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Samhällsbyggnadsförvaltningen                   
Tim Laurell

Till Kommunstyrelsen

Dnr KS 2021/0165
Datum 2022-01-13

Svar på motion 24 2021 Skapa projektet "Sund och säker skolväg i 
Österåker”

Sammanfattning
I motionen föreslås kommunen skapa ett projekt för att öka trafiksäkerheten vid kommunens 
skolor. Motionen anses besvarad då Samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att skapa ett 
projekt om trafiksäkerheten vid kommunens för- och grundskolor.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta
Motion nr 24/2021 ”Skapa projektet sund och säker skolväg i Österåker” anses besvarad med 
hänvisning till att Tekniska nämnden givit Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja ett 
arbete för ökad trafiksäkerhet vid kommunens för- och grundskolor. 

Bakgrund
I en motion till kommunfullmäktige från 22 maj 2021 föreslår Peter Nummert för Roslagspartiet, att 
ett projekt startas för att öka trafiksäkerheten vid kommunens skolor. I motionen sägs trafiken ha
ökat vid lämning och hämtning. Likaså bedöms hastighetsöverträdelser ha ökat vid skolområden.
Projektet föreslås innehålla mobility management, platsinventering och kartläggning.

Förvaltningens slutsatser
Samhällsbyggnadsförvaltningen understryker att trafiksäkerheten vid kommunens skolor ska vara 
hög. Förvaltningen ser trafiköverträdelser vid skolor som en aktuell fråga, då ett behov finns för ett 
systematiskt förebyggande arbete. Tekniska nämnden har därför gett Samhällsbyggnadsförvaltningen 
i uppdrag att se över trafiksäkerheten inom kommunens skolområden. Samråd har skett med 
Utbildningsförvaltningen som är positiva till att ett projekt om trafiksäkerheten kring förskolor och 
skolor startas.

Tidigare beredning och beslutsunderlag
Tekniska nämndens sammanträde 2021-12-14, § 7:14

Bilagor

1. Motion 24 2021 – Skapa projektet ”Sund och säker skolväg i Österåker”.
2. Tjänsteutlåtande - Trafiksäkerhet vid skolor. TN 2021/0229, 2021-10-28
3. Protokollsutdrag Tekniska nämndens sammanträde 2021-12-14, § 7:14
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