
Trafiknämnden 1 (1) 

NYTT yrkande angående – grundskolebarns möjlighet 
att ta sig till sin skola genom att gå eller cykla 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden: 

1. Trafikkontoret redovisar översiktligt för hur och i vilken omfattning grundskolorna i Göteborg arbetar för
att skolbarnen ska ha goda förutsättningar att ta sig till skolan på egna ben samt vad det är som begränsar
arbetet.

2. Trafikkontoret föreslår åtgärder för att barnen i större utsträckning ska kunna välja hur de på egna ben tar
sig skolan.

Yrkandet
Det är viktigt att alla grundskolebarn har en valfrihet att själva bestämma hur de tar sig till skolan på
egna ben. Det behöver finnas bra förutsättningar för att de ska kunna välja att gå eller cykla till skolan.
Vi vill få en översikt av hur grundskolorna i Göteborg aktivt arbetar och planerar för att alla elever ska ha
goda förutsättningar att kunna välja att ta sig till skolan på egna ben. Samtidigt är vi medvetna om att det
är en ekonomisk fråga och att alla barn inte har tillgång till cykel och redovisningen bör omfatta om det
finns socioekonomiska skillnader mellan skolor. Även faktorer som risk för stöld och vandalisering kan
behöva finnas med. De ökade fria skolvalens inverkan på möjligheten att gå och cykla till sin skola
behöver också inkluderas eftersom de medfört att fler elever har längre skolväg.

Få skolklasser, färre än en av tio, i Göteborg väljer till exempel att delta i regionens kampanj “På egna
ben” som bygger på läroplanen. Där lär sig elever i årskurs 4-6 om hälsa, trafiksäkerhet och miljö och
hur de tar sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt. Tidigare utredning har visat att det på
vissa skolor saknas bra platser att parkera sin cykel säkert. Vi vill veta vad det är som hindrar skolorna
från att arbeta mer aktivt med det fria resvalet för eleverna. Från i höst finns nu ytterligare stöd till skolor
och föräldrar med satsningen “Cykelvänlig skola” från Svenska cykelstäder som vill inspirera och peppa
för att skapa säkra, trygga och hållbara resvanor för skolbarn.

Sedan 90-talet har cyklandet bland barn och unga minskat med 42 procent. Samtidigt rör sig barnen inte
tillräckligt idag. Cykling är ett utmärkt sätt att få vardagsmotion, samtidigt som det är det mest
klimatsmarta transportmedlet förutom att det minskar smittrisken under pandemin. Att färre skjutsar
elever till skolan med bil kan också minska olycksrisken kring skolorna.

Nu startar en ny termin och många barn har levt under pandemin med ännu mindre aktivitet. Det ska vara
glädjefyllt att ta sig till skolan för barnen. Goda resvanor med gång och cykel betyder ökad rörelse och
bättre hälsa samtidigt är det en vinst för trafiksäkerhet och miljö. Alla skolor borde uppmuntras att skapa
förutsättningar för eleverna till ökad självständighet så att de fritt kan välja hur de vill ta sig till skolan på
egna ben. Att barn har förutsättningar för att ta sig till skolan genom att gå eller cykla, lägger grunden för
en livslång hälsosam vana.
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