
 Sida 1(23) 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2021-10-07 

Tid:   kl. 09:00 – 12:55. Paus 10:35-11:05. 

Plats: 
 

 Öresten, Kommunhuset 

Beslutande:  (C) Leif Sternfeldt 

 (M) Elise Benjaminsson 

 (S) Bodil Wennerström 

 (C) Catarina Johansson tjänstgör för Niklas Herneryd (L) 

 (V) Arthur Thiry tjänstgör för Natalia E Henriksson (SD) 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

 (S) Petra Vogel 

 (S) Yasin Abbes (§§ 87-102) 

   

  Adjungerande politiker 

 (L) Johan Lepp, ordförande socialnämnden (§ 92, 

distansdeltagande via Teams) 

  

 Tjänstepersoner 

 Anna Brogren Nämndsekreterare  

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef  

 Marie Tell Verksamhetschef  

 Caroline Ekberg  Verksamhetschef §§ 85-86 

 Johan Höglund Ekonom §§ 85-86 

 Sara Dahlin Verksamhetschef § 92 

(distansdelta

gande via 

Teams) 

 Maria Nilaeus Utredare § 93 

 Per Haugsnes Verksamhetsutvecklare § 95 

 Caroline Billing Verksamhetschef § 97 

 Pernilla Vilumsons Rektor § 97 

 Johan Westerberg Rektor § 97 

 Leo Rosenberg Kvalitetsutvecklare § 100 
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Utses att justera: Elise Benjaminsson 

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-10-19, kl 12:00  

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 85-102 

Anna Brogren 

Ordförande 

Leif Sternfeldt (C) 

Justerande 

Elise Benjaminsson (M) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2021-10-07, § 85-102 

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-10-19 

Datum för anslags 

nedtagande 
2021-11-10 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 85/21 

Förändring av dagordning § 86/21 

Uppföljning av föregående protokoll § 87/21 

Lägesrapport lokaler § 88/21 

Aktuella frågor § 89/21 

Information om situationen angående Covid-19 § 90/21 

Information från förvaltningen § 91/21 

Lägesrapport Arbetsmarknad och Integration § 92/21 

Revidering av skolskjutszon i Torestorp § 93/21 

Synpunkter och klagomål januari - juni 2021 § 94/21 

Tillbud och olyckor för personal inom barn- och 

utbildningsförvaltningen, januari - juni 2021 

§ 95/21 

Kränkande behandling samt tillbud och olyckor för barn och 

elever inom barn- och utbildningsförvaltningen januari-juni 

2021 

§ 96/21 

Statistik och analys kring gymnasieantagningen § 97/21 

Reviderat gymnasiesamverkansavtal § 98/21 

Barn- och utbildningsnämndens yttranden med anledning av 

översyn av nämndreglementen 

§ 99/21 

Motion om att införa porrfilter i skoldatorer i Mark § 100/21 

Remitterad motion om etablering av barntrafikskola i 

kommunen 

§ 101/21 

Övrigt och allmänna frågor § 102/21 
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§ 85/2021 

Anmälan och prövning av jäv 

Det föreligger ingen anmälan om jäv. 
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§ 86/2021 

Förändring av dagordning 

Arbetsutskottets beslut 

Ändringarna av ärendelistan antas. 

 

Dagens sammanträde 

Ordförande informerar om att ärendet Information från TSF om preventiva och 

trygghetsskapande åtgärder utgår från dagordningen. 

Arthur Thiry (V) väcker en fråga om information om finansiering av 

Arbetsmarknadscenter. Ordförande föreslår att frågan lyfts på kommande 

nämndsammanträde. 

Bodil Wennerström (S) väcker en fråga om att få en redogörelse för centralt 

anställd personal inom förvaltningen kontra personal som är anställd på skolor. 

Ordförande föreslår att frågan återrapporteras på kommande nämndsammanträde. 

Elise Benjaminsson (M) efterfrågar en fördjupning i lokalfrågor. Ordförande föreslår 

att frågan lyfts under Lägesrapport lokaler. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ändringen av ärendelistan kan antas, och finner att så sker. 

 

  



Sida 7(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2021-10-07 
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§ 87/2021 

Uppföljning av föregående protokoll 

Dagens sammanträde 

Arbetsutskottet följer upp föregående protokoll. 
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§ 88/2021    

Lägesrapport lokaler 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander och verksamhetschef Caroline Ekberg 

redogör för aktuella lokalfrågor. Solgårdens förskola behöver utrymmas, och flytt 

till ersättningslokaler påbörjas i mitten av oktober. Teknik- och serviceförvaltningen 

arbetar för att få tillfälligt bygglov i Skene, närliggande Solgårdens huvudbyggnad, 

där eventuell paviljong kan etableras. Vårdnadshavare har reagerat på processen, 

och har bjudits in till ett möte tisdagen den 12 oktober. 

Information ges också om pågående lokalprojekt i Hyssna, Björketorp, Sätila, 

Lyckegården, Snickaregården, Ängskolan, Ubbhult och Rydal. 
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§ 89/2021    

Aktuella frågor 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander ger arbetsutskottet information om 

pågående samarbete med Skolverket i projektet ”Samverkan för bästa skola”.  

Det är andra gången på kort tid som skolor i Mark väljs ut som deltagare. 

Deltagandet väntas leda till ett positivt utvecklingsarbete på skolorna, men att åter 

igen bli föremål för en sådan statlig insats ser förvaltningen som en bekymmersam 

signal. Ihop med tidigare granskningar från PWC och Skolinspektionens kritik mot 

bland annat det systematiska kvalitetsarbetet bedömer förvaltningen att Marks 

kommun behöver arbeta hårt för att få till en nödvändig förändring och utveckling. 

Situationen ställer stora krav på nämnd och förvaltning, och är särskilt utmanande 

då förvaltningen för tillfället inte har ett funktionellt samverkanssystem med 

personalorganisationerna. 

 

Arbetsutskottet diskuterar ärendet.  
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§ 90/2021     

Information om situationen angående Covid-19 

 

Dagens sammanträde 

Arbetsutskottet tar del av den senaste veckorapporten som skickats till 

Länsstyrelsen avseende läget kring covid-19-pandemin. Pandemin bedöms just nu 

ha måttlig påverkan på verksamheterna.  
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§ 91/2021    

Information från förvaltningen 

Dagens sammanträde 

Förvaltningen har ingen ytterligare information att lämna utöver det som 

diskuterats tidigare under punkten Aktuella frågor. 

  



Sida 12(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2021-10-07 
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§ 92/2021    

Lägesrapport Arbetsmarknad och Integration 

 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden är från och med 2020-01-01 ansvarig för den 

samlade enheten för arbetsmarknadsfrågor (AME). Vid dagens sammanträde får 

arbetsutskottet information om det arbete som pågår och det utvecklingsarbete 

som sker inom verksamheten. 

 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Sara Dahlin lämnar en lägesrapport för verksamheten inom 

Arbetsmarknadsenheten (AME) med fokus på framtidsplaner, finansiering, 

uppföljning och utvärdering av de första två åren som verksamheten funnits. 

Månadsstatistik för AME:s verksamhet presenteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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§ 93/2021   Dnr: BUN 2021-128 

Revidering av skolskjutszon i Torestorp 

Arbetsutskottets beslut 

Torestorpsskolans skolskjutszon utökas för årskurs 4–6 längs med Öxabäcksvägen 
mot Öxabäck. Revideringen börjar gälla omgående.  

Ärendet 

I förvaltningens dagliga arbete med skolskjutsar upptäcks områden i kommunen 

där zongränser är i behov av uppdatering. Inför läsåret 2021/22 framkom att zonen 

för Torestorpskolans elever behöver få en ändrad gränsdragning för elever som går 

i årskurs 4 till 6 och bor längs med vägen mot Öxabäck.   

Arbetsutskottet har utifrån barn- och utbildningsnämndens beslut om delegation 

rätt att fatta beslut om mindre ändringar av skolskjutszoner. 

Ärendets behandling 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Torestorpsskolans skolskjutszon utökas för årskurs 4–6 längs med Öxabäcksvägen 

mot Öxabäck. Revideringen börjar gälla omgående. 

Dagens sammanträde 

Utredare Maria Nilaeus redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Arthur Thiry (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut, och 

finner att så sker. 
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§ 94/2021   Dnr: BUN 2021-165 

Synpunkter och klagomål januari - juni 2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningens återrapportering av 

synpunkter och klagomål januari – juni 2021. 

Ärendet 

Genom ett tidigare beslut i barn- och utbildningsnämnden ska synpunkter, tillbud 

och avvikelser inom nämndens verksamhetsområde sammanställas och 

återrapporteras två gånger om året. Det som avses är synpunkter och klagomål, 

rapporter med anknytning till arbetsmiljöansvaret, rapporter om kränkande 

behandling samt avvikelser inom den medicinska delen av elevhälsan. 

Under våren 2021 diariefördes totalt 21 synpunkter och klagomål av 

förvaltningsövergripande karaktär på förvaltningen. En förteckning över dessa har 

sammanställts, där ärendets karaktär framgår. 

Ärendets behandling 

Barn-och utbildningsnämndens riktlinjer för hantering av synpunkter, tillbud och 

avvikelser, beslutade 2015-12-15, § 111 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut:  

Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningens återrapportering av 

synpunkter och klagomål januari – juni 2021. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut, och 

finner att så sker. 
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§ 95/2021   Dnr: BUN 2021-165 

Tillbud och olyckor för personal inom barn- och 

utbildningsförvaltningen, januari - juni 2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens rapport över 

personaltillbud och -olyckor under perioden januari-juni 2021. 

Ärendet 

Genom ett tidigare beslut i barn- och utbildningsnämnden ska synpunkter, tillbud 

och avvikelser inom nämndens verksamhetsområde sammanställas och 

återrapporteras två gånger om året. Det som avses är synpunkter och klagomål, 

rapporter med anknytning till arbetsmiljöansvaret, rapporter om kränkande 

behandling samt avvikelser inom den medicinska delen av elevhälsan. 

Nämnden har arbetsmiljöansvar för såväl anställda som elever, och omfattas av 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). 

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp 

verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Tillbud och olyckor som 

anställda och elever råkar ut för ska därför rapporteras.  

Sedan januari 2021 har kommunen ett digitalt system för att rapportera tillbud och 

olyckor för personal. Systemet har inte tvingande fält, vilket gör att en stor del av 

statistiken endast säger att något skett, inte särskilt mycket om vad som hänt. 

Förvaltningen har därför inte dragit några särskilda slutsatser utifrån statistiken, 

utan skall undersöka om det går att förbättra systemet. 

Ärendets behandling 

Standardrapport ur rapporteringssystemet KIA för perioden 1 januari 2021 -31 juni 

2021. 

Barn-och utbildningsnämndens riktlinjer för hantering av synpunkter, tillbud och 

avvikelser, beslutade 2015-12-15, § 111 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut:  

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens rapport över 

personaltillbud och -olyckor under perioden januari-juni 2021. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetsutvecklare Per Haugsnes redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut, och 

finner att så sker. 
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§ 96/2021   Dnr: BUN 2021-165 

Kränkande behandling samt tillbud och olyckor för barn och 

elever inom barn- och utbildningsförvaltningen januari-juni 

2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningens återrapportering av 

kränkande behandling samt tillbud och olyckor för barn och elever januari – juni 

2021. 

Ärendet 

Genom ett tidigare beslut i barn- och utbildningsnämnden ska synpunkter, tillbud 

och avvikelser inom nämndens verksamhetsområde sammanställas och 

återrapporteras två gånger om året. Det som avses är synpunkter och klagomål, 

rapporter med anknytning till arbetsmiljöansvaret, rapporter om kränkande 

behandling samt avvikelser inom den medicinska delen av elevhälsan. 

Kränkande behandling av ett barn eller en elev ska enligt skollagen (6 kap. 10 § 

skollagen 2010:800) anmälas och utredas. I Marks kommun är utredningen 

delegerad till rektor. Vid sådan delegation ska huvudmannen hålla sig informerad. 

Antalet anmälda kränkningar blev för vårterminen 2021 347 till antal, vilket är på 

samma nivå som tidigare termin. 

Ärendets behandling 

Statistik ut systemet Draftit, perioden 1 januari –30 juni 2021 

Barn-och utbildningsnämndens riktlinjer för hantering av synpunkter, tillbud och 

avvikelser, beslutade 2015-12-15, § 111 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningens återrapportering av 

kränkande behandling samt tillbud och olyckor för barn och elever januari – juni 

2021. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut, och 

finner att så sker. 

  



Sida 17(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2021-10-07 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 97/2021    

Statistik och analys kring gymnasieantagningen 

 

Ärendet 

Antagningsstatistiken för Marks gymnasieskola har analyserats, och man har även 

planerat aktiviteter med utgångspunkt i tendenser och viljeriktningar. 

År 2020 hade skolan en uppåtgående trend med antal sökande, vilket minskade 

under 2021. Man har dock fyllt ut klasser, och vissa program har även behövt bli 

dubbla klasser. Hantverksprogrammen bedöms ha nått sin maximala kapacitet, och 

för första gången på mycket länge har industriprogrammet fyllts ut och visat på en 

uppgång. El och energi har däremot haft ett lägre söktryck, likaså 

estetprogrammen vilket följer rikstrenden. 

Vård- och omsorgsprogrammet har ett lågt söktryck. Skolledningen undersöker 

möjligheter att ge utbildningen ett tydligare ”blåljusspår”, något som varit 

framgångsrikt i andra kommuner. 

Planerade aktiviteter för att locka nya elever är bland annat framtidsdagar, 

marknadsföring, aktiviteter på sociala medier, möjlighet för yngre elever att 

”skugga” gymnasieelever med mera. 

 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Caroline Billing samt rektorer Pernilla Vilumsons och Johan 

Westerberg redogör för ärendet. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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§ 98/2021   Dnr: BUN 2021-151 

Reviderat gymnasiesamverkansavtal 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärads kommunalförbund 

godkänns. 

Ärendet 

Ett nytt samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärad har tagits fram. 

Avtalet avser att börja gälla 1 januari 2022 och ska gälla tills vidare. Direktionen för 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 2021-

06-04 att rekommendera medlemskommunerna att godkänna det reviderade 

gymnasiesamverkansavtalet för Sjuhärad. 

Avtalet kring gymnasieutbildning inom Sjuhärads kommunalförbund syftar till att:  

• Eleverna får sitt förstahandsval av program och skola tillgodosett, 

• Eleverna får fritt söka de utbildningar som erbjuds inom samverkansområdet och 

blir mottagna som förstahandssökande i enlighet med gällande lagstiftning, 

• Samverkan kring programutbudet och dimensionering sker inom 

samverkansområdet som helhet och mellan enskilda gymnasieskolor, 

• Utbildningar som bedöms som strategiskt viktiga för samverkansområdets 

utveckling kan stödjas och utvecklas gemensamt. 

Förvaltningen har tagit del av handlingarna, och anser att det inte finns några 

hinder att ställa sig bakom förslaget till nytt samverkansavtal. 

Ärendets behandling 

Förslag till nytt gymnasiesamverkansavtal, inkommet 2021-06-14 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärads kommunalförbund 

godkänns. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut, och 

finner att så sker. 
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§ 99/2021   Dnr: BUN 2021-120 

Barn- och utbildningsnämndens yttranden med anledning av 

översyn av nämndreglementen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden översänder yttrande med dnr 2021-120-15 som 

synpunkter på förslaget till nytt kommungemensamt reglemente. 

Barn- och utbildningsnämnden översänder yttrande med dnr 2021-120-16 som 

synpunkter på förslaget till nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden översänder yttrande med dnr 2021-120-17 som 

synpunkter på förslaget till nytt reglemente för teknik- och servicenämnden. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för kommunens nämnder sågs senast över 2012. Sedan 

dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn av samtliga 

reglementen. Kommunledningskontoret har därför under 2021 tagit fram förslag på 

nya reglementen, vilka bygger på de förslag till reglementen som Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) tog fram 2019 efter att den nya kommunallagen 

trädde i kraft.  

Före sommaren skickades materialet på remiss till förvaltningarna som då fick yttra 

sig. Förslagen till nya reglementen har sedan dess justerats utifrån förvaltningarnas 

synpunkter, och det är nu dags för nämnderna att yttra sig innan beslut om nya 

reglementen fattas.  

Eftersom det rör sig om ett mycket omfattande material, där förvaltningen redan 

lämnat sitt eget yttrande, har förvaltningen nu skrivit förslag på nämndens 

yttranden i samråd med nämndens presidium.  

Nämnden har möjlighet att yttra sig över samtliga nämndreglementen, men 

förvaltningen har endast föreslagit synpunkter på det egna och teknik- och 

servicenämndens samt det kommungemensamma. 

Ärendets behandling 

 

Förslag 2021-08-10 till nytt kommungemensamt reglemente för nämnderna, dnr 

KS 2021-341-2 

Nuvarande kommungemensamt reglemente med ändringar markerade, KS 2021-

341-3 

KS tjänsteskrivelse dnr 2021-341-3 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 218/2921 

Förslag 2021-08-10 till nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden, dnr KS 

2021-345-2 

Synpunkter från förvaltningen, 2021-06-09, dnr KS 2021-345-3 

KS tjänsteskrivelse dnr 2021-345-4 

KSAU § 221/2021 

Förslag 2021-08-10 till nytt reglemente för teknik- och servicenämnden, dnr KS 

2021-349-2 

KS tjänsteskrivelse dnr 2021-349-5 

KSAU § 226/2021 

Yttrande med anledning av översyn av kommungemensamt reglemente dnr 2021-

120-15 

Yttrande med anledning av översyn av barn- och utbildningsnämndens reglemente 

dnr 2021-120-16 

Yttrande med anledning av översyn av teknik- och servicenämndens reglemente 

dnr 2021-120-17 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden översänder yttrande med dnr 2021-120-15 som 

synpunkter på förslaget till nytt kommungemensamt reglemente. 

Barn- och utbildningsnämnden översänder yttrande med dnr 2021-120-16 som 

synpunkter på förslaget till nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden översänder yttrande med dnr 2021-120-17 som 

synpunkter på förslaget till nytt reglemente för teknik- och servicenämnden. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet antar förvaltningens förslag till beslut, och 

finner att så sker. 
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§ 100/2021   Dnr: BUN 2021-148 

Motion om att införa porrfilter i skoldatorer i Mark 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare för beslut i barn- och utbildningsnämnden, 

utan att lämna förslag till beslut. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har i beslut § 102/2021 överlämnat en motion till barn-och 

utbildningsnämnden för handläggning. Motionen kommer från Kristdemokraterna 

och handlar om att införa porrfilter i skoldatorer i Mark.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett hur det ser ut i dagsläget med sådana 

filter, och föreslår utifrån denna lägesbild ett remissvar till 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 

Ärendets behandling 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2021-06-17 § 102 

Motion - Inför porrfilter i skoldatorer i Mark (KD) 2021-05-25 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Den befintliga tekniska lösningen för filtrering av pornografi i Marks skoldatorer är 

inte heltäckande. Men i ljuset av att rättsläget är oklart vad avser mer omfattande 

lösningar samt att det saknas underlag som påvisar effekten av sådana, bedömer 

barn-och utbildningsnämnden att ytterligare åtgärder inte är aktuella. 

Dagens sammanträde 

Kvalitetsutvecklare Leo Rosenberg redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att arbetsutskottet lämnar ärendet vidare för beslut i 

barn- och utbildningsnämnden, utan att lämna förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta Leif Sternfeldts (C) förslag, och 

finner att så sker. 
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§ 101/2021   Dnr: BUN 2019-150 600 

Remitterad motion om etablering av barntrafikskola i 

kommunen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden remitterar förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 

2019-150 600-2 till teknik- och servicenämnden för hörande.  

Ärendet 

Sverigedemokraterna har den 25 april 2019 lämnat in en motion om att införa 

trafikutbildning för barn i Marks kommun. Sverigedemokraterna föreslår att 

kommunfullmäktige ger lämplig nämnd i uppdrag att:    

- Utreda möjligheten till Barntrafikskola, där utredningen tar med goda exempel 

ifrån Barntrafikskolan i Fredriksdal, 

- Utreda möjligheten till finansiering med hjälp av sponsring, 

- Ta med värdet av den styrkan en Barntrafikskola kan ge till kommunens 

varumärke.  

Förslaget är att anställda pedagoger ska tillhandahålla utbildningen till barnen på en 

centralt placerad plats, dit barn ska kunna ta sig med kollektivtrafiken. 

Barntrafikskolan ska vara gratis för barnen och finansieras av sponsring. Förslaget 

är att utbildningen ska ske vid cirka 30 tillfällen á 5 timmar under perioden april – 

oktober. Exempelvis kan skolklasser besöka och delta i undervisningen en heldag.  

Förvaltningen har utrett hur trafikundervisningen ser ut i skolorna idag, och även 

gjort en bedömning kring möjligheterna att bedriva en barntrafikskola. 

Ärendets behandling 

KF § 128 2019 

Motion om barntrafikskola 2019-04-25 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, med följande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden remitterar förvaltningens tjänsteskrivelse med dnr 

2019-150 600-2 till teknik- och servicenämnden för hörande. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet antar förvaltningens förslag till beslut, och 

finner att så sker. 
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§ 102/2021     

Övrigt och allmänna frågor 

Dagens sammanträde 

De tidigare diskussionerna under punkten Aktuella frågor återupptas. 

 

Arbetsutskottet diskuterar ärendet.  

 

 


