Gy 14/2016

Protokoll

Gymnasienämnden
2016-04-13
Datum:
Klockan: 13:00 - 17:10
Plats:
Karolinska gymnasiet, sal 1309, Olaigatan 25
Närvarande ledamöter
Per-Åke Sörman (C)
Linda Smedberg (S)
Stefan Stark (M)
Roger Andersson (S)
Lars-Ruben Fahlström (KD)
Pär Ljungvall (V)
Malin Pålsson (M)
Magnus Johansson (M)
Joakim Sjögren (SD)
Robin Nilsen (L)
Tjänstgörande ersättare
Kerstin Cederström (L)
Thony Mossberg (S)
Hannes Önander (C)
Sara Göransson (M)
Carina Oskarsson (S)
Johan Gynnhammar (S)
Georg Barsom (KD)

Ordförande t.o.m. § 59
1:e vice ordförande t.o.m. § 59,
Ordförande fr.o.m. § 60
2:e vice ordförande

t.o.m. § 54

Tjänstgör för Helena Skogh (MP)
Tjänstgör för Inger Murstam (S)
Tjänstgör för Per-Åke Sörman (C) fr.o.m. § 60
fr.o.m. § 52, Tjänstgör för
Robin Nilsen (L) fr.o.m. § 55
Tjänstgör för Rasoul Bayazi (S)
Tjänstgör för Sheneh Armaghan (S)
Tjänstgör för Sonja Kurt (KD)

Närvarande ersättare
Samuel Nordangård (V)
Övriga
Charlotta Karlsson-Andersson
Anders Duvkär
Birgitta Palmér
Elisabeth Lindéus
Björn Ekedahl
Tina Ottosson
Maria Tillfors
Katja Baersma

Förvaltningschef/programdirektör
Utbildnings- och arbetsmarknadschef fr.o.m. § 54
Ekonom §§ 52-58
Planerare t.o.m. § 60
Rektor t.o.m. § 53
Rektor t.o.m. § 53
§ 58
§ 58
1

Representanter från Stadsrevisionen

§ 54

Paragraf 47-66

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 20 april 2016

Per-Åke Sörman (C), ordförande t.o.m. § 59

Linda Smedberg (S), ordförande fr.o.m. § 60

Joakim Sjögren (SD), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 april 2016.

§ 47 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 14/2016
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Joakim Sjögren (SD) utses som ordinarie och Lars-Ruben Fahlström
(KD) utses som ersättare att justera protokollet den 20 april 2016.

§ 48 Ändringar och tillägg till ärendelistan
Nämndens behandling
Ordföranden informerar om att punkt 6 på ärendelistan "Gymnasieskolans
utbildningsorganisation, läsåret 2016/2017, årskurs 1 Kvinnerstagymnasiet" flyttas fram till punkt 5.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade ändringar.

§ 49 Övriga frågor
Nämndens behandling
Under 12-14 april arrangeras ett FN-rollspel på Karolinska gymnasiet, där
150 elever från hela Sverige träffas för att agera FN-delegater. Nämnden
har möjlighet att besöka utskotten i samband med kafferasten.
Stefan Stark (M) anmäler ärendena "Gymnasiesärskolan - APL" och
"Öppning av Fabriksgatan längs med Virginska gymnasiets skolgård".
Ordföranden anmäler ärende "Val till Risbergska gymnasiets forum för
samråd".
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade tillägg och ändringar.

§ 50 Gymnasieskolans utbildningsorganisation, läsåret
2016/2017, årskurs 1 - Kvinnerstagymnasiet
Ärendenummer: Gy 69/2016
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Gymnasiechef och rektor arbetar med antalet sökande elever per program
och inriktning för att optimera och säkerställa verksamheten.
Behovet finns hos enskilda rektorer att utifrån för få antal sökande att göra
tillfälligt stopp i antagningen ht-2016 för att sedan fortsätta utredningen om
framtiden i den redan pågående utredningen om program och inriktningar.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Gymnasieskolans utbildningsorganisation,
läsåret 2016/2017, årskurs 1 - Kvinnerstagymnasiet" daterad 7 mars 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Utbildningsorganisation läsåret 2016/2017, årskurs 1, för
Kvinnerstagymnasiet fastställs i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), inriktning anläggningsfordon,
24 platser, fastställs i enlighet med förvaltningens förslag.
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2. Naturbruksprogrammet (NB), inriktning djur, fastställs i enlighet med
förvaltningens förslag.
3. Introduktionsprogrammet (IMPRO), programinriktat individuellt val,
fastställs i enlighet med förvaltningens förslag.
4. Naturbruksprogrammet (NB), inriktning lantbruk, endast lärling, är
berett vid dagens sammanträde.
5. Naturbruksprogrammet (NB), inriktning skog, är berett vid dagens
sammanträde.

§ 51 Presentation av rektorernas systematiska arbete
Ärendenummer: Gy 430/2015
Handläggare: Tina Ottosson, Björn Ekedahl
Ärendebeskrivning
Gymnasieskolorna har både ett statligt och ett kommunalt uppdrag som
regleras i skollag, läroplan, gymnasieförordningen och andra statliga
styrdokument samt i Örebro kommuns styrdokument.
Gymnasieskolornas huvuduppdrag är att alla elever ska ges förutsättningar
att nå målen för utbildningen och vara väl förberedda för framtida arbete
och/eller vidare studier. Alla ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas
så långt som möjligt både kunskapsmässigt och socialt.
Gymnasieskolorna ska också bidra till utveckling av kommunens
strategiska utvecklingsområden som framgår av gymnasienämndens
verksamhetsplan med budget 2015. Varje rektor redovisar i programmets
kvalitetsplan sina kunskapsresultat för programmet samt åtaganden och
utvecklingsaktiviteter utifrån planen.
Programnämndens indikatorer som är styrande för Gymnasienämndens
verksamhet har i programmens kvalitetsplaner sorterats utifrån läroplanens
områden.
- Undervisning och lärande
- Normer och värden
- Elevernas inflytande, delaktighet och ansvar
Resultat, analys och åtgärder till förbättring redovisas i denna kvalitetsplan
utifrån indikatorernas resultat i skolenkäten 2015 tillsammans med
kunskapsresultaten.
Beslutsunderlag
Kvalitetsredovisningar.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporterna läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 52 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), inriktning
anläggningsfordon - angående upphandling av
inriktningens karaktärsämnen
Ärendenummer: Gy 68/2016
Handläggare: Elisabeth Lindéus, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Generellt finns ett behov av att stärka yrkesprogrammens kvalitet och
attraktionskraft. Det är dessutom så att många branscher är
investeringstunga på grund av lokaler och maskiner, vilket innebär
kostnader och investeringar som kommuner i allmänhet kan ha svårigheter
att genomföra.
Med detta som bakgrund har Kvinnerstagymnasiets ledning initierat en
kontakt med den aktuella branschorganisationen som är kopplad till BA,
inriktning anläggningsfordon, (maskinförare) för att diskutera kring ett
framtida tänkbart upplägg där karaktärsämnen respektive
programgemensamma ämnen hanteras på ett nytt och mer branschnära sätt.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Bygg- och anläggningsprogrammet (BA),
inriktning anläggningsfordon - angående upphandling av inriktningens
karaktärsämnen", daterad 7 mars 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Upphandling av karaktärsämnen inom Bygg- och
anläggningsprogrammets inriktning anläggningsfordon genomförs.
2. Kostnaden för detta ska täckas av en för ändamålet justerad elevpeng.
Yrkande
Pär Ljungvall (V) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägg att
ärendet återkommer till nämnden när upphandlingen är klar. Ordföranden
yrkar avslag på Pär Ljungvalls (V) yrkande.
Proposition
Ordförande Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga förvaltningens förslag kompletterat med ordförandens
tilläggsyrkande samt Pär Ljungvalls (V) avslagsyrkande, och ställer dessa
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mot varandra. Ordföranden finner att Gymnasienämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag med vid sammanträdet gjorda tillägg.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Upphandling av karaktärsämnen inom Bygg- och
anläggningsprogrammets inriktning anläggningsfordon genomförs.
2. Kostnaden för detta ska täckas av en för ändamålet justerad elevpeng.
3. Ärendet återkommer till nämnden när upphandlingen är klar.
Reservation
Pär Ljungvall (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

§ 53 Ansökan om marknadsföringsstöd
Ärendenummer: Gy 109/2016
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Kvinnerstagymnasiet avser att genomföra Kvinnerstas dag den 11 maj
2016 och ansöker om marknadsföringsstöd.
Beslutsunderlag
Kvinnerstagymnasiets skrivelse "Ansökan om marknadsföringsstöd".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Kvinnerstagymnasiet beviljas marknadsföringsstöd med 10 000 kronor.
Yrkande
Joakim Sjögren (SD) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Kvinnerstagymnasiet beviljas marknadsföringsstöd med 10 000 kronor.
Kostnaderna tas från planeringsreserven.

§ 54 Stadsrevisionen
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen presenterar sig och sitt uppdrag och därefter presenterar
Gymnasienämnden sin verksamhet och vad de ser som sina viktigaste
frågor.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 55 Revidering budgetramar gymnasienämnden 2016
Ärendenummer: Gy 65/2016
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning
Riktade utredningsuppdrag. I beslut om Övergripande strategier och budget
2016 med plan för 2017 och 2018 riktades utredningsuppdrag till
kommundirektören.
Som ett led i att sänka kostnader ska ett antal verksamhetsgenomlysningar
och utredningar göras. Syftet med utredningarna är att hitta
effektiviseringar och kostnadsreduceringar. Uppdraget är att sänka
kommunens kostnader med 40 mnkr 2016 och få helårseffekt 2017 och
2018 på totalt 80 mnkr.
För Gymnasienämnden innebär det att:
- Gymnasienämnden har i uppdrag att utveckla utbildningen på Kvinnersta
skolan och att minska kostnaden med 1 500 tkr 2016.
- Gymnasienämnden har i uppdrag att se över programutbudet inom
gymnasieskolan och minska kostnaderna med 1 700 tkr 2016.
- Gymnasienämnden har i uppdrag att effektivisera kansliorganisationen
för RGD/RDH och minska kostnaderna med 375 tkr.
Överfört resultat 2015. Driftnämndernas resultatbedömning ligger till
grund för överfört resultat mellan åren. Bedömningsgrunderna är
uppbyggda utifrån nämndernas grunduppdrag via reglemente samt de fyra
strategiska målen. Totalt är det maximalt tio delar som resultatredovisas.
Maximalt kan en nämnd få föra över 20 procent av det prövade överskottet
eller maximalt 10 procent av det prövade underskottet. För
Gymnasienämnden innebär det ett överfört resultat på -11 tkr.
Fördelning av statsbidrag riktade till nyanlända unga våren 2016 med
avstämning per den 15 februari 1016. För att få ekonomisk ersättning krävs
att eleven placeras via Perrongen. Skolan erhåller ersättning på 25 tkr per
elev och år. Bidraget betalas ut från den månad som eleven börjar skolan
och 12 månader framåt. Därefter ska elevens behov av insatser täckas inom
befintlig resursfördelningsmodell. Från den 15 oktober 2015 till den 15
februari 2016 har 150 gymnasieelever placerats på en skola via Perrongen.
Det innebär att Gymnasienämndens budgetram förstärks med 2 412 tkr.
Gymnasienämnden har i årsberättelse 2015 begärt att få föra över del av
investeringsanslag från 2015 till 2016 motsvarande 3 436 tkr.
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Det är för pågående projekt som kommer att färdigställas under 2016.
Programnämnden har fördelat motsvarande medel till Gymnasienämnden.
Programnämnden har fördelat investeringsanslag 2016 till skolan, för
Gymnasienämnden innebär det 9 500 tkr.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Revidering driftbudgetramar gymnasienämnden
2016", daterad 4 april 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Reviderade driftbudgetramar och inventarieanslag antas enligt
förvaltningens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Stefan Stark (M), Malin Pålsson (M), Magnus Johansson (M), Sara
Göransson (M), Kerstin Cederström (L), Pär Ljungvall (V) och Joakim
Sjögren (SD) deltar inte i beslutet.

§ 56 Attestförteckning för gymnasienämndens
verksamheter 2016
Ärendenummer: Gy 108/2016
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning
I redovisningslagen (KRL) förutsätts att den ekonomiska redovisningen
sker enligt god redovisningssed och att en tillräcklig ekonomisk kontroll
upprätthålls. Gymnasienämnden har, enligt Örebro kommuns
attestreglemente, ansvar för den interna kontrollen av nämndens
ekonomiska transaktioner.
Enhetschefer ansvarar inom sitt verksamhetsområde och sina befogenheter
för att personalen arbetar i enlighet med uppställda mål och att
arbetsmetoder och rutiner bidrar till en god intern kontroll.
Den interna kontrollen skall fungera som en säkerhetslina för den anställde
och för nämnden. Attest innebär ett skriftligt intygande av att
transaktionerna och dess underlag stämmer med beslut eller planer, att
behöriga personer har agerat samt att villkoren är riktiga. Att attestera
innebär inte ett beslut och medför inga beslutsbefogenheter.
Attestförteckningen fastställs varje år av nämnden. Information om
förändringar sker löpande till nämnden under året.
Beslutsunderlag
Attestförteckning för Gymnasienämnden.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till gymnasienämnden.
1. Attestant 1/mottagningsattestanter och attestant 2/beslutsattestanter för
2016 utses enligt förteckning.
2. Attestant i bokföringsportal och fakturaattestanter för 2016 utses enligt
förteckning.
3. Attestant för interna kundfakturor 2016 utses enligt förteckning.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 57 Ekonomisk uppföljning januari - mars 2016
Ärendenummer: Gy 107/2016
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning
Månadsuppföljning avser gymnasieförvaltningens ekonomiska resultat
under perioden januari-mars 2016.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Månadsuppföljning januari-mars 2016
Gymnasienämnden".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ekonomisk uppföljning januari- mars 2016 godkänns och läggs till
handlingarna
Yrkande
Ordföranden yrkar tillägg i förvaltningens beslutsförslag
"Förvaltningen får i uppdrag att utreda, analysera och ta fram
åtgärdsförslag och handlingsplan för en ekonomi i balans. Arbetet ska
fortlöpande rapporteras på nämnd varje månad".
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Ekonomisk uppföljning januari- mars 2016 godkänns och läggs till
handlingarna.
2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda, analysera och ta fram
åtgärdsförslag och handlingsplan för en ekonomi i balans. Arbetet ska
fortlöpande rapporteras på nämnd varje månad".
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§ 58 Information Trestadsstudien ÖU
Handläggare: Maria Tillfors, Katja Baersma
Ärendebeskrivning
Maria Tillfors och Katja Baersma, Örebro universitet, informerar om ett
forskningsprojekt om psykisk ohälsa bland ungdomar.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Nämnden får information om ett femårigt vetenskapligt forskningsprojekt
som har genomförts angående psykisk ohälsa bland ungdomar i
åldersgrupperna 14-18 år. Över 3 000 elever har deltagit i
forskningsprojektet. Syftet har varit att kartlägga faktorer som bidrar till,
eller hindrar psykisk ohälsa hos ungdomar.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 59 Rapport kränkande behandling
Ärendenummer: Gy 106/2016
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
I Gymnasienämndens uppdrag ingår bland annat att förebygga och
förhindra kränkande behandling av elever. Enlig Skollagen 6 kap 10 §
finns en skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande
behandling när någon personal misstänker att kränkning skett.
Enligt nämndens delegationsordning ska anmälda kränkningsärenden
rapporteras kvartalsvis.
Under perioden 1 januari - 31 mars har det inkommit två anmälningar om
kränkande behandlingar från kommunens gymnasieskolor. Det rör sig om
kränkande behandlingar mellan elever. Åtgärder för att förhindra fler
kränkningar har vidtagits i samtliga ärenden
Beslutsunderlag
Förvaltningens sammanställning av kränkande behandling.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 60 Rapport avstängningsärenden
Ärendenummer: Gy 110/2016
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnas en muntlig rapport angående uppföljning av
avstängningsärenden under 2015. Totalt anmäldes 19 ärenden under 2015.
Under 2016 har anmälts 5 avstängningsärenden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 61 Aktuell information
Handläggare: Linda Smedberg, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Ordförande och förvaltningschef informerar om aktuella frågor.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Förvaltningschefen
a)
Förvaltningen har träffat fristående aktörer angående SPRI
(språkintroduktion).
b)
En delrapport om kostutredningen ska vara klar till den 31 maj.
Gymnasienämnden får information om ärendet vid nämndsammanträdet i
juni.
c)
Presentation av ny förvaltningsorganisation och chefer vid
Gymnasienämndens sammanträde i maj.
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d)
Kick off för den nya förvaltningen den 26 april är flyttad till augusti.
Förvaltningen återkommer med nytt datum.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 62 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 105/2016
Ärendebeskrivning
1. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 2 mars 2016, § 8, enhetlig
prissättning vid korttidsuthyrning av lokaler inom programnämnd Barn och
utbildnings verksamhetsområde. Gy 85/2016.
2. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 2 mars 2016, § 7,
ombudgetering och tilläggsanslag mars 2016. Gy 87/2016.
3. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 2 mars 2016, § 2,
årsberättelse 2015 programområde Barn och utbildning. Gy 442/2015.
4. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 2 mars 2016, § 13, det
svenska teckenspråket som modersmål. Gy 84/2016.
5. Miljökontoret, kontrollrapport Risbergska skolan, Hagagatan 53,
Örebro. Gy 114/2016.
6. Remissvar från Kvinnerstagymnasiet angående Skolverkets förslag att
med utgångspunkt i Yrkesprogramsutredningens förslag om nya
inriktningar inom naturbruksprogrammet föreslå hur många
gymnasiepoäng som de nya inriktningarna ska omfatta och examensmål för
programmet. Gy 78/2016.
7. Skrivelse angående upphandling BA, Kvinnerstagymnasiet. Gy 92/2016.
8. Virginska skolan, protokoll forum för samråd, 1 mars 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 63 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 104/2016
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete samt
förvaltningskontoret anmäler beslut som under tiden 16 mars - 12 april
2016 fattats med stöd av delegation från Gymnasienämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
4.7.8
Beslut om utredning av omständigheter kring av elever upplevda
kränkningar.
Gy 116/2016
Kvinnerstagymnasiet
5.3.3
Beslut om mottagande av elev till gymnasiesärskolan.
Gy 88/2016
Samordnare för särskolan
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 64 Val
Ärendebeskrivning
Utseende av ledamot i Risbergska gymnasiets forum för samråd efter Naz
Åkerfeldt (KD).
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Georg Barsom (KD) utses till ledamot i Risbergska gymnasiets forum för
samråd efter Naz Åkerfeldt (KD).

§ 65 Ledamotsinitiativ "Öppning av Fabriksgatan längs
med Virginska gymnasiets skolgård"
Ärendenummer: Gy 112/2016
Handläggare: Stefan Stark
Ärendebeskrivning
Moderaterna aktualiserar ett ärende "Öppning av Fabriksgatan längs med
Virginska gymnasiets skolgård".
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Moderaterna föreslår Gymnasienämnden
- att förvaltningen redovisar vilka säkerhetshänsyn och säkerhetsåtgärder
som hittills tagits tillsammans med Tekniska förvaltningen, för att se till att
det blir så säkert som möjligt för eleverna,
- att förvaltningen av säkerhetsskäl ges i uppdrag att följa situationen när
gatan öppnas, och i förekommande fall begära åtgärder från Tekniska
förvaltningen om incidenter förekommer.
Beslutsunderlag
Moderaternas ledamotsinitiativ "Öppning av Fabriksgatan längs med
Virginska gymnasiets skolgård", daterad 13 april 2016.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet hänskjuts till presidiet och tas upp för beslut vid
Gymnasienämndens sammanträde den 18 maj 2016.

§ 66 Ledamotsinitiativ "Gymnasiesärskolan - APL"
Ärendenummer: Gy 111/2016
Handläggare: Stefan Stark
Ärendebeskrivning
Moderaterna aktualiserar ett ärende "Gymnasiesärskolan - APL".
Moderaterna föreslår Gymnasienämnden
- att förvaltningen så snart det är möjligt redovisar för Gymnasienämnden
hur den nuvarande situationen ser ut, avseende APL-platser för elever på
gymnasiesärskolan i Örebro,
- att förvaltningen redovisar hur det vikande elevantalet bedöms påverka
gymnasiesärskolans organisation och programutbud.
Beslutsunderlag
Moderaternas ledamotsinitiativ "Gymnasiesärskolan - APL", daterad 13
april 2016.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Moderaternas ledamotsinitiativ "Gymnasiesärskolan - APL" bifalls.
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