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MOTION 

 

 

Fler övergångsställen skapar säkerhet för barnen 

 

Säkerställ att förskolebarnen kan ta sig tryggt över vägen, genom att tillskapa 

övergångsställen vid de förskolor där det idag saknas. 

 
Mig veterligen finns det ingen fråga mer fundamental, där vi kan samlas 

och enas från både höger och vänster, som just våra barns trygghet.  

Ändå saknas idag möjligheten för många av kommunens förskolebarn att 

passera vägen till och från förskolan på ett säkert vis. Ett övergångsställe 

kan man tycka borde vara en självklarhet vid de förskolor som via cykel 

eller till fots endast kan nås genom att korsa en trafikerad väg, men så är 

alltså inte situationen för nuvarande.  

Föräldrar ska ha rätt att kunna lämna och hämta sina barn utan oro över 

att bli påkörda, oavsett vilken förskola familjen valt eller blivit tilldelad. 

Likaså ska förskolans pedagoger kunna ta med barnen på utflykter ut i 

skog och mark, utan att behöva agera levande stoppskyltar för den 

korsande trafiken när de ska gå över vägen. Varje småbarnsförälder kan 

nog skriva under på vilken adrenalinkick det kan vara att behöva korsa en 

trafikerad väg med en livlig tvååring - men det kan nog knappast jämföras 

med när förskolepedagogerna ska göra detta och ansvariga för inte en, 

utan femton små barn.  

För mig är övergångsställen en självklarhet vid de förskolor där cykel-

/gångbanan och förskolan är separerade av en trafikerad bilväg. Barnens 

säkerhet kan vi inte tumma på en enda millimeter, deras trygghet är oss 

vuxnas främsta uppgift. 

 



Med anledning av ovanstående föreslår jag Karlskrona 

kommunfullmäktige besluta: 

Att 1 kommunen tillskapar ett övergångsställe vid Friluftsförskolan Nätet i 

Nättraby, för att barn, föräldrar och pedagoger ska kunna korsa Mjöviksvägen 

på ett säkert vis. 

Att 2 kommunen tillskapar ett övergångsställe vid Trummenäs förskola, för att 

barn, föräldrar och pedagoger ska kunna korsa Trummenäsvägen på ett säkert 

vis. 

Att 3 kommunen utreder om det finns fler förskolor inom kommunen med 

motsvarande problematik, och i det fall det framkommer att så är fallet, 

tillskapar övergångsställen även vid dessa förskolor.  

 

Julia Melander (M), ledamot i kommunfullmäktige, Karlskrona. 


