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Motion om att utreda och fatta beslut om att starta
projektet "Bli behörig till yrkesprogram i Karlskoga"
Sammanfattning av ärendet
Patrik Nyström (SD) har inkommit med en motion om att utreda och fatta
beslut om att starta projektet "Bli behörig till yrkesprogram i Karlskoga".
Ärendet väcktes i kommunfullmäktige den 15 september 2020 § 120.
Barn- och utbildningsnämnden har berett frågan och föreslår att motionen
avslås då efterfrågad insats finns i barn- och utbildningsnämndens
huvuduppdrag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden den 7 december
2020 § 93
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 november 2020
Motion om att utreda och fatta beslut om att starta projektet "Bli behörig
till yrkesprogram i Karlskoga"
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yrkanden
Patrik Nyström (SD) yrkade bifall till motionen.
Daniel Ekelund (MP) yrkade bifall till barn- och utbildningsnämndens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställde barn- och utbildningsnämndens förslag mot Patrik
Nyströms (SD) yrkande under proposition. Ordförande fann att
kommunstyrelsen beslutade enligt barn- och utbildningsnämndens
förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige avslå
motionen.
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Begäran om yttrande - Motion om att utreda och fatta
beslut om att starta projektet "Bli behörig till
yrkesprogram i Karlskoga"
Sammanfattning av ärendet
Skolförvaltningen lämnar i tjänsteskrivelse 2020-11-20 förslag till
yttrande över Sverigedemokraternas motion om utredningsprojekt för
behörighet till gymnasiet. I tjänsteskrivelsen beskrivs grunderna för
förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-20
Motion från Sverigedemokraterna 2020-09-01
Skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen då efterfrågad insats redan finns i barn- och
utbildningsnämndens huvuduppdrag.
Yrkanden
Mathias Busk (SD) yrkade avslag till förvaltningens förslag och att
istället föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Propositionsordningar
Ordförande ställde förvaltningens förslag till beslut mot Mathias Busks
yrkande och fann att Barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt
förvaltningens förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen då efterfrågad insats redan finns i barn- och
utbildningsnämndens huvuduppdrag.
Reservationer
Mathias Busk (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
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Skolförvaltningen
Handläggare

Anna-Lena Sandell

Barn- och utbildningsnämnden

Yttrande över motion Bli behörig till yrkesprogram i
Karlskoga
Sammanfattning
Skolförvaltningen lämnar i denna tjänsteskrivelse förslag till yttrande
över Sverigedemokraternas motion om utredningsprojekt för behörighet
till gymnasiet. I tjänsteskrivelsen beskrivs grunderna för förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-20
Motion från Sverigedemokraterna 2020-09-01
Bakgrund
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion till fullmäktige i
Karlskoga att utreda och fatta beslut om att starta projektet ”Bli behörig
till yrkesprogram i Karlskoga”. Kommunfullmäktige har begärt in
yttrande från barn- och utbildningsnämnden i frågan.
Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där problematiken kring att
endast 7 av 10 elever som lämnar grundskolan är behöriga till
yrkesprogram på gymnasieskolan. Som en följd av detta motionerar
Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige ska besluta att:
 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i samarbete med
kommunstyrelsens ledningskontor i uppdrag att utreda om hur vi i
ett första skede kan starta projektet ”Bli behörig till ett
yrkesprogram i Karlskoga” mot bakgrund av det som framför i
enlighet med motionstexten.
 Utreda kostnaderna för att starta projektet och genomföra detta
under första skedet 1 år för att sedan utvärdera resultatet av
projektet.
 Uppdra till kommunfullmäktige att fatta beslut utefter vad
utredningen påvisar.
Skolförvaltningen välkomnar att man från politiskt håll så starkt värnar
eleverna och kräver att måluppfyllelsen ökar så alla elever är behöriga till
nationellt program på gymnasiet. Detta är ett av kommunfullmäktiges
mål som skolförvaltningen i allt sitt arbete strävar efter. Även Skollagen
har samma krav. Allt arbete i förvaltningen, från förskola upp till årskurs
9 i grundskolan fokuserar på att eleverna ska nå målen. Syftet med
utbildningen inom skolväsendet är enligt Skollagens 1 kap 4 § ”…Barn
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och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som
möjligt…”. I Skollagens 3 kap 3 § går vidare att läsa: ”Alla barn och
elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande
och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar
ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.”
I kommunfullmäktiges mål om en god start ligger indikatorn att alla
elever ska vara behöriga till nationellt program på gymnasieskolan. I år,
2020, var nästan 8 av 10 elever behöriga till yrkesutbildning på
gymnasieskolan, eller exakt 78,4%. Det är en kraftig ökning från förra
året. En rad insatser görs för att denna måluppfyllelse successivt ska öka.
Nedanstående exempel är bara en del av de insatser som görs:
 Språkutvecklingsarbete
 Matematikutvecklingsarbete
 utveckling av undervisningskvaliteten utifrån forskning
 tillgängliga lärmiljöer
 läsplan
 läsa-skriva-räknagaranti
 två-/trelärarsystem
Förutom ovanstående insatser som görs i grundskolan i Karlskoga finns
också många utvecklingsinsatser i förskolan som på sikt leder till ökad
måluppfyllelse vad gäller behörighet till gymnasiet. Även där arbetas
med språkutveckling, strävan efter mindre barngrupper, öka andelen
förskollärare, barnhälsoplan mm. Skolförvaltningen har hög kompetens
vad gäller utvecklingsarbete och många insatser är påbörjade, delvis med
hjälp av statsbidrag, men då utbildning är ett långsiktigt arbete tar det tid
innan insatserna får full effekt. Effekterna har börjat synas på olika håll i
verksamheterna och förväntas öka successivt.
Skolförvaltningen anser att inget ytterligare utredningsprojekt behövs för
att säkerställa att måluppfyllelsen ökar utan att det är barn- och
utbildningsnämndens ansvar att regelbundet följa upp att så sker.
Skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen då efterfrågad insats redan finns i barn- och
utbildningsnämndens huvuduppdrag.

Anna-Lena Sandell
Tf förvaltningschef
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