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Yttrande över motion om högskolebehörighet för gymnasieelever
på Sunnerbogymnasiet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen
och ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda kostnader och
organisation för att kunna genomföra förändringen.
Ärendet
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har 2013-09-11 lämnat in en
motion till kommunfullmäktige om högskolebehörighet för gymnasieelever på
Sunnerbogymnasiet. I motionen föreslår socialdemokraterna att högskolepaketet
ska finnas inlagt i studieplanen hos eleverna vid Sunnerbogymnasiets nationella
gymnasieprogram från början så att eleven aktivt måste välja bort högskolepaketet i stället för att aktivt välja till det. Socialdemokraternas förslag innebär
att alla elever på nationella yrkesprogram ska ha högskoleförberedande kurser
inlagda i studieplanen.
Barn- och utbildningschefen skriver i ett yttrande (daterat 2014-01-08) bland
annat att utformningen av landets gymnasieutbildning med nationella
högskoleprogram och nationella yrkesprogram måste anses vara en fråga som
ska beslutas av riksdagen. Med hänvisning till nu gällande beslut/lagstiftning för
högskolebehörighet för nationella yrkesprogram föreslår hon att motionen
avslås. På kommunal nivå kan Sunnerbogymnasiet genom ytterligare
information och planering med elever och föräldrar verka för att fler elever
aktivt tar ställning till om deras nationella yrkesprogram ska innehålla högskoleförberedande kurser eller inte. Om motionen bifalls måste eventuellt ökade
kostnader budgeteras.
I gymnasieskolan finns nationella högskoleförberedande program och nationella
yrkesprogram. De elever som väljer nationella högskoleförberedande program
får automatiskt grundläggande behörighet till högskolan. Elever som studerar på
ett nationellt yrkesprogram blir inte behöriga med automatik men har rätt att läsa
in grundläggande behörighet under utbildningens gång.
Yrkanden
 Susanna Tingbratt (KD) yrkar att barn- och utbildningsnämnden föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.
 Magnus Carlsson (S) yrkar att alla program på Sunnerbogymnasiet ska
innehålla de högskoleförberedande kurserna.
 Bo Ederström (M) yrkar bifall till Susanna Tingbratts yrkande.
 Margaretha Andersson (S) och Liselotte Åhlander yrkar bifall till
Magnus Carlssons yrkande (och motionen).
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Tommy Andersson (C) och Gunnel Nilsson (C) yrkar bifall till
motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Susanna Tingbratts och Magnus Carlssons yrkande mot
varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Omröstning begärs.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsordning:
 Ja-röst för avslag till motionen.
 Nej-röst för bifall till motionen.
Omröstningsresultat
Namn
Bo Ederström (M)
Magnus Carlsson (S)
Susanna Tingbratt (KD)
Liselotte Åhlander (S)
Margaretha Andersson (S)
Ole Kongstad (V)
Gunnel Nilsson (C)
Tommy Andersson (C)
Christer Ivarsson (MP)
Rosalina Gauffin (KB)

Röst
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej

Med 3 röster för ja och 7 röster för nej beslutar barn- och utbildningsnämnden
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Tilläggsyrkande
Bo Ederström (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden då ger barn- och
utbildningschefen i uppdrag att utreda kostnaden och organisationen för att
kunna genomföra förändringen.
Reservationer
Bo Ederström (M) och Susanna Tingbratt (KD) reserverar sig mot beslutet.
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-01-15 § 5. Då föreslog
arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla motionen.
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