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 Skolnämnden 

MISSIV 

Körkortsprofil på gymnasiet 

INLEDNING 

Nämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att utreda möjligheterna till 

körkortsprofil på gymnasiet (KF § 136, 2014-10-27). 

Ärendet 

Andreas Weiborn (M) inkom 2014-04-01 med motion om allmän körkortsprofil på 

gymnasiet. Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-27 att uppdra till bildnings- och 

lärandenämnden att utreda möjligheterna att erbjuda teoriundervisning för körkort 

B på Sala kommuns gymnasieskolor, samt att därmed anse motionen besvarad. 

Övriga bakgrundsfakta/tjänstemännens yttrande 
Bildnings- och lärandenämnden har vid sitt sammanträde 2013-05-13 inför 
kommunfullmäktiges beslut yttrat sig i detta ärende på grundval av tjänstemanna-
utredning. För att utreda frågan ytterligare har nu Skolverket tillfrågats. I svaret står 
följande: 

Körkortsutbildning är inte något som är reglerat i skolans författningar, men är något 
som kan erbjudas på yrkesprogram av skolan eller kommunen. Skolverkets principiella 
ställningstagande är att körkortsutbildning endast skall erbjudas inom de program i 
gymnasieskolan som leder till att eleven efter avslutad utbildning kan få arbete som 
yrkesförare […] Skolverket har tidigare bedömt att det inte ligger inom 
gymnasieskolans uppdrag att tillhandahålla körkort i andra fall. 

Sala kommuns gymnasier tillhandahåller körkort respektive traktorkort till elever 

som har detta inom sin yrkesutbildning (Fordonstekniska programmet och 

Naturbruksprogrammet).  

Konsekvenser för landsbygden 

Beslutet bedöms ha konsekvenser för landsbygden, såtillvida att ett annat beslut 

underlättat för landsbygdens ungdomar att ta körkort. Det står dock inte i 

nämndens makt att besluta något annat. 

Ekonomiska konsekvenser 

Teoriundervisning för B-körkort kan anses kosta 1,5 tkr per elev. Salas 

gymnasieskolor har c:a 530 elever på nationellt program annat än Fordonstekniskt 

program, det vill säga c:a 175 elever per årskull. Årskostnad c:a 260 tkr. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Skolnämnden föreslås besluta 

att i enlighet med Skolverkets yttrande inte införa allmän körkortsprofil samt 

att därmed anse fullmäktiges uppdrag slutfört 


