljö- och byggnämnden har tidigare behandlat ärendet. Nämnden 

beslutade att inte bifalla förslaget om lekande barn-skyltar eftersom de om 

de sitter överallt i områden där det finns barn troligen inte kommer att 

respekteras av bilisterna. Nämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen 

anslå 1 500 000 kronor för ombyggnad av gatorna till Älvsbyns Energi AB 

om den av kommunfullmäktige beslutade nedsättningen av hastigheten i 



 

 

bostadsområden i Älvsbyn till 30 km i timmen skulle upphävas av 

länsstyrelsen efter överklagande. Länsstyrelsen har dock den 11 juli 2019 

beslutat avslå överklagan varför beslutet om 30 km i timmen nu gäller om 

det inte ytterligare överklagas.  

 

Miljö- och byggnämnden bedömer att en sänkning av den tillåtna hastighet-

en från 40 km i timmen till 30 km i timmen kommer att ha en hastighets-

reducerande effekt. Åtgärden kommer att behöva utvärderas efter införan-

det. Efter att området skyltats med nya hastigheter avser nämnden därför 

göra en ny hastighetsmätning. Om den visar att problemet kvarstår efter 

omskyltning av gatorna kommer nämnden att arbeta vidare med ärendet.  

 

Beslutsunderlag 

Namnlista från förslagsställarna 

 

Beslutet skickas till 
Anslås på kommunens offentliga anslagstavla 

 

Förslag till beslut 

Avslå förslaget om uppsättning av lekande barn-skyltar och farthinder i 

området i och med att den nya hastigheten 30 km i timmen ska införas i 

området genom skyltning. 

 

Kommunstyrelsen 

Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet. 

 

Göran Lundström (c) föreslår att kommunchefen får uppdrag att informera 

allmänheten om gällande trafiksituation.  

 

Peter Lundberg (kd) avslår beredningsförslaget. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Peter Lundbergs förslag om avslag, 

vilket kommunstyrelsen avslår. 

 

Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Göran 

Lundströms tilläggsförslag, vilket kommunstyrelsen bifaller. 

_____ 
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