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FD § 34/2016 Dnr 2016/76  
 
Införande av möjlighet för bostadsområden att 
öka trafiksäkerheten själva 
 
Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att med start våren 2017 ge boende i 
bostadsområden möjligheten att själva öka trafiksäkerheten genom att sätta 
ut blomlådor som farthinder enligt framtagna villkor och riktlinjer. 
Kostnaden för reflexer och arbetstid får belasta kontot för gator i respektive 
kommun.  
 
 
Sammanfattning 
Gatuavdelningen föreslår att ÖSK ska erbjuda boende i bostadsområden 
möjligheten att själva öka trafiksäkerheten genom att sätta ut blomlådor 
enligt framtagna villkor och regler. Förslaget innebär inga större kostnader 
för ÖSK:s del, men genom att erbjuda denna möjlighet till 
kommuninvånarna kan en säker och vacker åtgärd förmodligen förbättra 
trafiksäkerheten något i båda kommunernas bostadsområden.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun antog 2003 riktlinjer för anläggande av trafikhinder 
eller hastighetsnedsättning. De riktlinjerna säger att kommun kan anlägga 
trafikhinder eller andra hastighetsnedsättande åtgärder om följande 
förutsättningar råder: 

- Dålig separering mellan oskyddade trafikanter och biltrafik 
- Genomfartstrafik 
- Många barn som korsar eller uppehåller sig på gatan pga. närhet till 

skola, daghem, lekplats eller liknande 
- Dygnstrafik över 900 fordon per dygn 

 
Riktlinjen innebär i praktiken att endast huvudgator/matarleder där 
kommunen är väghållare kan vara aktuella.  
 
I Högsby finns ingen motsvarande riktlinje beslutad. 
 
De skrivelser och samtal som inkommer till respektive kommun om 
önskemål om farthinder handlar i de flesta fall om platser som inte 
kvalificerar sig enligt Hultsfreds kommuns riktlinjer. De handlar främst om 
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bostadsområden såsom villakvarter. 
 
Under det senaste året har antalet samtal och synpunkter som berör detta 
ökat markant i båda kommunerna. I de flesta fall handlar det om 
återkommande  hastighetsöverträdelser. Gata/park liksom övriga 
förvaltningar inom kommunen har inget mandat att ingripa mot 
hastighetsöverträdelser då det är en ren polisiär fråga.  
 
Då gata/park utifrån det ökande antalet synpunkter, som inkommit senaste 
tiden, bedömer att hastighetsöverträdelser har ökat samt att respekten i 
trafiken verkar ha försämrats de senaste åren har ett förslag tagits fram som 
förhoppningsvis kan bidra till en något ökad trafiksäkerhet. Förslaget är 
vanligt förekommande i andra kommuner. 
 
Förslaget innebär att man ger kommuninvånarna möjligheten i 
bostadsområden att själva sätta ut hinder i form av blomlådor, som 
begränsar hastigheten på gatorna. I bifogade handlingar till denna skrivelse 
återfinns tydliga villkor och regler som föreslås gälla för att denna åtgärd 
ska fungera administrativt, vara rättvis och framförallt ge en enhetlighet i 
båda kommunernas orter. Upplägget är det vanligaste i de kommuner 
gata/park har jämfört med.  
 
Upplägget innebär inte heller några större kostnader för kommunerna. Det 
som kommer att kosta är inköpet av reflexer samt den arbetstid som 
gatuavdelningens stab och arbetsledningen måste avsätta i hanteringen av 
ansökningar och tillstånd. Finansiering föreslås ske inom ramen för 
befintlig budget för gator i respektive kommun. Skulle intresset vara större 
än väntat får gata/park återkomma med förslag på annan finansiering.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, avdelningschef gata/park 
Information blomlådor som farthinder 
Ritning blomlådor 
Tillstånd för utplacering av blomlådor 
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