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§ 80  2021/13 Id  
 

Val av protokollsjusterare för samhällsbyggnadsutskottet 2021 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottet utser Bo Svensson (C) att jämte ordföranden justera mötets 
protokoll. 
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§ 81  2021/14 Id  
 

Godkännande av ärendelistan samhällsbyggnadsutskottet 2021 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
 
 
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner ärendelistan för dagens möte. 
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§ 83  2021/530 Id  
 

Hastighetsnedsättning Nybblevägen, Lammstigen och Fårstigen 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 
 
Att  sänka hastigheten till 40 km/h på gator enligt bilaga 1 och 2, Nybblevägen, 

Lammstigen och Fårstigen 
 
 
 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår med stöd av 3 kap. trafikförordningen att 40 km/h-ska 
gälla på Nybblevägen, Lammstigen och Fårstigen. 
 

Ärendet 
Nybblevägen, Lammstigen och Fårstigen föreslås få hastighet 40 km/h då vägarna ligger 
utanför tättbebyggt område och således ha bashastigheten 70 km/h. 40 km/h föreslås för att 
ligga i linje med projektet Rätt fart i staden 

Bakgrund  
Nybblevägen, Lammstigen och Fårstigen är byggda utanför tättbebyggt område där 
bashastigheten är 70 km/h och ett beslut krävs för att trafikingenjören ska kunna göra en lokal 
trafikföreskrift. Därför föreslår Samhällsbyggnadsavdelning att kommunstyrelsen beslutar att 
gatorna ska ha hastighetsbegränsningen 40 km/h. 

Aktuell situation 
Tas inget beslut kommer hastigheten på gatorna vara 70 km/h.  
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Inhämtade uppgifter 
Inga yttranden har efterfrågats. 
 

Analys av förslagets konsekvenser 

Konsekvenser för barn 
Om barn ska röra sig i området är en sänkning av hastigheten bra. 

Andra konsekvenser 
Inga andra konsekvenser anses föreligga. 
 

Resurser och finansiering 
Skyltningen finansieras inom gatukontorets ram för trafiksäkerhetsåtgärder. 

Bedömning 
Behovet anses vara stort då gatorna är lokalgator inom blivande bostadsområde. 

Uppföljning av beslutet 
Efter beslutet kommer lokala trafikföreskrifter bli giltiga. Datumen i bilagorna är bara förslag 
tills beslut är taget 
 

 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
Att  sänka hastigheten till 40 km/h på gator enligt bilaga 1 och 2 
 

 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1- Föreslagen LTF 
Bilaga 2- Föreslagen LTF 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
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§ 89  2021/548 Id  
 

Status för uppdrag givna av samhällsbyggnadsutskottet 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
 

Samhällsbyggnadsutskottet godkänner uppföljningen av givna uppdrag. 
 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastslog 2020-02-25 en plan/rutin för uppföljningen av 
uppdrag givna av kommunstyrelsen och dess tre utskott. 
 
Enligt planen följs givna uppdrag upp fyra gånger om året med syfte att  

 säkerställa att den politiska styrningen och ledningen får genomslag i faktisk verksamhet 
 utgöra underlag för vidare beslutsfattande 
 ge grundläggande information om effekter och lärdomar av de genomförda uppdragen 

 
Nästa uppföljning görs på samhällsbyggnadsutskottets möte våren 2022. Datum för 
uppföljning 2022 är inte fastställda. 

 
Aktuell situation 
En genomgång har gjorts av de uppdrag som givits av samhällsbyggnadsutskottet utifrån det 
som märkts som uppdrag i ärende- och dokumenthanteringssystemet Evolution. Därtill har 
protokoll gåtts igenom sen förra statusgenomgången till och med 2021-12-01. 
 
 
Status har angetts för respektive uppdrag med, dels ”inte påbörjat”; ”pågår” eller ”avslutat”, 
dels en mycket kort beskrivning av var uppdraget står. 
 
I rapporten meddelas samtliga pågående uppdrag.  
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Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner uppföljningen av givna uppdrag. 
 

 

Beslutsunderlag 
Rapport över status för givna uppdrag, Id 239645 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen
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