Verksamhetsberättelse
Trafiksäkerhetsrådet
2018

Trafiksäkerhetsrådets medlemmar

I Uppsala kommun verksamma myndigheter, företag och organisationer samt kommunens
nämnder äger vinna inträde som medlemmar i rådet. Arbetsutskottet beslutar om medlemskap.
Varje medlem skall utse två personliga representanter att företräda medlemmen.
Medlemsrepresentanternas uppgift är att få kunskap om trafiksäkerhet och därmed möjlighet att
sprida information till sin organisation. Flera medlemsrepresentanter har rapporteringsskyldighet
efter deltagande i rådets aktiviteter till sin nämnd, förvaltning eller organisation.
Vid årets slut hade rådet trettio medlemmar.
Trafiksäkerhetsrådets årsmöte
Trafiksäkerhetsrådets årsmöte ägde rum den 15 februari 2018 på Stationsgatan 12.
Tjugofem medlemsrepresentanter var närvarande, dessutom en föredragare och sekreterare.
Extrainsatt årsmöte
Ett extra årsmöte hölls i samband med höstmötet 25 oktober där förslaget att platserna skulle
fortsätta vara vakanta då trafiksäkerhetsrådets funktion står inför en förändring. Förslaget
godkändes.

Arbetsutskottet

Gatu- och samhällsmiljönämnden har utsett ordförande och en ledamot för en tid som
överensstämmer med mandatperioden för rådets arbetsutskott. Årsmötet ska välja två ledamöter
jämna årtal för en period av två år och tre ledamöter udda årtal för en period av två år.
Vid årsmötet valdes följande personer till arbetsutskott och valberedning:
Maria Jansson, Räddningsnämnden
Hans Rönnqvist, SPRF
Vakans

ledamot
ledamot
ledamot

Val gjordes även till valberedning där vakanser uppstod
Björn Engström, cykelfrämjandet i Uppsala
Vakans
Vakans
Arbetsutskottet har 2018 haft följande sammansättning:
Klara Ellström
Örjan Brodin
Ian Engblom Wallberg
Monica Edling
Torbjörn Albért
Maria Jansson
Hans Rönnqvist

Gatu- och samhällsmiljönämnden (MP), ordförande
Polismyndigheten i Uppsala, vice ordförande
Gatu- och samhällsmiljönämnden (KD)
Uppsala bilkår
Cykelfrämjandet i Uppsala
Räddningsnämnden
Svenska kommunalpensionärers riksförbund (SKPF)

Arbetsutskottet har haft fyra sammanträden under året.
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Möten med rådet

Samtliga utsedda medlemsrepresentanter har bjudits in till rådets gemensamma möten.
Alla möten hölls på Stationsgatan 12 i kommunens lokaler.
Vår- och höstmöte var öppna för allmänheten.

Årsmöte hölls den 15 februari 2018. Efter mötesförhandlingarna informerade samordnare
Viktoria Mörk om arbetet med trafikanordningsplaner.
Vårmötet ägde rum den 31 maj och temat var flygdagen 25 augusti. Christer Åkerlund
informerade följt av frågor och diskussioner.
Under höstmötet den 25 presenterades den vision kommunen har tagit fram om
trafiksäkerhetsrådets roll i framtiden. Tove Västibacken höll i presentationen och svarade på
frågor.

Ärenden

Inga ärenden har inkommit till trafiksäkerhetsrådet inom ramen för dess rådighet.
Övrigt arbete
Arbetsutskottet har under året i huvudsak reflekterat över frågan gällande trafiksäkerhetsrådets
funktion och framtid efter att frågan lyfts politiskt.
Det förslag som presenterats till nämnden lyder i korthet:
För att stärka arbetet med att nå Uppsalas trafiksäkerhetsmål och bidra till ett trafiksäkrare
samhälle i linje med Nollvisionen och Agenda 2030:s delmål 11 Hållbara städer och samhällen
föreslås en utveckling av Uppsalas trafiksäkerhetsråd.
Nollvisionens etappmål 2020 är max 220 omkomna och en halvering av antalet svårt skadade från
2007 vilket kräver krafttag för att nås.
Nollvisionens trafiksäkerhetsarbete använder ett system för målstyrning som bygger på mätning
och uppföljning av olika trafiksäkerhetsindikatorer där varje indikator har ett eget mål som ska
uppnås till år 2020. Genom att nå målen för de olika indikatorerna kommer det beslutade
etappmålet att kunna nås.
Trafiksäkerhetsrådets upplägg föreslås likna Uppsalas klimatprotokoll, som startades 2010 med
lokalt verksamma aktörer från olika samhällssektorer och branscher för att gemensamt anta
klimatutmaningen och som har vuxit till att bli ett effektivt verktyg i arbetet mot Uppsalas
långsiktiga klimatmål. Dagens medlemsorganisationer i trafiksäkerhetsrådet blir fortsatta
medlemmar under förutsättning att de vill vara med och bidra i arbetet. Medlemsantalet har
annars ingen egentlig begränsning och nya medlemmar är välkomna att ansluta sig.
Med detta nya upplägg föreslås arbetsutskottet ersättas av arbetsmöten. Stadgarna föreslås ersättas
av en arbetsordning.
På årets sista nämndmöte godkändes förslaget om en reform av trafiksäkerhetsrådet.

Slutord
Tack till trafiksäkerhetsrådets medlemmar, gatu- och samhällsmiljönämnden och övriga
samarbetsparter för det stöd som ni gett utskott och tjänstemän under det gångna året.
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Uppsala kommuns trafiksäkerhetsråd

Klara Ellström
ordförande

Örjan Brodin
v. ordförande
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Anna Dahlgren
sekreterare

TRAFIKSÄKERHETSRÅDETS MEDLEMMAR OCH
REPRESENTANTER
2018
30 medlemsorganisationer, 50 representanter
Medlemmar

Representanter

ABC- åkarna

Sören Jansson
Torsten Bräck

ABF

Inga-Britt Markusson

Ambulanstjänsten

Fredrik Tedenlind
Hans Westin

Caravan Club C- sektionen

Arne Björklund
Per-Ove Karlsson

Cykelfrämjandet i Uppsala

Björn Engström
Torbjörn Albért

F20 Uppsala Garnison

Johan Södereng

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ian Engblom Wallberg
Klara Ellström

HSO i Uppsala kommun

Ingor Lind

Idrotts- och fritidsnämnden

Lars Madej

LO-distriktet i Uppsala län/
LO-sektionen i Uppsala

Inga-Lill Sjöblom
Tomas Andersson

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Fred Eriksson
Mattias Johansson

Plan- och byggnadsnämnden

Karin Ericsson
Peter Burman

Polismyndigheten i Uppsala

Örjan Brodin
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PRO-samorganisation I Uppsala

Lasse Borg
Per Ericsson

Räddningsnämnden

Maria Jansson
Tord Andersson

SMC Uppsala län

Björn Ström
Mathias Arvidsson

SPF:s samråd i Uppsala

Lennart Bjellman
Torbjörn Mikaelsson

Stadsbyggnadsförvaltningen

Michael Eriksson
Tove Västibacken

Studenthälsan

Miranda Cox

Synskadades riksförbund i Uppsala län

Bengt Troberg
Svante Anderson

Svenska kommunpensionärers förbund
(SKPF)

Hans Rönnqvist
Kaj Karlsson

Ultuna studentkår

Ej namngivna

Uppsala bilkår

Martina Olsson
Monica Edling

Uppsala cykelförening

Johan Wallin
Lars Samuelsson

Uppsala MHF-avd

Martin Pettersson

Uppsala motorsportunion

Michel Lindskog
Roger Söderbom

Uppsala universitet

Annika Sundås-Larsson
Peter Götlind

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd

Mats Hallor

Uppsala vatten och avfall AB

Anders Westerlind
Anette Fischer

Utbildningsnämnden

Gunilla Oltner
5

*ledamöter i utskottet
Ständigt inbjudna hedersmedlemmar

Åke Thillman
Stig-Åke Gustafsson
Lars Bäcklund
Åke Bjärkelöv
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