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Dnr 2018/000698 -512 

Medborgarförslag - Övergångsställe, farthinder eller 
fartkamera på väg 136 vid Torslunda skola 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen gällande trafiksäkerheten 

vid Torslunda skola. Förslagsställaren vill ha övergångsställe och gupp 

alternativt fartkamera då man upplever att hastigheten överstiger 40 km/h 

och att övergången från busshållsplatsen till skolan är osäker, likaså för 

elever boende på Henriksdalsvägen.        

Beslutsunderlag 

Medborgarförslaget inkommit den 16 april 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 29 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 oktober 2018.      

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att ett obevakat 

övergångsställe vid Torslunda skola inte ökar säkerheten för skolbarnen 

och som i tjänsteskrivelsen anförs gällande gupp eller fartkamera är 

dessa åtgärder inte aktuella i området. 

2. Uppdra till ansvarig tjänsteman att kontakta förslagsställaren och 

meddela beslutet.      

_____ 
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Medborgarförslag - Övergångsställe, farthinder eller 
fartkamera på väg 136 vid Torslunda skola 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen gällande trafiksäkerheten 

vid Torslunda skola. Förslagsställaren vill ha övergångsställe och gupp 

alternativt fartkamera då man upplever att hastigheten överstiger 40 km/h 

och att övergången från busshållsplatsen till skolan är osäker, likaså för 

elever boende på Henriksdalsvägen.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslaget inkommit den 16 april 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 29 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 oktober 2018.    

Överväganden 

Torslunda skola ligger utmed väg 136 i Torslunda. Vägen är statlig 

(Trafikverket) och skolan ligger inom tättbebyggt område. Vid skolan är det 

40 km/h i hastighetsgräns. 

I december 2017 skrev Torslunda Föräldraråd en skrivelse till Trafikverket 

gällande trafiksäkerheten vid Torslunda skola. I svaret från Trafikverket går 

att läsa att obevakade övergångsställen inte är en trafiksäkerhetshöjande 

åtgärd utan det har visat sig vara tvärtom. Olycksrisken är högre vid dessa 

övergångsställen vilket skulle kunna bero på att man som oskyddad trafikant 

utgår ifrån att fordonen ska stanna och därmed brister i sin uppmärksamhet. 

(Bevakade övergångsställen är där trafiken regleras av trafiksignaler eller av 

polis.) 

Gällande en passage vid Henriksdalsvägen, är det inte ett lämpligt ställe att 

ha en passage. Vidare skriver Trafikverket att de håller på med ett försök 

med s.k. ”actibump” (omvända gupp) där de föreslår Torslunda som 

försöksplacering.  

Vid kontakt med Trafikverket nu i höst så svarar de att tyvärr blev inte deras 

förslag gällande ”actibump” utanför Torslunda skola godkänt och 

Trafikverket kommer inte kunna använda denna teknik i fartreducering 

förrän försöket är över och utvärderat. 

Att ha ”gupp” på denna sträcka är inte aktuellt på grund av yrkestrafiken. 

Gällande fartkamera så är det ett beslut som tas på nationell nivå och 

Trafikverket tilldelas ett visst antal kameror per region, dessutom är det vissa 

kriterier som måste uppfyllas på en vägsträcka för att det ska vara aktuellt 

med kamera. Årets tilldelning är den sista på ett tag och Trafikverket vet inte 

när det kan bli aktuellt för nya kameror igen. 
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§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut kan påverka perspektivet ”Trygghet och säkerhet”, i 

kommunstyrelsen reglemente § 2, då det syftar till att även fortsättningsvis 

bidra till en trygg och trafiksäker miljö i området. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att ett obevakat 

övergångsställe vid Torslunda skola inte ökar säkerheten för skolbarnen och 

som i tjänsteskrivelsen anförs gällande gupp eller fartkamera är dessa 

åtgärder inte aktuella i området.    

Daniel Jonsson 

Teknisk chef 

Christina Hysing Borrhed 

Gatutekniker 

Fattat beslut expedieras till: 

Melvin Cederqvist, linda.lindblom@skola.morbylanga.se  

mailto:linda.lindblom@skola.morbylanga.se
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§ 84 Dnr 2018/000698 512 

Anmälan av Medborgarförslag - Övergångsställe, 
farthinder eller fartkamera på väg 136 vid Torslunda 
skola 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om ett övergångsställe, farthinder 

eller fartkamera på väg 136 vid Torslunda skola.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 16 april 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 15 maj 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.  

_____ 
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Melvin Cederqvist, linda.lindblom@skola.morbylanga.se  
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ci.b 1~oo Y/~ ITiteQIQ. 
Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanqa.se 

Dina kontaktuppgifter: 

Alla som är folkbokförda i Mörbylånga kommun har rä'tt att 
lämna in förslag. Föreningar, organisationer eller andra 
sammanslutningar omfattas inte av möjligheten. Det är den 
enskildes delaktighet som ska öka. 

Namn· ~ef -
Klass 5 :EofSI!iu 1aa sk~a ~ r V: l) Telefon: 

Gatuadress: "- (:'U CL( ~'v1 fJ T Mobil: 
070-5523764 

Postnummer och ort: E-postadress: 
386 92 Färjestaden linda.lindblom@skola.morbylanga.se 

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

Vi vill ha ett övergångsställe över väg 136, vid Torslunda skola och antingen ett gupp 
eller en fartkamera. 

Motivering (Här lämnar dl,l en mer utförlig beskrivning av ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras): 

Det behövs en säker övergång från busshållsplatsen till skolan för de elever som åker 
från Kalmar. Flera elever bor på andra sidan vägen vid Henriksdalsvägen och dessa 
elever har ingen säker skolväg. Många bilar körsnabbare än 40 km/h. 

lXI Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida. 

Namnteckning: 
Ort och datum: 

Torslunda 10/4 -18 
Namn~ckning: 

~ cec~er q v/r.E'-t-

Blanketten skickas eller faxas till: 
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, fax: 0485-472 71 
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