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§ 273 Besvarande av medborgarförslag om sänkt
hastighet och skylt om lekande barn
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta:
– Medborgarförslaget är besvarat genom tekniska nämndens
yttrande.
– Samhällsbyggnadschefen och gata/parkchefen ges i uppdrag att ta
fram en lokal trafikföreskrift gällande utvidgning av tättbebyggt
område Hörby i enlighet med förslaget i tekniska nämndens beslut
2019-04-25, § 88.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat 2018-10-29, § 192, att
medborgarförslaget får ställas samt överlämnade medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Medborgarförslaget
gäller sänkt hastighet från 50 km/h till 40 km/h på sträckan mellan
Hörby tätort och Ekeboda samt uppsättande av skylt ”lekande barn”.
Tekniska nämnden avgav i beslut 2019-04-25, § 88, följande
yttrande:
Aktuella sträckan är utanför tättbebyggt område och därmed beslutar
inte kommunen angående högsta tillåtna hastighet. Sträckan är dock
mycket kort och det förekommer byggnation relativt tätt på stora
delar av den korta sträckan. Därför är det lämpligt att området blir
tättbebyggt, så att det ingår i samma tättbebyggda område som
resterande tättbebyggt område i Hörby. I samband med att området
klassas som tättbebyggt, så har Hörby kommun möjlighet att sänka
hastigheten från 50 km/h till 40 km/h. Detta bidrar till säkrare
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trafikmiljö samtidigt som det blir mindre hastighetsskillnader på den
korta sträckan. Skylten ”Lekande barn” bör inte sättas upp då det på
alla områden där det finns bebyggelse, också finns risk att det
förekommer lekande barn i närheten.
Yrkanden
Ordföranden Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar att kommunstyrelsens
arbetsutskott ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta: –
Medborgarförslaget är besvarat genom tekniska nämndens yttrande.
– Samhällsbyggnadschefen och gata/parkchefen ges i uppdrag att ta
fram en lokal trafikföreskrift gällande utvidgning av tättbebyggt
område Hörby i enlighet med förslaget i tekniska nämndens beslut
2019-04-25, § 88.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till
beslut och finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med
detta.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2019-04-25 § 88
Medborgarförslag om sänkt hastighet och skylt om lekande barn
Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-29, § 192
Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadschefen
Gata/parkchefen
_____
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