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Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
§ 29

Trygga skolvägar - slutredovisning (BUN21/88)
Beslut
1.Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten om trygga skolvägar.
2.Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och utbildningsförvaltningen ska ta fram
en handlingsplan för fortsatt arbete för respektive skola och i detta söka samverkan med
andra förvaltningar.

Sammanfattning
På barn- och utbildningsnämnden i december 2020 fick barn- och utbildningsförvaltningen i
uppdrag att utreda hur tryggare och säkrare skolvägar kan skapas i Ekerö kommun.
Utredningen har genomförts genom enkäter, intervjuer och platsbesök. I utredningen har
det framkommit att det finns många otrygga skolvägar för kommunens elever både vid
skolan och på väg till skolan för de som går, cyklar eller åker buss. I utredningen
framkommer det att det redan finns bra och trygga förutsättningar, men att flera åtgärder
måste tas i beaktning för att göra det ännu tryggare. Många elever svarade att det borde
finns flera gång- och cykelvägar, det är mycket trafik och många kör oftast fortare än
hastighetsbegränsningen både vid skolan, på vägen mellan hem och skola och/eller
busshållplatsen där de kliver på/av. Belysning är också något som flera elever och
vårdnadshavare svarade att de vill ha vid busshållplatser och på gång- och cykelvägarna.
Flera vårdnadshavare nämnde även det kaos som uppstår vid skolorna när många hämtar
och lämnar vid skolorna, särskilt på morgnarna. Det är flera åtgärder som behöver
genomföras, en del kan göras på kortare sikt och andra på längre. Flera aktörer är oftast
inblandade i åtgärderna och därför tar det tid. Vårdnadshavare som har möjlighet föreslås
att inte lämna sina barn med bil, istället kan man turas om så en vårdnadshavare kanske kan
följa med flera barn och lämna på skolan. Det är även viktigt att skolpersonalen tänker på
om de behöver åka med sin bil till jobbet eller om man kan promenera eller cykla istället.
Det är även ett gemensamt ansvar för både skola och vårdnadshavare att hjälpa barnen att
agera rätt i trafiken.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande Trygga skolvägarl
Slutlig rapport med bilagorl

Expedieras till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
Paragrafen är justerad
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