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14. Motion om anpassning av yrkesprogrammen på
Västerviks Gymnasium till verklighetens behov – svar
Dnr 2017/196-109
Elin Landerdahl (M) har 16 maj 2017 lämnat in en motion om att
anpassa yrkesprogrammen till verklighetens behov. Motionären vill att
en genomlysning av hur yrkesprogrammen motsvarar
arbetsmarknadens efterfrågan görs, samt att en handlingsplan för att
möta efterfrågan tas fram.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-09-05, § 74 att ställa sig
bakom barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande från 9 augusti
2017. Där framkommer att Västerviks gymnasium genom bl.a.
programråd och arbetet med att certifiera sig inom ramen för
Teknikcollege Östra Småland redan har ett etablerat arbete för att
anpassa yrkesprogrammen till verklighetens behov.
Kommunstyrelsens förvaltning anger i skrivelse 2017-09-15 att man inte
har något ytterligare att tillföra ärendet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till Västerviks gymnasiums redan etablerade
samverkansformer beskrivna i barn- och utbildningskontorets skrivelse
9 augusti 2017 avslå motionen om anpassning av yrkesprogrammen på
Västerviks gymnasium till verklighetens behov.
Yrkanden
Ordföranden med instämmande av Gunnar Jansson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Bo Karlsson (SD) yrkar
bifall till motionen.
Ordföranden ställer de två yrkandena under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifallit sitt eget m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till Västerviks gymnasiums redan etablerade
samverkansformer beskrivna i barn- och utbildningskontorets skrivelse
9 augusti 2017 avslå motionen om anpassning av yrkesprogrammen på
Västerviks gymnasium till verklighetens behov.
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Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-25, § 313
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 september 2017 (utsänd tidigare)
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-09-05, § 74 (utsänd tidigare)
Barn- och utbildningskontorets skrivelse 9 augusti 2017 (utsänd tidigare)
Elin Landerdahls (M) motion 16 maj 2017 (utsänd tidigare)
Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
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Kommunsekreterare
Johan Hägglund
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Kommunstyrelsen

Motion om anpassning av yrkesprogrammen på Västerviks
gymnasium till verklighetens behov – förslag till svar
Elin Landerdahl (M) har 16 maj 2017 lämnat in en motion om att anpassa
yrkesprogrammen till verklighetens behov. Motionären vill att en genomlysning av hur
yrkesprogrammen motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan görs, samt att en
handlingsplan för att möta efterfrågan tas fram.
Barn- och utbildningskontoret har i skrivelse 9 augusti 2017 lämnat ett remissvar på
motionen. Det finns redan idag etablerade samverkansformer. Till exempel
programråd och det pågående arbetet med att certifiera Västerviks gymnasium inom
ramen för Teknikcollege Östra Småland. Därför anser man inte att någon ytterligare
genomlysning eller handlingsplan behövs. Barn- och utbildningsnämnden behandlade
ärendet 2017-09-05 § 74 och ställde sig bakom kontorets förslag samt avslog
motionens yrkanden.
Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till Västerviks gymnasiums redan etablerade samverkansformer
beskrivna i barn- och utbildningskontorets skrivelse 9 augusti 2017 avslå motionen om
anpassning av yrkesprogrammen på Västerviks gymnasium till verklighetens behov.

Anders Björlin
Kommundirektör

Elisabet Olsson
Kanslichef
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Motion om anpassning av yrkesprogrammen på
Västerviks gymnasium till verklighetens behov
Dnr 2017/364-109
Elin Landerdahl (M) har i motion till kommunfullmäktige lyft frågan om
anpassning av yrkesprogrammen till verklighetens behov med särskilt fokus
på certifikatet Heta arbeten. Enligt motionsställaren är efterfrågan från
byggbranschen särskilt stor när det gäller certifikatet Heta arbete. Mot
bakgrund av det yrkar motionären på att barn- och utbildningsnämnden gör en
särskild genomlysning av huruvida yrkesprogrammens innehåll motsvarar
arbetsmarknadens efterfrågan och att barn- och utbildningsnämnden tar fram
en handlingsplan utifrån resultatet av genomlysningen.
Gymnasiechef Jörgen Jonsson kommer vid arbetsutskottets sammanträde
redogöra för motionen samt för förslag till remissvar.
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och utbildningsnämnden
besluta
att godkänna lämnad information,
att besluta enligt barn- och utbildningskontorets förslag att fortsätta med de
redan etablerade samverkansformerna, lokalt program och Teknikcollege, för
att fortsätta samverkan med branschen för att yrkesprogrammens innehåll och
form motsvarar de behov och krav som finns från branschens sida för att
eleverna på yrkesprogrammen ska vara anställningsbara,
att inte besluta om en genomlysning hur yrkesprogrammens innehåll
motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan samt
att inte ta fram en handlingsplan utifrån en genomlysning.
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Gymnasiechef Jörgen Jonsson redogör för motionen samt för förslag till
remissvar.
Motionären lyfter en viktig fråga inte bara för gymnasieskolan utan även för
den framtida lokala, regionala och nationella kompetensförsörjningen. Frågan
om yrkesprogrammens innehåll och form är en strategisk och långsiktig och
gemensam angelägenhet för skola, politik och bransch. Västerviks gymnasium
välkomnar alla idéer och initiativ som stärker våra yrkesprogram.
Forts nästa sida
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Gymnasieskolan har ett uppdrag att bedriva utbildning utifrån de examensmål
och programstrukturer som är beslutade av riksdagen (SKOLFS 2011:144).
Certifikatet heta arbeten är ingen kurs i gymnasieskolan utan ett certifikat som
arbetsgivaren eller huvudmannen kan erbjuda eleverna som ett tillägg till
programstrukturen. Gymnasieskolan har även ett uppdrag att på det lokala
planet organisera programråd på yrkesprogrammen för samverkan mellan
skola och arbetsliv. (GyF 1 kap § 8). Förordningen reglerar inte
programrådens uppgift på detaljnivå. På Skolverkets hemsida finns beskrivit
vilka uppgifter ett programråd kan samverka kring:
x
x
x
x
x
x

Hjälpa huvudmannen att ordna platser för det
arbetsplatsförlagda lärandet
Hjälpa huvudmannen att planera och organisera det
arbetsplatsförlagda lärandet
Medverka vid utformningen av gymnasiearbeten
Samverka om utbildningens långsiktiga utveckling
Samråda om vilka kurser som ska erbjudas som
programfördjupning
Medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att ta
fram utvärderingsprinciper rörande det arbetsplatsförlagda
lärandet

Utöver lokala programråd finns även nationella programråd.
Västerviks Gymnasium har programråd på samtliga yrkesprogram. Utöver
programråden är Västerviks gymnasium på väg att certifieras inom ramen för
Teknikcollege Östra Småland. Syftet med Teknikcollege är att skapa en
kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och
företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt
inriktade utbildningar.
Mot bakgrund av de etablerade samverkansformerna, programråd och
Teknikcollege, anser gymnasieskolan att någon ytterligare genomlysning eller
handlingsplan inte behövs för att säkerställa yrkesprogrammens anpassning
till verklighetens behov. De är i de etablerade samverkansformerna som
samtalet och samverkan kring yrkesprogrammens nuvarande och framtida
innehåll och utformning bör ske. Mot bakgrund av de viktiga frågor som
motionären lyfter så bör programrådens funktion bli än viktigare i framtiden.
Exempelvis så bör under hösten samtalet fortsätta med byggbranschen kring
hur finansieringen av ett eventuellt införande av certifikatet Heta arbeten sker
på bästa sätt. Kostnaden för certifiering Heta arbeten är ca 1500 kr/elev.
Västerviks gymnasium har 16 elever i varje årskurs på Bygg- och
anläggningsprogrammet.
Forts nästa sida.
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Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå barnoch utbildningsnämnden besluta att godkänna lämnad information,
att besluta enligt barn- och utbildningskontorets förslag att fortsätta med de
redan etablerade samverkansformerna, lokalt program och Teknikcollege, för
att fortsätta samverkan med branschen för att yrkesprogrammens innehåll och
form motsvarar de behov och krav som finns från branschens sida för att
eleverna på yrkesprogrammen ska vara anställningsbara,
att inte besluta om en genomlysning hur yrkesprogrammens innehåll
motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan samt
att inte ta fram en handlingsplan utifrån en genomlysning.
Elin Landerdahl (M) yrkar bifall till sin motion.
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut
Ordförande ställer barn- och utbildningskontorets förslag och Elin Landerdahl
(M) yrkande under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla
barn- och utbildningskontorets förslag.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna lämnad information,
att besluta enligt barn- och utbildningskontorets förslag att fortsätta med de
redan etablerade samverkansformerna, lokalt program och Teknikcollege, för
att fortsätta samverkan med branschen för att yrkesprogrammens innehåll och
form motsvarar de behov och krav som finns från branschens sida för att
eleverna på yrkesprogrammen ska vara anställningsbara,
att inte besluta om en genomlysning hur yrkesprogrammens innehåll
motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan samt
att inte ta fram en handlingsplan utifrån en genomlysning.
Reservation
Elin Landerdahl (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Gymnasiechef Jörgen Jonsson redogör för motionen samt för förslag till
remissvar.

Forts nästa sida.
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Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att godkänna lämnad information,
att besluta enligt barn- och utbildningskontorets förslag att fortsätta med de
redan etablerade samverkansformerna, lokalt program och Teknikcollege, för
att fortsätta samverkan med branschen för att yrkesprogrammens innehåll och
form motsvarar de behov och krav som finns från branschens sida för att
eleverna på yrkesprogrammen ska vara anställningsbara,
att inte besluta om en genomlysning hur yrkesprogrammens innehåll
motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan samt
att inte ta fram en handlingsplan utifrån en genomlysning.
Elin Landerdahl (M) yrkar bifall till sin motion.
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut
Ordförande ställer barn- och utbildningskontorets förslag och Elin Landerdahl
(M) yrkande under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla
barn- och utbildningskontorets förslag.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna lämnad information,
att besluta enligt barn- och utbildningskontorets förslag att fortsätta med de
redan etablerade samverkansformerna, lokalt program och Teknikcollege, för
att fortsätta samverkan med branschen för att yrkesprogrammens innehåll och
form motsvarar de behov och krav som finns från branschens sida för att
eleverna på yrkesprogrammen ska vara anställningsbara,
att inte besluta om en genomlysning hur yrkesprogrammens innehåll
motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan samt
att inte ta fram en handlingsplan utifrån en genomlysning.

Reservation
Elin Landerdahl (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Expedieras till: Kommunledningskontoret
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Dnr 2017/364-109

Gymnasiechef
Jörgen Jonsson
0490-254279
jorgen.jonsson@vastervik.se
Barn- och utbildningsnämnden
Västerviks Kommun

Remissvar angående motion om anpassning av
yrkesprogrammen på Västerviks gymnasium till
verklighetens behov
Elin Landerdahl (M) har i motion till kommunfullmäktige lyft frågan om anpassning av
yrkesprogrammen till verklighetens behov med särskilt fokus på certifikatet Heta
arbeten. Enligt motionsställaren är efterfrågan från byggbranschen särskilt stor när det
gäller certifikatet Heta arbete. Mot bakgrund av det yrkar motionären på att barn- och
utbildningsnämnden gör en särskild genomlysning av huruvida yrkesprogrammens
innehåll motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan och att barn- och
utbildningsnämnden tar fram en handlingsplan utifrån resultatet av genomlysningen.
Motionären lyfter en viktigt fråga inte bara för gymnasieskolan utan även för den
framtida lokala, regionala och nationella kompetensförsörjningen. Frågan om
yrkesprogrammens innehåll och form är en strategisk och långsiktig och gemensam
angelägenhet för skola, politik och bransch.Västerviks gymnasium välkomnar alla idéer
och initiativ som stärker våra yrkesprogram.
Gymnasieskolan har ett uppdrag att bedriva utbildning utifrån de examensmål och
programstrukturer som är beslutade av riksdagen (SKOLFS 2011:144). Certifikatet
heta arbeten är ingen kurs i gymnasieskolan utan ett certifikat som arbetsgivaren eller
huvudmannen kan erbjuda eleverna som ett tillägg till programstrukturen.
Gymnasieskolan har även ett uppdrag att på det lokala planet organisera programråd
på yrkesprogrammen för samverkan mellan skola och arbetsliv. ( GyF 1 kap § 8).
Förordningen reglerar inte programrådens uppgift på detaljnivå. På Skolverkets
hemsida finns beskrivit vilka uppgifter ett programråd kan samverka kring:







Hjälpa huvudmannen att ordna platser för det arbetsplatsförlagda lärandet
Hjälpa huvudmannen att planera och organisera det arbetsplatsförlagda lärandet
Medverka vid utformningen av gymnasiearbeten
Samverka om utbildningens långsiktiga utveckling
Samråda om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning
Medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att ta fram utvärderingsprinciper rörande
det arbetsplatsförlagda lärandet
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Utöver lokala programråd finns även nationella programråd.
Västerviks Gymnasium har programråd på samtliga yrkesprogram. Utöver
programråden är Västerviks gymnasium på väg att certifieras inom ramen för
Teknikcollege Östra Småland. Syftet med Teknikcollege är att skapa en
kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag
samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade
utbildningar.
Mot bakgrund av de etablerade samverkansformerna, programråd och Teknikcollege,
anser gymnasieskolan att någon ytterligare genomlysning eller handlingsplan inte
behövs för att säkerställa yrkesprogrammens anpassning till verklighetens behov. De är
i de etablerade samverkansformerna som samtalet och samverkan kring
yrkesprogrammens nuvarande och framtida innehåll och utformning bör ske. Mot
bakgrund av de viktiga frågor som motionären lyfter så bör programrådens funktion
bli än viktigare i framtiden. Exempelvis så bör under hösten samtalet fortsätta med
byggbranschen kring hur finansieringen av ett eventuellt införande av certifikatet Heta
arbeten sker på bästa sätt. Kostnaden för certifiering Heta arbeten är ca 1500 kr/elev.
Västerviks gymnasium har 16 elever i varje årskurs på Bygg- och
anläggningsprogrammet.
Barn-och utbildningskontoret föreslår barn- och utbildningsnämnden att
godkänna lämnad information
att besluta enligt barn- och utbildningskontorets förslag att fortsätta med de redan
etablerade samverkansformerna, lokalt program och Teknikcollege, för att fortsätta
samverkan med branschen för att yrkesprogrammens innehåll och form motsvarar de
behov och krav som finns från branschens sida för att eleverna på yrkesprogrammen
ska vara anställningsbara
att inte besluta om en genomlysning hur yrkesprogrammens innehåll motsvarar
arbetsmarknadens efterfrågan samt
att inte ta fram en handlingsplan utifrån en genomlysning

Jörgen Jonsson
Gymnasiechef
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Motion om anpassning av yrkesprogrammen på
Västerviks gymnasium till verklighetens behov
Dnr 2017/196-109
Elin Landerdahl (M) har i skrivelse 14 maj 2017 väckt en motion (bilaga)
om anpassning av yrkesprogrammen på gymnasiet till verklighetens
behov och framför i motionen att det finns yrkesprogram som saknar
kurser som är ett krav i branschen för att vara direkt anställningsbar.
Motionären yrkar
- att barn- och utbildningsnämnden gör en genomlysning hur
yrkesprogrammens innehåll motsvarar arbetsmarknadens
efterfrågan
- att barn- och utbildningsnämnden tar fram en handlingsplan
utifrån genomlysningen av resultat i syfte att möta
arbetsmarknadens utveckling.
Motionären väljer att föredra sin motion vid besvarandet.
Yrkande
Ordföranden yrkar att motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beredning och finner att kommunfullmäktige har bifallit
yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen om anpassning av yrkesprogrammen på
Västerviks gymnasium till verklighetens behov till barn- och
utbildningsnämnden för beredning.

Handlingar i ärendet:
Elin Landerdahls (M) motion 14 maj 2017
Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
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