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Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om sammanhängande studieplan
STK-2020-767
Sammanfattning

Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har inkommit med en motion om sammanhängande
studieplan. Motionen tar avstamp i en reform som Växjö provat och som handlar om en sammanhängande studieplan mellan gymnasiet och vuxenutbildningen. Motionärerna ser detta som
ett komplement som skulle vara värt att prova i Malmö med syftet att få fler ungdomar in på
arbetsmarknaden. Motionärerna föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att införa en reform liknande den i Växjö.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig och föreslår att motionen avslås då de
redan idag har ett utvecklingsarbete som syftar till att alla elever ska ha möjlighet att nå målen
för sin utbildning.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Tony Rahms (M) och John Roslunds (M) motion om sammanhängande studieplan.
Beslutsunderlag






Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om sammanhängande studieplan
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 201119 § 148 med Reservation (M+C)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210322 Motion (M) om sammanhängande studieplan

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-22
Kommunstyrelsen 2021-04-07
Kommunfullmäktige 2021-04-29
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2021-03-16

Motionärerna
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Ärendet

Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har inkommit med en motion om sammanhängande
studieplan. Motionen tar avstamp i en reform som Växjö provat och som handlar om en sammanhängande studieplan mellan gymnasiet och vuxenutbildningen. Reformen bygger på ett lokalt undantag från vuxenutbildningens 20-årsgräns och har inriktats på ensamkommande ungdomar och andra elever på språkintroduktionen. Resultaten har visat att 85 procent av ungdomarna som ingått i målgruppen läser en vuxenutbildning. Målgruppen har utvidgats till att även
gälla unga med psykisk funktionsvariation. Motionärerna ser detta som ett komplement som
skulle vara värt att prova i Malmö med syftet att få fler ungdomar in på arbetsmarknaden. Motionärerna föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att införa en reform liknande den i Växjö.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande

Nämnden anser att intentionerna med motionen är goda och de individuella studieplanerna
(ISP) fyller en viktig funktion, särskilt för elever på introduktionsprogram. Det pågår flera utvecklingsåtgärder på huvudmannanivå för att förenkla och stärka arbetet med ISP. Utifrån det
pågående arbetet kommer förvaltningen att besluta om vidare insatser för att stärka arbetet med
ISP för att alla elever ska ha möjlighet att nå målen för sin utbildning.
Enligt skolförordningarna ska alla elever i gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen ha en
ISP. Pågående utvecklingsåtgärder för att förenkla och stärka arbetet med ISP:


En genomgång av alla elevers ISP på språkintroduktion har påbörjats, men försenats på
grund av den pågående pandemin. Efter utvärdering av arbetet kommer förvaltningen
besluta om ytterligare åtgärder. I förlängningen förväntas arbetet stärka hela utbildningskedjan från introduktionsprogram till vuxenutbildning.



Ett nytt systemstöd som syftar till att förbättra och förenkla samverkan i arbetet med
elevernas ISP ska upphandlas och implementeras under hösten 2021.



Förvaltningen har identifierat ett behov att utveckla organiseringen av det operativa arbetet på introduktionsprogram (IM). Syftet är att, genom utveckling av utbud och innehåll, styrning och uppföljning av elevers kunskapsutveckling genom IM-organisationen,
bidra till att alla elever når målen för sin utbildning.

En del i arbetet med stärkta samarbetsformer mellan gymnasieutbildning och vuxenutbildning
gällande ISP, kan vara sammanhängande studieplaner, såsom satsningen i Växjö kommun.
Sammanhängande studieplaner kan fylla en viktig funktion för vissa grupper av elever som bedöms vara i behov av eller har intresse av en sådan lösning. Utifrån pågående arbete och kommande utvärderingar kommer förvaltningen att besluta om vidare insatser för att stärka arbetet
med ISP för att alla elever ska ha möjlighet att nå målen för utbildningen.
Mot ovanstående bakgrund föreslår nämnden att avslå motionen.
Moderaterna och Centerpartiet har lämnat en gemensam reservation.
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Sverigedemokraterna har lämnat reservation.
Stadskontorets bedömning och förslag

Sammantaget har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett pågående utvecklingsarbete som
syftar till att stärka arbetet med ISP för att alla elever ska ha möjlighet att nå målen för sin utbildning.
Med beaktande av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande är förslaget att avslå motionen.
Ansvariga

Heléne Norberg Direktör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

