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Svar på motion om körkortsprofil på gymnasiet 

Andreas Weiborn (M) inkom den 1 april2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att skolförvaltningen ska ta fram och införa en allmän körkortsprofil för 
studerande på Sala kommuns gymnasieskolor. 

Motionären skriver att en av de viktigaste meriterna när man ska söka arbete är att 
ha körkort En undersökning gjord av Svenskt Näringsliv visar att 60% av 

platsannonserna har krav på innehav av körkort Organisationen Bil Sweden menar 
att körkortslösa är kraftigt överrepresenterade i gruppen unga arbetslösa. 

Körkort har en större betydelse för de som bor i glesbygd och i mindre städer såsom 
Sala. 

Idag erbjuder Kungsängsgymnasiet körkort till de elever som går 
fordonsprogrammet Salas gymnasieskolor borde erbjuda körkort genom en 
särskild körkortsprofil till alla studerande. 

Bildnings- och lärandenämnden har yttrat sig över motionen. 

Skolans utbildning vilar på ett nationellt uppdrag, som formulerats främst i läroplan 
och kursplaner. Körkortsutbildning kan därför anordnas av skolan endast när det 
utgör en del av skolupp draget, som på fordons- och transportprogrammet 

I Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:142) om förarutbildning i gymnasieskola, 
fristående gymnasieskola och inom gymnasial vuxenutbildning kan man bL a läsa: 

"3§: För att förarprövare ska kunna rapportera elev godkänd för körkort, behörighet 
B, till Vägverket ska eleven bedömas lämplig av förarprövaren och ha fått minst 
betyget Godkänt i följande kurser. 

- Fordon och samhälle, 50 gymnasiepoäng; ämne fordonskunskap, kurskod 
FOK1201, 

- Fordonskännedom, 50 gymnasiepoäng; ämne fordonskunskap, kurskod FOK1202, 

- Fordonsvård och service, 100 gymnasiepoäng; ämne fordonsteknik, kurskod 
FOR1207, 
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- Transportfordon grundkurs, 150 gymnasiepoäng; ämne transportteknik, kurskod 
TRTE1216 och 

- Distributionstransporter, 100 gymnasiepoäng; ämne transportteknik, kurskod 
TRTE1220 (ersätter TRTE1202.) 

För behörighet att köra personbilar krävs Körkort B. För att få ett körkort ställs en 
rad olika krav, bl. a genomgången riskutbildning, avlagt godkänt teoriprov och ett 
godkänt körprov. Bästa sättet klara detta är att övningsköra och läsa teori samtidigt. 
Idag finns möjligheter till att ordna valbara kurser på 200 poäng i gymnasieskolan. 
Undervisning i gymnasieskolan för att ta Körkort B kan inte ersätta trafikskolorna 
utan i bästa fall komplettera dem. De teoretiska delarna skulle mycket väl kunna gå 
att få in i skolans ordinarie verksamhet på valbara kurser för den som så önskar. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att Bildnings- och lärandenämnden utreda möjligheterna att erbjuda 
teoriundervisning för körkort B på Sala kommuns gymnasieskolor 

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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Motion om körkortsprofil på gymnasiet 

INLEDNING 

Ink. 2014 -05- 2 3 

Dnr 2014/651 

Andreas Weiborn (M) har inlämnat en motion om körkortsprofil till fullmäktige och 
nämnden ges nu tillfälle att yttra sig före beslutet. 

Skolans utbildning vilar på ett nationellt uppdrag, som formulerats främst i läroplan 
och kursplaner. Körkortsutbildning kan därför anordnas av skolan endast när det 
utgör en del av skoluppdraget; som på Fordons- och transportprogrammet 

Denna ståndpunkt vilar på utslaget i mål2008-3832 i Högsta förvaltningsdomstolen. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/21/1. missiv. 
Bilaga BLN 2014/21/2, motion. 
BennyWetterberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva s tenberg (S) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att skolans utbildning vilar på ett nationellt uppdrag, som formulerats främst i 
läroplan och kursplaner. Körkortsutbildning kan därför anordnas av skolan endast 
när det utgör en del av skolupp draget, som på Fordons- och transportprogrammet 
Motionen avstyrkes. 

BESLUT 

Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att skolans utbildning vilar på ett nationellt uppdrag, som formulerats främst i 
läroplan och kursplaner. Körkortsutbildning kan därför anordnas av skolan endast 
när det utgör en del av skoluppdraget, som på Fordons- och transportprogrammet 
Motionen avstyrkes. 

Utdrag 
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sKOLFÖRVALTNINGEN 

MISSIV 

Bildnings- och lärandenämnden 
Sala kommun 

Yttrande över motion om körkortsprofil på gymnasiet 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Bildnings- och lärandenämnden föreslås besluta 

att avge remissvar svar enligt nedan 

Ärendet 
Andreas Weiborn har inlämnat en motion om körkortsprofil till fullmäktige, och 
nämnden ges nu tillfalle att yttra sig före beslutet. 

Skolans utbildning vilar på ett nationellt uppdrag, som formulerats främst i läroplan 
och kursplaner. Körkortsutbildning kan därför anordnas av skolan endast när det 
utgör en del av skoluppdraget, som på Fordons- och transportprogrammet 

Denna ståndpunkt vilar på utslaget i mål2008-3832 i Högsta förvaltningsdomstolen. 

Förslag till yttrande 
Skolans utbildning vilar på ett nationellt uppdrag, som formulerats främst i läroplan 
och kursplaner. Körkortsutbildning kan därför anordnas av skolan endast när det 
utgör en del av skol uppdraget, som på Fordons- och transportprogrammet 
Motionen avstyrkes. 
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Motion om körkortsprofil på gymnasiet 

En av de viktigaste meriterna när man ska söka ett jobb är körkortet. Enligt en 

undersökning av platsannonser, omfattande flera branscher, genomförd av Svenskt 

Näringsliv så var det 60% av platsannonserna som hade krav på körkort. Därför kan 

körkort anses vara en viktig merit för att få ett jobb. En undersökning framtagen av 

Demoskop visar på att körkort är viktigast ute på glesbygden och i mindre städer. 

Vidare menar organisationen Bil Sweden att körkortslösa är kraftigt 

överrepresenterade i gruppen unga arbetslösa. Sala Kommun är både en mindre 

kommun och är en till ytan stor kommun. Därför borde situationen i Sala inte avvika 

från ovanstående redogjord fakta. 

Idag erbjuder Kungsängsgymnasiet körkort till studerande på gymnasiet som 

genomför sin utbildning på fordonsprogrammet Det är en kompetens som 

efterfrågas och är kopplad till deras framtida profession inom fordonsbranschen 

men enligt ovan så är kravet på körkort ett krav som är vanligt förekommande hos 

flera branscher. 

Därför borde Salas gymnasieskolor erbjuda körkort genom en särskild körkorts profil 

till alla studerande. Varje ung som kan räddas från arbetslöshet är en vinst för både 

samhället och den enskilda individen samt behövs varje åtgärd för fler i arbete och 

för fler jobb i Sala. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar 

Att uppdra till skolförvaltningen att ta fram och införa en allmän körkortsporfil för 

studerande på Sala kommuns gymnasieskolor. 

Andreas Weiborn (M) 
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