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§ 8 Dnr 2019/00157  

Motion: Trygga skolvägar 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till barn- 

och utbildningsnämndens bedömning.  

Sammanfattning  

Anders Ekelöf (SD), Zinaida Belonoshko (SD) och Thomas Moore (SD) har 

inkommit med en motion om trygga skolvägar. Förslaget är att kommunen 

på försök ska införa skolpoliser vid vägpassager som upplevs otrygga. Skol-

poliser är vanligen elever från årskurs sex som placeras vid övergångsställen 

för att bidra till säker passage över vägen 

Barn- och utbildningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motion-

en och föreslår att den ska avslås. Nämnden anför bland annat att barn- och 

utbildningsförvaltningen samarbetar med gatu- och parkavdelningen för att 

säkra kommunens skolvägar. Skolvägarna ses över årligen inför skolplace-

ringarna för att säkerställa att de är säkra.  

Därutöver bedömer nämnden att barn i tolvårsåldern inte ska ta ansvar för 

andra barns säkerhet i trafiken samt att det finns risker att barn inte lyssnar 

på skolpoliserna utan ändå kliver ut i vägen. Vidare bedömer nämnden att 

barn är mer känsliga för avgaser och buller än vuxna och därför lämpligen 

inte ska utsättas för mer av detta än nödvändigt.  

Kommunstyrelsens förvaltning hade inget ytterligare att tillföra i ärendet 

utan motionen föreslogs avslås med hänvisning till barn- och utbildnings-

nämndens bedömning. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 

2019-11-11 beslutade arbetsutskottet att återremittera ärendet för inhäm-

tande av yttrande från ungdomsrådet. Ungdomsrådet har nu yttrat sig över 

motionen och föreslår, i likhet med barn- och utbildningsnämnden att den 

ska avslås.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10 § 21 

KSAU 2020-01-27 § 19 

Tjänsteskrivelse  

Motion 2019-04-01 

Barn- och utbildningsnämndens yttrande 

Protokollsutdrag, KSAU 2019-11-11 § 213 

Protokoll från ungdomsrådet 2019-11-19 
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Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige avslår motion-

en i enlighet med kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionärerna, för kännedom 

Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom 

Hemsida 

 

 

 


