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Motion till 

kommunfullmäktige Karlskrona kommun. 

 

     

Säkerhet vid förskolor och skolor 

 

Karlskrona kommun har ett policydokument för hur hastigheten och 

säkerheten ska se ut vid våra förskolor och skolor. När det gäller hastigheten är 

den rekommenderade hastigheten 30 km i timmen. Tyvärr ser verkligheten inte 

ut så i dag. Det finns skolor som har betydligt högre fastigheter utanför 

skolgården. Det borde inte vara någon skillnad på detta i kommunen. 

Undertecknad anser att dessa gamla policydokument måste uppdateras och 

följa de lagar som gäller i dag. Jag har fått information om att det vid flera 

förskolor (framför allt på landsbygden) saknas begränsning av hastigheten till 

30 km i timmen. 

I samband med att jag skickade en skrivelse till Karlskrona kommun angående 

hastigheten vid Trummenäs förskola, skriver förvaltningen följande i sitt svar: 

”Förvaltningens uppfattning är att vägsträckor som ligger i anslutning till 
skolor är sådana trafikmiljöer där det kan vara motiverat att begränsa 
den högsta tillåtna hastigheten. Även på andra vägsträckor där det finns 
en koncentration av barn kan det vara motiverat med en 
hastighetsbegränsning, exempelvis där förskole- och fritids-verksamhet 
bedrivs. Detta innebär dock inte att det alltid motiverar en lägre 
hastighetsgräns. 
Det måste göras en bedömning av konfliktrisken i 
förhållande till framkomlighet och miljö, där hänsyn tas till bland annat 
antal barn som befinner sig på eller i omedelbar anslutning till vägen, 
omfattningen av fordonstrafiken på vägen och vägens utformning. 
Att hastigheten är reglerad till 30 km/tim vid vissa förskolor beror på att 
dessa ligger inom ett 30 km/tim-område, i anslutning till en skola eller 
skolväg. 



 
Med hänsyn till barnens unga ålder vid Trummenäs förskola får det 
förutsättas att dessa hålls under vuxens uppsikt vid de tillfällen de vistas 
vid vägen. Oavsett reglering till 30 km/tim eller 50 km/tim innebär miljön 
vid vägen en för farlig plats för barn som inte är i trafikmogen ålder.” 

Med anledning av det svar jag fick den 14 september 2021, anser jag det viktigt 

att kommunfullmäktige ger i uppdrag till drift- och servicenämnden, att 

omarbeta sina policydokument. 

Sedan tidigare ska det finnas ett dokument som säger att hastigheten utanför 

förskolor och skolor ska vara 30 km i timmen. Utvecklingen i vårt samhälle har 

förändrats i dag, det är många föräldrar som kör sina barn till förskolan i 

samband med att man kör till arbetet, det innebär mer trafik utanför våra 

förskolor och då är det viktigt med en trafiksäker miljö. 

 

Jag yrkar… 

… att kommunfullmäktige skyndsamt fastställer regler för hastigheter vid 

förskolor och skolor och som högsta hastighet 30 kilometer per timme. 

… att drift- och serviceförvaltningen får i uppdrag att ta fram förlaget.  

 

Carl-Göran Svensson (M) 

kommunfullmäktigeledamot 

 

 


