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Sammanträdesdatum
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Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid

Stadshuset, Vänersalen, kl 17.30-17.50

Beslutande

Övriga deltagande

Sida 60

Leif Jonegård
Anette Karlsson
Siv Samuelsson
Lennart Daghed
Emma Sjögren
Caroline Nylander
Leif Andersson
Arne Andersson
Inga-Lill Bertilsson
Tuula Ojala
Leif Andersson
Bernt Ekström
Annika Käll
Malin Dahlgren

(FP)
(M)
(M)
(FP)
(KD)
(MAP)
(C)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(FP)
(S)

ordförande, ej § 52

Morgan Forsberg
Birgitta Svensson
Annika Käll
Katarina Lindberg
Maria Appelgren
Carina Törnell

(KD)
(C)
(FP)

ersättare
ersättare
ersättare
grundskolechef
t f gymnasiechef, rektor
förvaltningssekreterare

tjänstg. ordförande, § 52

ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tjänstgörande ersättare, § 52
tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Leif Andersson

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare

...................................................................

Paragrafer

52

Carina Törnell
Ordförande

.........................................................................................................................................

Anette Karlsson
Justerande

.........................................................................................................................................

Leif Andersson (S)

Justerandes signatur
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Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 52

Dnr BUN 2013/0071

Ansökan Vänergymnasiet om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola – fordon, personbil
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att tillstyrka
ansökan från Vänergymnasiet om godkännande som huvudman för fristående
gymnasieskola – fordon, personbil.
Arne Andersson (S), Inga-Lill Bertilsson (S), Tuula Ojala (S), Leif Andersson (S) och Bernt
Ekström (V) reserverar sig mot förslaget.
På grund av jäv deltar inte Leif Jonegård (FP) i handläggningen av detta ärende.
Paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund

Mariestads Kommuns gymnasieskola, Vadsbogymnasiet, ingår i ett samverkansavtal med 11 andra kommuner i närområdet Gymnasium Skaraborg. Syftet är att
stärka och utveckla Skaraborg till en attraktiv gymnasieregion. Samverkansavtalet
innebär bland annat att alla elever inom Gymnasium Skaraborg har möjlighet att
söka önskat program på alla gymnasieskolor inom samverkansområdet.
I Mariestads Kommun kommer antalet 16-åringar under perioden 2013 – 2018
uppgå till i snitt 239 per år. Innevarande läsår är andelen elever vid Vadsbogymnasiet som är folkbokförda i annan kommun 29 %.
Det totala antalet sökbara gymnasieplatser i Mariestad (exkl. gymnasiesärskolan)
uppgår inför hösten 2013 till 305 varav 249 platser finns i den kommunala gymnasieskolan och 56 platser på fristående gymnasieskola. Antalet i Mariestad folkbokförda 16-åringar uppgår 2013 till 267 och 2014 till 231. Det innebär att antalet
gymnasieplatser är stort i förhållande till antalet 16-åringar i kommunen hösten
2013. Konkurrensen om eleverna kan medföra att inriktningar med få sökande
inom Vadsbogymnasiet riskerar att läggas ned av både kvalitativa och ekonomiska
skäl.
Inför läsåret 2013/2014 erbjuder Vadsbogymnasiet Fordonsprogrammet med inriktningen personbil. Antal platser som erbjuds är 8 och efter första sökomgången
finns det 4 behöriga förstahandssökande. Fordonsprogrammet finns även på sex
andra kommunala gymnasieskolor inom samverkansområdet. Antal platser som
erbjuds är 140 och efter första sökomgången är det 159 förstahandssökande inklusive obehöriga. Antalet platser på Fordonsprogrammet kan anses som tillgodosett
då alla behöriga erbjuds plats. Risk för överetablering föreligger. Förvaltningens
förslag är att avslå ansökan.
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Barn- och utbildningsnämnden
Behandling på mötet

Ordföranden Anette Karlsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut.
Bernt Ekström (V) yrkar att Barn- och utbildningsnämnden ska föreslå kommunstyrelsen
att avslå ansökan från Vänergymnasiet om godkännande som huvudman för fristående
gymnasieskola – fordon, personbil.
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Votering begärs. De ledamöter som anser att nämnden ska föreslå kommunstyrelsen att tillstyrka Vänergymnasiets ansökan röstar ja. De ledamöter som anser att nämnden ska föreslå
kommunstyrelsen att avslå ansökan från Vänergymnasiet röstar nej. Vid omröstningen
avges 7 ja och 6 nej röster (bilaga 1). Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Underlag för beslut

Ansökan från Vänergymnasiet.
Skrivelse upprättad av t.f gymnasiechef Maria Appelgren och t.f förvaltningschef
Lars Stäring ”Yttrande angående ansökan från Vänergymnasiet”.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2013-04-03 § 49.
______________________________________________________

Expedieras till
Kommunstyrelsen
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Bilaga 1
VOTERINGSBESLUT
Ja

LEDAMÖTER
1. Siv Samuelsson

m

x

2. Anette Karlsson, 1 vice ordf

m

x

3. Lennart Daghed

fp

x

4. Emma Sjögren

kd

x

5. Caroline Nylander

map

x

6. Leif Andersson

c

x

7. Arne Andersson

s

Nej

Avstår

x

8. Inga-Lill Bertilsson

s

x

9. Tuula Ojala

s

x

10. Leif Andersson

s

x

11. Bernt Ekström

v

x

Tjänstgörande
ERSÄTTARE
12. Annika Käll
13. Malin Dahlgren
TOTALT
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x

s

x
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Anslagsbevis
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ
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2013-04-17

Anslagsdatum

2013-04-17

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Barn- och utbildning

Underskrift
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Anslag tas ner

2013-05-11
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