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§ 156

Medborgarförslag om att sätta upp farthinder på
Furugatan, Sunne
Dnr KS/2021:487
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget avslås med anledning av de två trafikmätningar som
gjorts på gatan som visat på en trafikrytm som hålls inom tillåten hastighet.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att någon form av farthinder, gupp,
blomlådor etc. sätts upp på Furugatan neråt mot Frykenvägen. Argumenten
för förslaget är att flera barnfamiljer bor längs den aktuella vägen och
hastigheten hålls sällan. Korsningen ut från Vallgatan och Zandergatan gör
också att bilarna kommer snabbt ut från de gatorna via Furugatan ut mot
Frykenvägen. Även om kommunen inte sätter upp farthinder kan invånare
som ändå vill ha en hastighetsdämpande åtgärd ansöka om att själva sätta
ut blomlådor på gatan. Ansökan görs hos Tekniska enheten.
Beslutsunderlag
Tekniska handläggarens tjänsteskrivelse 2021-11-02
Barnkonsekvensanalys 2021-11-02
Trafikmätning Furugatan oktober
Trafikmätning Furugatan november
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Tekniska enheten

Justerare

Utdragsbestyrkare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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Medborgarförslag om att sätta upp farthinder på
Furugatan, Sunne
KS/2021:487
Förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås med anledning av de två trafikmätningar som
gjorts på gatan som visat på en trafikrytm som hålls inom tillåten hastighet.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att någon form av farthinder, gupp,
blomlådor etc. sätts upp på Furugatan neråt mot Frykenvägen. Argumenten
för förslaget är att flera barnfamiljer bor längs den aktuella vägen och
hastigheten hålls sällan. Korsningen ut från Vallgatan och Zandergatan gör
också att bilarna kommer snabbt ut från de gatorna via Furugatan ut mot
Frykenvägen.
Utredning av ärendet
Med anledning av medborgarförslaget gjordes två trafikmätningar på
Furugatan för att få data på hur många fordon som trafikerar vägen samt
hur fort fordonen framförs. Mätningarna gjordes på två olika ställen på
gatan. Mätningen som avslutades i slutet på oktober gjordes på Furugatan
mellan Zandergatan och Vallgatan. Mätningen som avslutades i början på
november gjordes på Furugatan mellan Vallgatan och Frykenvägen.
Båda mätningarna varade i sju dygn.
Resultatet på båda mätningarna visade på en trafikrytm som hålls inom
tillåten hastighetsgräns. Endast ett fåtal överskrider hastigheten och i de
båda mätningarna var högsta uppmätta hastighet 45 km/h.
Medelhastigheten på mätningarna var 30 km/h respektive 27 km/h. Tillåten
hastighet är 40 km/h.
Utifrån befintligt underlag kommer kommunen inte att placera ut
farthinder eller liknande. Om invånaren ändå vill ha en
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hastighetsdämpande åtgärd finns möjligheten att ansöka om att få sätta ut
blomlådor på gatan. Ansökan görs hos Tekniska enheten och årsvis.
Blomlådorna byggs på egen bekostnad, men Tekniska enheten bjuder på
reflexer till blomlådorna. Blomlådorna får då stå framme under
sommarhalvåret.
Skulle hastigheten öka i framtiden är invånare välkomna att kontakta
Tekniska enheten.
Ekonomiska konsekvenser

Inga
Barnkonventionen

Ärendet berör barn. En barnkonsekvensanalys bör göras i enlighet med
FN:s barnkonvention.
☒Ja ☐Nej
Beslutsunderlag
Tekniska handläggarens tjänsteskrivelse 2021-11-02
Barnkonsekvensanalys 2021-11-02
Trafikmätning Furugatan oktober
Trafikmätning Furugatan november

Leif Jansson
Enhetschef
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Tekniska enheten

Elisabeth Andersson
Teknisk handläggare

Ämne: medborgarförslag
Från: kommun@sunne.se <kommun@sunne.se>
Till: Sunne kommun
Mottaget: 2021-08-24 14:51:00
Medborgarforslag: Farthinder
Tilltalsnamn:
Efternamn:
Gatuadress:
PostnummerOrt:
Telefon:
Epost:
Forslag: Förslag att någon form av farthinder, gupp, blomlådor etc sätts
upp på Furugatan neråt mot Frykenvägen. Flera barnfamiljer längst den
vägen och hastigheten hålls sällan. Korsningen ut från Vallgatan och
Zandergatan gör också att bilarna kommer snabbt ut från de gatorna via
Furugatan ut mot Frykenvägen.
Datum: 2021-08-24
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Anledning till utredning:
Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder på Furugatan för att öka trafiksäkerheten för boende längs
vägen, varav flera av de boende är barnfamiljer.

Barn eller barngrupper som berörs av åtgärden/beslutet:
Barn boende längs Furugatan.

Utredare/titel:Tekniskhandlä99are

Verksamhet: Tekniska enheten

På vilket sätt berörs barn eller barngrupper av frågan:
Hastighet på Furugatan.

Innebär förslaget till beslut/åtgärd att vi har:
[•J satt barnet/barnen i främsta rummet

[•J tagit hänsyn till barnets/ barnens rättigheter
fj tagit hänsyn till barnets/barnens hälsa, utveckling och behov tagit
hänsyn till barnets/barnens säkerhet
tagit hänsyn till de barn som har funktionshinder

SUNNE l VÄRMLAND

Kommentarer:
Medborgaren föreslår hastighetsdämpande åtgärder på Furugatan. Två trafikmätningar görs, som båda visar på en

trafikrytm som är lägre än tillåten hastighet. Därför ser vi ingen anledning till att sätta upp hastighetsdämpande
åtgärder.

Har barnets/barnens egna åsikter tagits tillvara inför beslutet?
l Ja

Om ja, på vilket sätt:

Om nej, motivera varför:
Sunnes rutin utifrån inkomna synpunkter av detta slag är att göra trafikmätningar och agera där efter.

Huråterkopplas beslutet till barngruppen?
Genom beslut av medborgarförslag.

Behov av fördjupad analys:

Barnkonsekvensanalysen är genomförd av:
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