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Svar på motion om gratis körkortsutbildning inom den kommunala
gymnasieskolan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Redogörelse för ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Tryggve Svensson (V) att Ljungby
kommun erbjuder gratis körkortsutbildning inom den kommunala
gymnasieskolan. Svensson (V) motiverar yrkandet med att det ofta krävs eller är
en fördel att ha körkort när ungdomar ska komma in på arbetsmarknaden.
Körkortsutbildningen har numera blivit så dyr att många ungdomar inte har råd
att ta körkort. Det har blivit en klassfråga, menar Svensson.
I ett yttrande över motionen daterat 2015-01-09 skriver gymnasiechefen att
Ljungby kommun redan idag erbjuder samtliga gymnasieelever en
subventionerad körkortsutbildning. Samtliga elever får ersättning för
teorikostnaderna. Dessutom får eleverna på fordon- och transportprogrammet
och vård- och omsorgsprogrammet ersättning för tio körlektioner och
trafikövningsbanan. Merkostnaden för att erbjuda alla elever körlektioner blir
cirka 1,2-1,7 miljoner kronor, enligt barn- och utbildningsförvaltningens
kostnadsberäkning.
Beredning
Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 25 mars 2015 att kommunfullmäktige
beslutar att avslå motionen.

Yrkanden
Magnus Carlsson (S), Anne Karlsson (S) och Conny Simonsson (S) yrkar bifall
till motionen.
Conny Simonsson (S) yrkar att frågan om finansiering hänskjuts till
budgetberedningen.
Carina Bengtsson (C) och Jan Lorentzson (SD) yrkar avslag på motionen.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige
avslår eller bifaller motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar att
motionen bör avslås.
Votering
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att avslå motionen och
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

LJUNGBY KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-04-14

11(21)

Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstningen resulterar i 8 ja-röster och 6 nej-röster. En ledamot avstår från att
rösta. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå att motionen avslås.
Magnus Gunnarsson (M)
Krister Lundin (M)
Jan Sahlin (M)
Carina Bengtsson (C)
Irene Olofsson (C)
Lars Solling (FP)
Anne Karlsson (S)
Conny Simonsson (S)
Magnus Carlsson (S)
Håkan Bengtsson (S)
Gun Lindell (S)
Christer Ivarsson (MP)
Jan Lorentzson (SD)
Christer Henriksson (KD)
Roland Johansson (ALT)
Resultat

Justerandes sign

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Avstår
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
8 ja

6 nej

Utdragsbestyrkande

1 avstår

