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Interpellation

Säkra skolvägar
Trafiksituationen kring många av Eskilstunas grundskolor är besvärlig på eftermiddagen vid
skoldagens slut och framför allt på morgonen när skoldagen börjar. Väldigt många föräldrar
kör sina barn till skolan i bil trots att de bor på gångavstånd från skolan. Det kan bero på
flera saker, från praktiska hänsyn som väder och vind till överdrivet curlande. Men det får
negativa konsekvenser.
Trafiksituationen är i sig ett problem på flera sätt: det blir svårt för skolans personal och de
elever som faktiskt behöver skjuts att komma fram, det är dåligt för miljön med alla avgaser
och det skapar ibland en farlig miljö för barnen med onödigt många bilar. Förutom det är det
naturligtvis bra för barnen att lära sig att gå till skolan då det ökar deras självständighet och
självkänsla, de får motion och frisk luft.
För att vända utvecklingen måste det både vara och upplevas som enkelt, tryggt och säkert
att gå till skolan. Exakt hur måste naturligtvis anpassas till den enskilda skolan och barnens
ålder. För yngre barn måste en vuxen gå med, äldre barn kan gå själva. Några varianter är
”gående skolbussar”, där barnen går tillsammans till skolan, bevakning av övergångsställen
vid skolan med ”skolpoliser” och annat. Rena fysiska åtgärder som sänkt hastighet och
farthinder kan också vara aktuellt. Förutom detta gäller det att lyfta frågan på föräldramöten
och i informationsmaterial till föräldrarna.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari
Puustinen (M):


Vilka åtgärder avser du vidta för att fler föräldrar ska välja att låta sina barn gå till
skolan istället för att åka bil?
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Interpellation - Säkra skolvägar (KSKF/2016:75)
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har den 1 februari 2016 lämnat in en interpellation – Säkra
skolvägar. Interpellationen ställs till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Jari Puustinen (M).
______
Beslutet skickas till:
Jari Puustinen (M)
Niklas Frykman (L)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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