Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jörgen Wihlner
0171-62 74 37
jorgen.wihlner@enkoping.se

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2022-04-22

TF2021/1135

Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Trafiksäkerhet vid
Munksundsskolan
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen ska beställa en utredning av
trafiksituationen runt Munksundsskolan och dess närhet under 2022. De åtgärder
som utredningen visar kommer att genomföras under 2023.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har i november 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att
trafiksituationen runt Munksundsskolan bör ses över för att skapa en trafiksäker
miljö för gående och cyklister.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Trafiksituationen runt Munksundsskolan är ett känt problem som vi har arbetat med
under flera år. Förvaltningen har gjort ett flertal åtgärder runt skolan för att förbättra
trafiksäkerhet. Vi har haft ett tätt samarbete med skolan och dialog med de boende
runt skolan för att få till en så bra trafiksituation vi kan. Vi har även haft flera
kampanjer och dialoger med personal och föräldrar för att skapa en
beteendeförändring. Trots insatserna så har vi inte nått de resultat vi har önskat.
Förvaltningen planerar en ny utredning av trafiksituationen runt Munksundsskolan
och dess närhet för att få en uppdaterad bild av trafiksäkerheten Vi vill se om
trafikflöden och trafikmängder har ändrats från den tidigare utredningen som
gjordes under 2018. Utredningen ska visa på vilka åtgärder som behöver göras
runt skolan och dess närhet för att trafiksituation ska bli så säker som möjligt.
Utredningen väntas bli klar under 2022 och åtgärderna genomförs under 2023.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/739.
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 21 oktober 2021 13:41
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Trafiksäkerhet vid Munksundsskolan
Motivering
Visionen om bilfri skola på munsundet ter sig svår att förverkliga. Som boende
i området kan jag följa trafiken till och från skolan på vardagar. De små
gatorna i villakvarteren runt skolan används för att lämna och hämta. På samma
gator går och cyklar många barn till skolan. Vid "rusningstid" är det många som
kommer eller lämnar skolan samtidigt. Jag upplever situationen som osäker för
barn som går och cyklar. Osäkerheten förstärks av att många kör för fort, att
föräldrar pratar i telefon eller rattsurfar vilket är vanligt. På
Slåtterblomsgatan och Mandelblomsgatan, som används som vändplatser och
parkering, saknas trottoarer som skiljer biltrafik från gående och cyklister.
Jag vill föreslå att trafiksäkerheten kring Munksundsskolan ses över.
Ambitionen bör vara att bilar sänker farten och att det skapas trygga
vägar/passager för gående och cyklister.
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Kommunfullmäktige

Paragraf 154

Ärendenummer KS2021/739

Medborgarförslag - Trafiksäkerhet vid
Munksundsskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om trafiksäkerhet vid Munksundsskolan har inkommit.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2021-10-21
__________
Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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