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Mottagare

Hållbarhetsutskottet

Trafiksäkerhetsplan
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
hållbarhetsutskottet för beslut i kommunstyrelsen
– Trafiksäkerhetsplanen antas.

Kommunstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Kommundirektör

Sara Kopparberg
Chef samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning
Ett förslag till Trafiksäkerhetsplan togs fram under 2019/2020. Efter detta har
dock den nya lagen om barnets rättigheter, Lagen (2018:1197) om Förenta
nationernas konvention om barnets rättigheter trätt i kraft. För att uppfylla
lagen har förslaget till trafiksäkerhetsplanen nu uppdaterats.
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Beskrivning av ärendet
För att kommunen ska kunna arbeta systematisk med ”Nollvisionen” behöver
en Trafiksäkerhetsplan tas fram. I planen analyseras trafikolyckor i Tyresö
kommun. Ett förslag på hur ett systematiskt arbete för att minska antalet
trafikolyckor beskrivs i planen. I förslaget till trafiksäkerhetsplan beskrivs även
mål för trafiksäkerhetsarbetet för Tyresö kommun.
Anpassningen av Trafiksäkerhetsplan till lagen om barnens rätt har gjorts.
Det framarbetade förslaget lämnas härmed in på beslut.
Finansiering
Trafiksäkerhetsplanen redovisar åtgärder för förbättring av trafiksäkerheten i
Tyresö kommun. Utifrån föreslagna åtgärder ska en handlingsplan tas fram
som konkretiserar vilka åtgärder som ska vidtas samt var och när de ska
genomföras och till vilken kostnad. Handlingsplanen aktualiseras med jämna
mellanrum, förslagsvis vart femte år. Kommunens inriktning och val av
åtgärder prioriteras årligen i samband med beslut om mål och budget

Enklare provning av barnets bästa
På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn och unga av beslutet?

Trafikmiljöer är miljöer som barnen rör sig i. Trafiksäkerhetsåtgärder är
exempel på åtgärder som görs för barnens bästa. Däremot ska prövning av
barnens bästa användas för att hitta och planera åtgärder för de prioriterade
punkter för barns resår som finns i planen. De frågor som ska besvaras när
trafiksäkerhets åtgärder tas fram är:
1. På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn och unga av beslutet
eller åtgärden?
2. Har berörda barn och unga fått ge sina åsikter och har de beaktats?
3. Har barn och ungdomars hälsa, utvecklingsbehov och säkerhet
beaktats?
4. Har det identifierats risker som kan diskriminera enskilda eller grupper
av barn och ungdomar?
5. Vilka olika handlingsalternativ har identifierats och vilka konsekvenser
har alternativen?
Exempel på utredningen kan vara vid trafiksäkerhetsåtgärder vid skolan. Då
ska de barn som går på skolan vara med och påverka utredningen.
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Har berörda barn och unga fått ge sina åsikter och har de beaktats?

Nej.
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