
Fullmäktige i Sala 

Svar på interpellation angående trafiksäkerheten vid Åkraskolan. 
Andreas Weiborn (M) frågar i en interpellation om hur jag som ordförande ser på 
trafiksäkerheten kring Åkraskolan. Bakgrunden är uppgifter som han tagit del av 
och som påtalar oro. 

Barn har inte den mognad som behövs för att kunna läsa av faror i trafiken. Det kan 
vara svårt nog för vana vuxna trafikanter. Det är därför mycket viktigt att 
trafiksäkerhetsfrågorna kring alla våra skolor uppmärksammas. I Sala finns många 
trafikerade ställen som vi bör titta närmare på- inte bara i direkt anslutning till 
skolor och skolgårdar, utan även utmed de sträckningar som skolbarnen rör sig på, 
till och från skolan och sina fritidsaktiviteter. Det finns även risker för barn och 
ungdomar som åker skolskjuts, som ofta måste ta sig fram till busshållplatser utmed 
trafikerade vägar där hastigheten kan vara hög. 

En stor riskfaktor är föräldrarna själva som hämtar och lämnar sina barn vid 
skolorna. Det är stressigt, trångt och ibland behöver man backa sina bilar mitt bland 
barnen. Vi behöver därför även arbeta aktivt med informationsinsatser riktade till 
föräldrar. Det gäller även yrkestrafiken med exempelvis varutransporter till våra 
skolor. 

Även förskolorna berörs, men förskolebarnen rör sig inte fritt och obevakat i den 
öppna trafikmiljön. 

Allt detta rör sig om risker som byggts in i vår fysiska miljö under många år. Det är 
svårt att åtgärda både fysiskt men även mentalt. Biltrafiken har fått ett allt för stort 
utrymme i samhällsplaneringen, tycker jag. Vi har alla ett gemensamt ansvar för den 
fysiska samhällsplaneringen. Rent formellt ligger det på kommunstyrelsen och 
tekniska kontoret. 

Efter att ha haft en kontakt med rektorn på Åkraskolan har det enligt henne satts i 
gång en process med Tekniska kontoret för att se över hastighetsbegränsningarna 
samt matvaruleveranserna till och förbi Åkraskolan, samt ett brev har gått hem till 
föräldrar för att uppmana till försiktighet. 

Mitt svar på interpellationen är alltså att jag ser allvarligt på alla trafikproblem kring 
våra skolor. Sala kommun behöver se över riskerna i hela kommunen, såväl vid 
Åkraskolan som på andra skolenheter. 
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