Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2016-11-21

Dnr KS 2016/201

§ 305 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia
Lublin (L) Fler lärlingar på Fredrika
Bremerskolan är bra för både individen och
kommunen
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 verka för ett brett utbud av
lärlingsutbildningar med hög kvalitet inom gymnasie- och
vuxenutbildningen i kommunen och att låta utreda hur ett
välfungerande system som möjliggör för fler elever att välja en
lärlingsutbildning skulle se ut.
Motionen har remitterats till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. I beslut 2016-09-20, § 83, inleder
nämnden med att konstatera att den delar motionärernas bild av
värdet av arbetslivspraktik. Sådan praktik genomförs redan i stor
omfattning på alla yrkesprogram. Praktik i form av
arbetsplatsförlagt lärande (APL) ska förekomma på alla
yrkesprogram i minst 15 veckor. Lärlingsutbildning, där minst
halva undervisningstiden är arbetsplatsförlagd, är dessutom redan
etablerad inom tre av kommunens yrkesprogram och erbjuds även
inom vuxenutbildningen.
Politiker från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gjorde
tillsammans med tjänstemän från utbildningsförvaltningen en
studieresa till nordöstra Tyskland i februari 2016 för att bättre lära
känna systemet med så kallad tvådelad yrkesutbildning, där
arbetsplatsförlagd praktik utgör runt 70% av utbildningstiden, och
där arbetsplatserna tar omfattande initiativ i genomförandet av
utbildningen. Utbildningsförvaltningen har för avsikt att inleda
dialog med lokala företag för att se vilka erfarenheter från Tyskland
som kan genomföras i Haninge inom ramen för nuvarande
skolstruktur. Genom en sådan dialog är det möjligt att omfattningen
av gymnasial lärlingsutbildning kan öka i Haninge.
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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.
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 fler lärlingar på Fredrika Bremerskolan
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2016-09-20, §
83
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
Tobias Hammarberg och Pia Lublin, båda (L), samt Marie Litholm
(KD) reserverar sig mot beslutet.
__________
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