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8. Svar angående skrivelse om säkra skolvägar och
trafikundervisning
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på skrivelsen.

Jack Kindberg
Stadsdelsdirektör

Gabriel Marawgeh
Avdelningschef

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för Integration och Utveckling.
Skrivelsen
Stadsdelsnämnden Spånga-Tensta har fått en skrivelse angående
trafiksäkra skolvägar samt om trafikundervisning i skolan.
Sammanfattning
Under senare tid har det rapporterats om flera fall där barn skadats eller
dödats i trafiken på sin väg till eller från skolan. Därför bör man i
Stockholm se till att skolvägarna är så säkra som möjligt samt att ett nära
samarbete med polisen, NTF och andra frivilliga organisationer inleds för
att lära barnen trafikvett/trafikregler.
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Förvaltningens förslag
Angående inventering av säkra skolvägar har förvaltningen anmält intresse
till Trafikkontoret (f.d. GFK) att delta i Mobilitetscentrums projekt för
säker och lekvänlig skolväg. Detta projekt har dragit ut på tiden och
förvaltningen väntar ännu på att projektet ska sätta igång. Om det nu blir
så att projektet inte kommer igång får vi ta ställning till hur detta bäst kan
genomföras i förvaltningens egen regi.
Samarbete med trafik- och närpolisen, NTF, Connex och trafikpedagogen
på Trafikkontoret är redan igång. Under detta år har vi erbjudit
lärare/pedagoger på skolorna stöd för trafikundervisning (genom material
och utbildning en halvdag) och en uppföljande Trafikvecka i hela
stadsdelen. Alla skolor som ville delta fick anmäla intresse. Ovan nämnda
aktörer erbjöd under veckan aktiviteter för ca 3 300 barn och ungdomar
mellan 6-19 år. Vid sidan av detta erbjöds utställningar på ett tiotal platser
i stadsdelen för allmänheten, affischeringskampanj samt information på
förvaltningens hemsida. Uppföljning av Trafikveckan skedde i samband
med Tensta Marknad och skolstarterna. Trafikveckan planeras att
återkomma årligen för att höja trafikkunnandet hos såväl barn som vuxna.
Förvaltningen har alltså redan börjat arbeta i enlighet med intentionerna i
skrivelsen.
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