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Sätt upp skyltar om att cyklister inte har företräde när
man cyklar över en gata eller vid övergångsställen
Svar på medborgarförslag
Beslut
Tekniska nämnden tackar medborgaren för förslaget och meddelar att förslaget
bifölls på tekniska nämnden den 2019-09-03 då ett annat medborgarförslag hade
samma ärende. Tekniska nämnden gav då tekniska förvaltningen i uppdrag att
sätta upp skyltar vid två skolvägar. Två skyltar på cykelvägen vid Astradskolan
(Vislandavägen) och två skyltar på cykelvägen vid Ekebackenskolan (Ekebacksvägen).

Sammanfattning av ärendet
En medborgare föreslår att kommunen sätter upp skyltar på strategiska platser
för att göra cyklister medvetna om att de inte har företräde att korsa vägar eller
övergångsställen. Syftet med detta är att minska olycksrisken.
Texten på skylten som medborgaren föreslår är:” Hej cyklist - Var försiktig, du
har inte företräde när du cyklar över gatan”. Ett par kommuner i Sverige bland
annat Norrköping och Gävle har satt upp denna skylten. Den här skylten, får nu
medborgare att tro att motorfordon aldrig behöver lämna företräde för cyklister,
vilket är helt fel. Cyklister har inte alltid väiningsplikt. Skyltarna i Gävle sattes
upp på felaktiga och direkt farliga ställen för cyklister som till exempel vid cirkulationsplatser. De har nu blivit tvungna att ta bort många skyltar. För att inte
vi ska komma i denna situationen ville tekniska förvaltningen att skyltarna en
bart sattes upp vid Astradskolan och Ekebackenskolan.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 1 juni 2020 tekniska nämnden att
tacka medborgaren för förslaget och meddela att förslaget bifölls på tekniska
nämnden den 2019-09-03 då ett annat medborgarförslag hade samma ärende.
Tekniska nämnden gav då tekniska förvaltningen i uppdrag att sätta upp skyltar
vid två skolvägar. Två skyltar på cykelvägen vid Astradskolan (Vislandavägen)
och två skyltar på cykelvägen vid Ekebackenskolan (Ekebacksvägen).
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