Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Protokoll nr 3/2020
2020-09-24

§ 11
Trafiksituationen vid skolorna
Svar på skrivelse från (V)
HÄ 2020/42

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på
skrivelsen från Vänsterpartiet.
Sammanfattning av ärendet
Ann-Marie Strömberg m.fl. (V) önskar i en skrivelse få svar på om
det finns några planerade åtgärder kring stadsdelsområdets skolor
vad gäller trafiken. I och med pandemin skjutsar många föräldrar
sina barn med bil och resultatet blir trängsel och risk för olycka i
anslutning till skolorna. Förvaltningen har ingen rådighet över
frågan men har efter kontakt med trafikkontoret fått redogjort att
trafikkontoret känner till problematiken och ser över situationen
utanför skolor. Inga föreslagna åtgärder finns men trafikkontoret
kan erbjuda bland annat kommunikationsförslag som skolorna kan
använda i kontakt med föräldrar.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Johan Nilsson m.fl. (M), Johan Vesterlund (C),
tjänstgörande ersättare Henrik Falk (C), Eva Fagerhem m.fl. (S) och
Henrik Åkerlund (SD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt
förvaltningens förslag.
Ann-Marie Strömberg m.fl. (V) lade fram ett förslag och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Ann-Marie Strömberg m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
"att i huvudsak godkänna förvaltningens svar på skrivelsen, samt
att anföra följande:
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Vi är medvetna om att det är trafikkontoret som ansvarar för
åtgärder beträffande trafiksituationen vid skolorna, men det får inte
finnas vattentäta skott mellan olika förvaltningar. Det måste finnas
ett samarbete och det är i stadsdelsnämnderna som
lokalkännedomen finns medan det är trafiknämnden som har
kompetensen att bedöma vilka åtgärder som fungerar bäst.
Det är bra att två av skolorna i stadsdelsnämndens område utreds
specifikt för att säkra skolvägen, men vi anser till skillnad från
förvaltningen att alla skolor i området bör utredas beträffande behov
av säkra skolvägar."
Handlingar i ärendet
 HÄ 2020/42-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Trafiksituationen vid skolorna - svar på skrivelse
 HÄ 2020/42-1 Trafiksituationen vid skolorna i stadsdelen skrivelse från (V)

