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Fråga till trafikkommunalrådet Andreas Schönström (S): Angående
parkeringssituationen för lärarna på Linnéskolan
Sedan hösten 2019 har parkeringsavgifter införts på flera håll på Limhamn. Beslutet har
kritiserats på flera håll eftersom behovet av att reglera trafiken på Limhamn är betydligt mindre
än i stadens mer centrala delar. Men framförallt för att det har skapat en situation som är ohållbar
och beslutet för inget gott med sig.
Beslutet motiveras av den styrande minoriteten och ansvarigt kommunalråd Andreas Schönström
(S) på en rad olika sätt. Det mest förekommande argumentet är att parkeringsavgifter på
smågator och villagator i stadens ytterkant har till syfte att skapa plats och tillgänglighet. Det är
väl ett skäl nog om inte den bakomliggande orsaken hade varit att stadens styrande politiker vill
få in ytterligare avgifter för att finansiera stadens blödande ekonomi. Därutöver finns det all
anledning att kritisera den ursprungliga planeringen i samband med utbyggnaden av Limhamns
sjöstad. Bristen av parkeringsplatser i sjöstaden har drabbat hela Limhamn. Men de som drabbas
hårdast är de som har bott i stadsdelen långt innan trafiksituationen förvärrades. De tvingas nu
bära konsekvenserna av stadens och styrande politikers dåliga planering.
Tekniska nämndens beslut har inte enbart en negativ påverkar på människor som bor i
stadsdelen. Utan det påverkar även näringsidkare och människor som arbetar eller besöker
stadsdelen. En stor yrkesgrupp som har sin arbetsplats på Limhamn är lärarna på Linnéskolan –
som nu tvingas betala 1800 kr i månaden för att kunna ta sig till och från sitt arbete.
Linnéskolan har begränsade möjligheter till personalparkering och skolans lärare har enbart
kunnat parkera sin bil på intilliggande gator i nära anslutning till skolan. För en del lärare är bilen
en nödvändighet eftersom de bor på andra sidan stan eller i en annan kommun.
Den rådande situationen är ohållbar och riskerar nu att lärare på Linnéskolan kommer vända sig
till en annan arbetsplats. De som blir mest lidande av ett sådant utfall är skolans elever.
Jag har lyft frågan i grundskolenämnden för att se om det går att hitta en lösning. Beskedet från
grundskoledirektören och ansvarigt skolkommunalråd är att ansvarsfrågan ligger hos Andreas
Schönström

Därför vill jag med anledning av ovanstående fråga ansvarigt trafikkommunalråd
Andreas Schönström (S):
-

Vilka åtgärder avser du vidta för att skapa en bättre parkeringssituation för stadens lärare
på Linnéskolan?

John Eklöf (M)
Den 28 mars 2021

