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§ 105 Motion Skyltning vid trafikhinder 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna genom Angelica Lundberg har kommit med en motion 
angående skyltning vid trafikhinder. 

De föreslår att avsmalningar och trafikhinder i kommunen märks upp med skylt om 
vem som ska lämna företräde så att ingen förvirring kring detta uppstår. 

Det framgår av Trafikverket gällande avsmalning av körbanebredden att (p 11.1.5): 
”Avsmalning bör vara kombinerad med en annan hastighetssäkrande åtgärd, till 
exempel gupp eller sidoförskjutning för att ge en säker effekt. Avsmalning ger effekt 
endast när man har mötande trafik. En avsmalning kan till och med verka 
hastighetsdrivande när en förare ökar farten för att hinna passera avsmalningen 
innan hon/han får möte.” 

Det är i ”förvirringen” som trafiksäkerheten ligger, att trafikanterna måste dämpa 
hastigheten och upprätthålla kontakt med sina medtrafikanter. 

Se följande länk: 
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Bygga_och_underhalla/Vag/Vag
utformning/Dokument_vag_och_gatuutformning/Vagar_och_gators_utformning/
Sektion_tatort-gaturum/11_fartdampning.pdf 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen den 12 september 2018 § 175 
Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott den 30 augusti 2018, § 170 
Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten den 14 juni 2018 
Protokoll från tekniska utskottet den 7 juni 2018, § 70 
Protokoll från kommunstyrelsen den 9 maj 2018, § 113 
Protokoll från kommunfullmäktige den 24 april 2018, § 47  
Motion angående skyltning vid trafikhinder från Sverigedemokraterna  
den 22 mars 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen med hänsyn till att effekten som avsmalningen ur 
trafiksäkerhetssynpunkt minskar om man skyltar upp med ”lämna företräde”. 
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§ 105 fortsättning 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mikael Johansson (V) och Eva Götbrink (MP) föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar enligt förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen om skyltning vid trafikhinder med hänsyn till att effekten som 
avsmalningen ur trafiksäkerhetssynpunkt minskar om man skyltar upp med ”lämna 
företräde”. 

Beslutet skickas till 
Motionsställaren 
Tekniska utskottet 
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