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Dnr KS 2016/202

§ 304 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia
Lublin (L) Teknikcollege på Fredrika
Bremerskolan
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) har i en motion
föreslagit att kommunfullmäktige ger gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att snarast låta utreda
möjligheten att starta Teknikcollege på Fredrika Bremerskolan.
Motionärerna menar bland annat att Teknikcollege ger en större
rekryteringsbas, högre status på tekniskt och industriellt inriktade
utbildningar samt nya möjligheter till kompetensutveckling för
både företag och kommuner.
Motionen har remitterats till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. I beslut 2016-09-20, § 84, redogör
nämnden inledningsvis för innebörden av konceptet Teknikcollege.
Därefter framför nämnden att utbildningsförvaltningen under
läsåret 2011/2012 undersökte möjligheten att ansöka om
certifiering inom Teknikcollege. Då blev beslutet att avvakta med
ansökan. Skälet var att den region Haninge hade möjlighet att ingå i
var starkt fokuserad på industrin i västra Mälardalen.
Förvaltningens bedömning var att det var bättre att vänta till dess
att Teknikcollege etablerade en region i Stockholms län, eftersom
industriföretagens storlek och inriktning är annorlunda i
Stockholmsregionen än i västra Mälardalen, med undantag för
Södertälje. Under samma tid beslöt Södertälje kommun att lämna
Teknikcollege, vilket förvaltningen bedömde skulle minska
anknytningen till Stockholmsregionen ytterligare.
Utbildningsförvaltningen har för avsikt att återuppta dialogen med
Teknikcollege för att se om anknytningen till Stockholms län har
stärkts och om det finns planer att etablera en ny region här. Enligt
nämnden är förutsättningen för ett lyckat samarbete att lokala
industriföretag har en aktiv del i konceptet.
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Förvaltningens synpunkter

Mot bakgrund av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
remissyttrande bedömer kommunstyrelseförvaltningen att det redan
pågår ett arbete i linje med motionens intention. Det går dock inte
att i nuläget avgöra om inrättandet av Teknikcollege är lämpligt.
Utbildningsförvaltningens fortsatta arbete kommer att ge svar på
detta.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det saknas anledning
för fullmäktige att ge gymnasie- och utbildningsnämnden ett
uttryckligt uppdrag gällande ett arbete som redan pågår.
Förvaltningen föreslår därför att motionen ska anses besvarad.
Underlag för beslut

- Motion om Teknikcollege på Fredrika Bremerskolan
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2016-09-20, §
84
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Tobias Hammarberg (L) yrkar med instämmande av Marie Litholm
(KD) bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och Tobias Hammarbergs (L)
yrkande om bifall till motionen med instämmande av Marie
Litholm (KD). Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Reservationer
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Tobias Hammarberg och Pia Lublin, båda (L), samt Marie Litholm
(KD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionärerna, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

