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KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 7/1977-78 med 

anledning av ltrn Lasse Wiklöfs m. fl .hemställ

ningsmotion till landskapsstyrelsen om åtgär

der för att medge polisen aktivt deltagande i 

skolornas trafikundervisning . 

Med anledning av nämnda motion, varöver landstinget inbegärt kul turut-
1 
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skottets utlåtande får utskottet, som i ärendet hört överkonstapel Hil

ding Blomqvist, rektorn Alf Johansson och utbildningschefen Lennart Win

qvist, vördsamt anföra följande . 

Trafikundervisning ingår i grundskolans läroplan på låg- och mellanstadiet 

i ämnet hembygdskunskap och på högstadiet i ämnet samhällskunskap . Tra

fikundervisningens omfattning inom ramen för dessa ämnen är dock till stor 

del beroende av respektive lärares instresse och kunskaper i detta hän

seende . Därför vore det av betydelse om polisen, i samverkan med läraren 

kunde införlivas i undervisningen som sakkunnig och praktisk instruktör . 

Att polisens trafikfostrande arbete i skolorna på senare år nästan upp

hört beror i huvudsak på bristande samordning och osäkerhet i fråga om 

formerna för ett dylikt samarbete mellan skola och polis . 

Genom lämpliga anvisningar från landskapets utbildningsavdelning bör dock 

problemen lätt kunna undanröjas och polisens medverkan i skolornas tra

fikundervisning återinföras. Huvudsaken är att kontakten mellan skola och 

polis på lämpligt sätt återupprättas. 

Några problem beträffande avlöningen bör inte uppstå, emedan läraren fort

farande som pedagog sktliliLe ansvara för undervisningen och polisen under 

arbetstid delta som sakkunnig . Vid behov bör modernt åskådningsmaterie l 

anskaffas. 

Kulturutskottet som sålunda omfattar de i motionen framföra synpunkterna 

får under hänvisning till det ovan anförda vördsamt föreslå 

att Landstinget skulle hemställa hos landskaps

styrelsen om vidtagande av erforde~liga åtgär

der i syfte att införliva polisen i den tra

fikundervisning som förmedlas grundskoleleverna. 

Marieharnn den 4 april 1978 . ~ 

På kultup~t-Skok:e.t 0~,:;~~ ~ . 

and'ers VJ/~ a 
or. farande Bjarne Pe tersson ---

sekreterare. · 
Närvarande i utskottet:ordf .Sanders, viceordf .Olof M. Jansson , ledamöterna 
Fagerholm och Öberg samt ersättaren Nylund. 


