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§ 48 2019.313 KUN

Alingsås yrkesgymnasium
Ärendebeskrivning
Ordförande Anne Gunnevik (L) framför följande:
Under de senaste åtta åren har Alingsås yrkesgymnasium Fordonstekniskt program. I januari
2019 kontaktades Kultur- och utbildningsnämndens presidium av skolledningen för Alingsås
yrkesgymnasium. Deras fråga var om Kultur- och utbildningsförvaltningen skulle kunna vara
intresserade av att ta över huvudmannaskapet och driva Fordonstekniskt program.
Förvaltningen ombads av presidiet att göra en genomlysning av Fordonstekniska
programmet på Alingsås yrkesgymnasium och inkomma med rapport under vårterminen
2019.
Presidiet har blivit kontaktad ett flertal gånger under våren för ett möte med Alingsås
yrkesgymnasium för efterhörande av utveckling i ärendet.
Kultur- och utbildningsnämnden kallades till ett programråd med skolledningen för Alingsås
yrkesgymnasium samt företrädare för samtliga bilföretag med verkstäder i Alingsås den 29
augusti 2019. Följande framkom i mötet:
 Från medverkande bilföretag trycktes på nödvändigheten av en lokal utbildning av
biltekniker för sin omfattande verksamhet.
 Det finns ett stort rekryteringsbehov lokalt, regionalt och på riksnivå.
 Utbildningen leder till arbete direkt efter avslutade studier.
 Söktrycket till befintlig utbildning är stort.
 Det finns en stor vilja från bilföretagen att samverka när det gäller utbildningsmaterial,
utrustning och APL
Yrkande
Anne Gunnevik (L) yrkar följande:
Förvaltningen får i uppdrag att
 undersöka förutsättningarna för Kultur- och utbildningsförvaltningen, Alingsås, att
driva Fordonstekniskt program.
 undersöka söktryck kopplat till utbildningsplatser inom GR när det gäller
Fordonstekniskt program.
 undersöka tillgången på behöriga lärare i profilämnen och kärnämnen
 ge konsekvensbeskrivning om vad alternativen är för dessa ungdomar om detta
program inte erbjuds lokalt
 undersöka de ekonomiska förutsättningarna för att överta och driva programmet
 undersöka hur en samverkan med bilföretagen kan etableras, utvecklas och stärka
förutsättningarna att driva programmet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalles.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Förvaltningen får i uppdrag att
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undersöka förutsättningarna för Kultur- och utbildningsförvaltningen, Alingsås, att
driva Fordonstekniskt program.
undersöka söktryck kopplat till utbildningsplatser inom GR när det gäller
Fordonstekniskt program.
undersöka tillgången på behöriga lärare i profilämnen och kärnämnen
ge konsekvensbeskrivning om vad alternativen är för dessa ungdomar om detta
program inte erbjuds lokalt
undersöka de ekonomiska förutsättningarna för att överta och driva programmet
undersöka hur en samverkan med bilföretagen kan etableras, utvecklas och stärka
förutsättningarna att driva programmet.
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