MOTION OM BILFRIA ZONER RUNT MALMÖS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR
I Malmö finns det 64 000 barn i åldern 1-15 år som spenderar en stor del av dagarna på våra
förskolor och skolor. Barn har enligt Barnkonventionen rätt till utbildning utveckling och en
god hälsa. För att uppfylla Barnkonventionens andemening vill Miljöpartiet införa bilfria
zoner runt Malmös förskolor och skolor.
Barnens hälsa och välmående är fara i vid ett antal skolor och förskolor i Malmö. Orsaken är
avgaser, buller och en otrygg trafiksituation kring skolgårdarna. Många skolor upplever att
trafiksituationen är kaotisk och otrygg när skoldagen börjar och slutar. Enligt vägverket
utgör skjutsande föräldrar 80 procent av biltrafiken kring många skolor. Den ökade
skjutsningen leder till trafikproblem vid skolorna och ökade luftföroreningar. På grund av
den otrygga trafiksituationen väljer allt fler föräldrar att köra sina barn till skolan istället för
att låta dem gå eller cykla.
Flera förskolor har fått ändra sina rutiner vid rusningstid så att barnen inte vistas ute då
luftföroreningarna är som värst och når skadliga nivåer för barns känsliga lungor. Emilie
Stroh, forskare vid Avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet fastslår
att luftföroreningar leder till en ökad risk att barnen utvecklar astma och kronisk bronkit.
Riskerna hänger kvar genom livet. Barn är extra känsliga för luftföroreningar eftersom deras
immunförsvar och luftvägar inte är fullt utvecklade.
Den enskilt största källan till luftföroreningar i stadsmiljö är biltrafiken. Det handlar både
om utsläpp från motorernas förbränning och om partiklar från bromsbelägg och däckslitage.
Även elbilar bidrar alltså till problemet. På grund av den ohälsosamma och otrygga
trafikmiljön kring flera av Malmös förskolor och skolor har grundskoleförvaltningen och
fastighets- och gatukontoret tillsammans tagit fram ett informationsmaterial riktat till
vårdnadshavare för att uppmuntra till mer hållbara transporter till och från skolan.
Genom att införa bilfria zoner runt om Malmös skolor vill Miljöpartiet säkerställa att alla
barn i Malmö har en trygg och hälsosam miljö vid sina skolor. Säkrare skolvägar medför att
fler barn kan gå eller cykla själv till skolan, vilket leder till piggare och friskare barn. När
föräldrarna behöver lämna barnet med bil till en skola som har en bilfri zon ska bilen
parkeras en bit bort från skolan.

Miljöpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta:
-

att ge tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder
och aktörer utforma en modell för bilfria zoner

-

att ge tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder
och aktörer utreda kring vilka förskolor och skolor bilfria zoner kan införas
att servicenämnden tillsammans med andra berörda nämnder inför bilfria
zoner som norm vid nybyggnation av förskolor och skolor.
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