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 Dnr 2022-000138 08 

KF § 24 Svar på motion om utbildningsdag i 
blåljusverksamhet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, då högstadieskolan redan 
arbetar enligt läroplanen med olika former av undervisning som går i linje med motionens 
förslag.      

Reservation 

Åse Nicklasson (SD), Thomas Morell (SD), Ulf Lindström (SD), Towe Ljunggren (SD), 
Kristofer By (SD), Hans Nyman (SD), Heinz Barath (SD) och Kristian Johansson (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Åse Nicklassons (SD) med fleras förslag. 

Ärendet 

En motion om utbildningsdag i blåljusverksamhet har inkommit från Åse Nicklasson (SD) 
och Thomas Morell (SD). Motionärerna skriver bland annat att blåljuspersonal runt om i 
landet på senare tid har blivit attackerade av olika våldsverkare. Motionärerna skriver 
vidare att polis, räddningstjänst och ambulanspersonal genomfört en utbildningsdag för 
åttondeklassare i Göteborg. Detta för att öka förståelsen för blåljusverksamhet och få 
ungdomarna att förstå konsekvenserna av kriminell verksamhet, med målet att motverka 
framtida kriminalitet. Motionärerna föreslår nu att Tibros elever i åttondeklass ska få en 
utbildningsdag i blåljusverksamhet. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2022-04-28 att överlämna motionen till barn- 
och utbildningsnämnden för beredning. Nämnden svarar bland annat att högstadiet under 
flera år har anordnat en säkerhetsdag för årskurs 8. Under dessa dagar har polis, 
brandkår och ambulans informerat om sina verksamheter och fältassistenter har 
informerat om alkohol och narkotika. I samband med Corona-pandemin avstannade dock 
arbetet med detta återkommande arrangemang. I oktober 2021 besökte kommunpolisen 
samt Räddningstjänsten Östra Skaraborg skolan med deras koncept ”Upp i rök”. Vid det 
tillfället deltog eleverna i samtliga årskurser. 

Eftersom högstadieskolan redan arbetar enligt läroplanen med olika former av 
undervisning som går i linje med motionens förslag anser barn- och utbildningsnämnden 
att motionen ska anses besvarad.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sara Holm (KD), Rolf Eriksson (S), Bengt Ferm (S) och Anna Camilla Andersson (S) 
föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Åse Nicklasson (SD), med instämmande av Thomas Morell (SD), Heinz Barath (SD) och 
Towe Ljunggren (SD), föreslår bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Åse Nicklassons (SD) med fleras 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, att 
anse motionen besvarad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2023-01-12 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-12-20 § 113 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-11-28 
Motion om utbildningsdag i blåljusverksamhet, 2022-04-21  

Beslut delges 

Motionärerna 
Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 
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