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2012-02-14 - Motion 2012:11 till Kungsbacka kommunfullmäktige angående:  
Åtgärder mot trafikkaoset vid för- och grundskolor precis innan skoldagen börjar. 
 
Runt åttasnåret varje morgon brukar, med en intill slavisk regelbundenhet, in- och utfarterna till 
för- och grundskolorna kortas igen utav bilburna föräldrar som lämnar av sina barn på skolan. 
Detta leder till att den allmänna samfärdseln och skolbussarna får svårigheter att smidigt fungera 
som de transportmedel de är avsedda till. Läget förvärras av att åtskilliga föräldrar lämnar sina 
fordon i körfälten (och ibland med fordonet igång) när de lämnar sina barn varvid flaskhalsar i 
trafiken uppstår. Det som dessutom bär syn för sägen är urvalet av fordon, som i stor utsträckning 
består av allehanda bilmodeller av stadsjeepkaraktär. Tyvärr är det ofta ägare till stadsjeepar som 
ibland förvärrar trafikproblemen, vilket indikerar en mindre trevligt attityd från en del föräldrars 
sida. Givetvis finns det väldigt många ägare till stadsjeepar som är ett föredöme i trafikmognad. 
 
Hursomhelst, ett alternativ för att få en bättre trafiksituation runt för- och grundskolorna är att fler 
föräldrar får möjlighet att parkera på lämpliga parkeringsplatser med 15 minuters fri parkering för 
att sedan gå med sina barn 30-100 meter bort till ytterdörren på för- eller grundskolan. Genom att 
få bort en mindre bra attityd, hos en del föräldrar, att man skall lämna barnen så nära ytterdörren 
det bara är möjligt (helst två meter utanför dörren) kan trafiksäkerheten förbättras. Lämpligen 
reserveras området allra närmast skolan till skolskjutstransporter. Därmed kan också fler familjer 
tycka att skolskjutstransporterna är bättre än att föräldrarna skjutsar barnen vilket är bra för alla. 
 
Sverigedemokraterna yrkar att Kungsbacka kommunfullmäktige beslutar att: 
– En översyn av trafikområdet allra närmast ingången till för- och grundskolorna genomförs med 
ambitionen att området allra närmast skolan används till skolskjutstransporter. 
– En översyn av parkeringsplatserna vid för- och grundskolorna genomförs med ambitionen att 
fler lämpliga parkeringsplatser med 15 minuters fri parkering tas fram avsedda för föräldrar att 
begagna för att sedan gå med sina barn 30-100 meter bort till ytterdörren på för- eller grundskolan. 
I avsikt att åstadkomma en maximal säkerhet för barnen görs dessa parkeringsplatser extra breda. 
– Kommunen skall, i samarbete med trafikpolisen, intensifiera kontrollerna utav efterlevnaden av 
trafikbestämmelserna vid för- och grundskolorna när skoldagen skall börja.  
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