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Svar på motion om körkort på gymnasiet  

 

Ärendebeskrivning 

Marie Lackenbauer (V) har lämnat in en motion, daterad den 27 december 

2016 om att införa gymnasial körkortsutbildning. 

 

Vänsterpartiet i Gislaved föreslår att uppdrag ges till barn- och 

utbildningsnämnden att utreda och komma med förslag på hur en 

körkortsutbildning skulle kunna vara utformad och finansierad. 

 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för beredning. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har den 19 juni 2017 konstaterat att det inte är 

möjligt för Gislaveds gymnasium att inom gymnasieutbildningen erbjuda 

körkortsutbildning och föreslår därför att motionen ska avslås. 

  
Skolverket och Transportstyrelsen har 2015 gett ut ett myndighets-

övergripande stödmaterial, Förarutbildning inom Gymnasieutbildning och kommunal 

vuxenutbildning, som redovisar möjligheterna till förarutbildning som leder till 

olika typer av körkort inom gymnasieskolans ram. Det konstateras där att 

Skolverket genom ämnes- och kursplaner anger vad som ska ingå i utbildningen 

och vad som därmed ska leda till att eleverna når examensmålet för respektive 

program. Regeringen har klargjort att körkortsutbildning inte är det primära 

uppdraget för gymnasieskolan. De båda myndigheterna pekar därför på att 

utbildning för körkort eller traktorkort bara kan vara aktuellt i fall där eleverna 

har ett tydligt behov av körkort eller traktorkort i sin framtida yrkesroll. När 

det gäller gymnasieskolans nationella program gäller detta endast för Fordons- 

och transportprogrammet, inriktning Transport och dess utgångar 

Lastbilsförare och Bussförare, Naturbruksprogrammet samt Bygg- och 

anläggningsprogrammet, inriktning Anläggningsfordon. Ingen av dessa 

utbildningar anordnas på Gislaveds gymnasium vilket innebär att det inte är 

möjligt för Gislaveds gymnasium att inom gymnasieutbildningen erbjuda 

körkortsutbildning.  

 

Barn- och utbildningsnämnden har även tittat på möjligheten att anordna 

upphandlad körkortsutbildning utanför gymnasieutbildningen. Detta innebär 

dock att en uppdelning av eleverna vid Gislaveds gymnasium behöver ske 

eftersom 10-15 % av elevantalet inte är folkbokförda i Gislaveds kommun och 

som en konsekvens av detta inte kan delta beroende på kommunallagens 

regler. Samtidigt behöver en särskild lösning anordnas för övriga 

gymnasieelever, cirka 20 % av respektive årskull, som är folkbokförda i 

Gislaveds kommun men studerar på annan gymnasieskola. Eftersom dessa 

elever studerar på ett flertal skolor spridda över Sverige synes ingen enhetlig 

lösning möjlig. Lösningar utanför den ordinarie gymnasieutbildningen skulle 

också kunna strida mot den kommunala likställighetsprincipen eftersom 

utbildningen i denna form bara skulle vara riktad till en grupp ungdomar.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att barn- och utbildningsnämnden i 

sin beredning av motionen har visat att det inte är möjligt för Gislaveds 

gymnasium att inom gymnasieutbildningen erbjuda körkortsutbildning och att 

motionärens förslag om att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utreda 

och komma med förslag på hur en körkortsutbildning skulle kunna vara 

utformad och finansierad därmed faller. 
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Kf § 147 (forts.) 

 

Kommunstyrelsen har den 22 november 2017 beslutat föreslå 

kommunfullmäktige att med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens 

beredning avslå motionen om körkort på gymnasiet, daterad den 27 december 

2016. 

 

Beslutsunderlag 

Motion om körkort på gymnasiet, daterad den 27 december 2016 

Barn- och utbildningsnämnden den 19 juni 2017, § 73 

Kommunstyrelsen den 22 november 2017, §324 

 

Kelly Abdulrahman (V) tackar för svaret på motionen. 

 

Yrkande 

Kelly Abdulrahman (V) med instämmande av Erik Anderson (K): Bifall till 

motionen. 

 

Marie Johanssons (S) med instämmande av Ulf Jiretorn (M): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Kelly 

Abdulrahmans (V) bifallsyrkande till motionen och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beredning avslå 

motionen om körkort på gymnasiet, daterad den 27 december 2016. 

  

 

Reservationer 

Kelly Abdulrahman (V) och Erik Anderson (K) reserverar sig till förmån för 

eget yrkande. 

 

 

 

Expedieras till: 

Kelly Abdulrahman 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

 

 


