Protokoll

Gy 348/2014

Gymnasienämnden
Datum: 2015-02-11
Klockan: 13:00 - 16:30
Plats: Virginska skolan, lokal 4066, Fabriksgatan 52
Närvarande ledamöter
Per-Åke Sörman (C)
Linda Smedberg (S)
Stefan Stark (M)
Fredrik Bernhardtz (S)
Inger Murstam (S)
Roger Andersson (S)
Lars-Ruben Fahlström (KD)
Lovisa-Teolina Pettersson (KD)
Pär Ljungvall (V)
Malin Pålsson (M)
Magnus Johansson (M)
Helena Skogh (MP)
Robin Nilsen (FP)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare
Rasoul Bayazi (S)
Kerstin Cederström (FP)

Tjänstgör för Anna-Karin Lilja (S)
Tjänstgör för Joakim Sjögren (SD)

Närvarande ersättare
Sheneh Armaghan (S)
Thony Mossberg (S)
Hannes Önander (C)
Naz Åkerfeldt (KD)
Samuel Nordangård (V)
Övriga
Lars Bäckman
Anders Duvkär
Eva Sundmalm
Elisabeth Lindéus
Maria Byrstrand
Tommy Karlsson

Förvaltningschef
Gymnasiechef t.o.m. § 3
Planerare
Planerare t.o.m. § 5
Ekonom §§ 4-8
Verksamhetsutvecklare med stöd av
IT fr.o.m. § 6
t.o.m. § 4

Isabelle Grevnerts
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Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 18 februari 2015

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Malin Pålsson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 20 februari
2015.

§ 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 348/2014
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare och ersättare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Robin Nilsen (FP) utses som ordinarie och Malin Pålsson (M) utses som
ersättare att justera protokollet den 18 februari 2015.

§ 2 Ändringar och tillägg till ärendelistan
Nämndens behandling
Punkt 11 "Rapport lärarlegitimation" flyttas till punkt 5 på ärendelistan.
Stefan Stark (M) anmäler ärende "Fördelning av studie- och
yrkesvägledning på kommunala gymnasieskolor i Örebro kommun".
Ärendet läggs in som punkt 18 på ärendelistan.
Robin Nilsen (FP) anmäler ärende "Förebyggande av anslutning till
IS/Daesh på kommunala gymnasieskolor i Örebro kommun". Ärendet läggs
in som punkt 19 på ärendelistan.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade tillägg och ändringar.
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§ 3 Rapport lärarlegitimation
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Muntlig rapport lämnas vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Anders Duvkär informerar om läget med lärarlegitimation för
gymnasielärare. Läget ser mycket bättre ut än den statistik som Skolverket
har presenterat. Detta p.g.a. att det är många som sökt, men ännu inte fått sin
legitimation.
Fr.o.m.1 juli 2015 får inte lärarna sätta betyg om de inte är behöriga.
Undantag är yrkeslärarna.
Vid gymnasienämndens sammanträde i mars redovisas statistik på antal
lärarlegitimationer/respektive gymnasieskola.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 4 Information från Socialtjänstens ungdomsenhet
Ärendenummer: Gy 56/2015
Handläggare: Isabelle Grevnerts
Ärendebeskrivning
Muntlig information lämnas vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Isabelle Grevnerts informerar om socialtjänstens samarbete med
gymnasieskolan
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

3

§ 5 Årsberättelse 2014
Ärendenummer: Gy 368/2014
Handläggare: Lars Bäckman, Maria Byrstrand, Eva Sundmalm
Ärendebeskrivning
Gymnasieförvaltningens uppdrag utgår från både nationella och kommunala
styrdokument såsom skollag, läroplan och förordningar samt Örebro
kommuns Övergripande strategier och budget, Barn- och
utbildningsnämndens programplan och gymnasienämndens
Verksamhetsplan med budget 2013.
I årsberättelsen redovisas för hur förvaltningen bidrar till målen i
kommunens strategiska utvecklingsområden; Hållbar tillväxt, Människors
egenmakt, Barns och ungas behov samt Trygg välfärd. Resultat, analyser
och utvecklingsområden anges för ekonomiområdet, personal,
verksamheternas processer och brukarperspektiven.
Sammanfattningsvis bedrivs gymnasieutbildningarna i Örebro kommun till
en lägre kostnad per elev och lärartätheten är låg, samtidigt som fler elever
än riksgenomsnittet fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år och fler
elever har erhållit en examen efter tre år.
Gymnasienämndens resultat för 2013 visar ett överskott på 12,1 mnkr.
Ett stort effektivitetsarbete har genomförts under året och därmed har
resursutnyttjandet effektiviserats. Förvaltningen bedömer att
verksamheterna bedrivs med god kvalitet.
Beslutsunderlag
Gymnasienämndens årsberättelse 2014, daterad 30 januari 2015, samt
Gymnasienämndens "Tillsynsrapport 2014 - uppföljning av intern kontroll"
daterad 1 december 2014.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
1. Gymnasienämndens årsberättelse för 2014 fastställs.
2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Barn och utbildning för
vidare hantering.
3. Gymnasienämnden begär att 4,0 mnkr från nämndens överskott 2014
överförs till gymnasienämndens budget 2015.
4. Gymnasienämnden begär att få föra över resterande anslag för
inventarieinvesteringar (5 359 tkr) till 2015 års budget.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
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Proposition
Ordföranden ställer vart och ett av förvaltningens beslutsförslag under
proposition och finner att gymnasienämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Gymnasienämndens årsberättelse för 2014 fastställs.
2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Barn och utbildning för
vidare hantering.
3. Gymnasienämnden begär att 4,0 mnkr från nämndens överskott 2014
överförs till gymnasienämndens budget 2015.
4. Gymnasienämnden begär att få föra över resterande anslag för
inventarieinvesteringar (5 359 tkr) till 2015 års budget.
Stefan Stark (M), Malin Pålsson (M) och Magnus Johansson (M) deltar inte
i beslutet avseende beslutspunkterna 1-2.
Robin Nilsen (FP) och Kerstin Cederström (FP) deltar inte i beslutet
avseende beslutspunkterna 1-2.
Pär Ljungvall (V) deltar inte i beslutspunkten 1.

§ 6 Information - Verksamhetsplan med budget 2015
Ärendenummer: Gy 360/2014
Handläggare: Lars Bäckman, Maria Byrstrand, Eva Sundmalm
Ärendebeskrivning
Muntlig information om tidsplanen för budgetarbetet.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Förvaltningschefen informerar om att Programnämnd Barn och utbildning
tar beslut om budget i mars 2015. Förvaltningen har ännu inte fått några
mallar eller sifferbelopp. Önskemålet är fortfarande att driftnämnderna ska
ta beslut i mars.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 7 Information - Tillsynsplan 2015 - plan för uppföljning av
intern kontroll
Ärendenummer: Gy 344/2014
Handläggare: Lars Bäckman, Maria Byrstrand, Eva Sundmalm
Ärendebeskrivning
Muntlig information lämnas vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Tillsynsplan 2015 - plan för uppföljning av intern
kontroll", daterad 1 december 2014.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Varje nämnd ska årligen utarbeta en plan för tillsyn av intern kontroll. Syftet
är att säkerställa att den interna kontrollen är god vilket innebär att
säkerställa att följande mål uppnås:
- Att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv
- Att rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig
- Att lagar, föreskrifter och riktlinjer m.m. efterlevs
Gymnasienämnden får information om vilka tillsynsområden som ska
redovisas 2015.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 8 Attestanter vid gymnasieförvaltningen
Ärendenummer: Gy 26/2015
Handläggare: Maria Byrstrand
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.
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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
Förvaltningens skrivelse "Attestanter inom Gymnasienämnden 2015"
daterad 2 februari 2015.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden.
1. Attestant 1/mottagningsattestanter och attestant 2/beslutsattestanter för
2015 utses enligt förteckning.
2. Attestant i bokföringsportal och fakturaattestanter för 2015 utses enligt
förteckning.
3. Attestant för interna kundfakturor 2015 utses enligt förteckning.
4. Kommunledningskontoret informeras om detta beslut.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 9 Val
Ärendenummer: Gy 27/2015
Handläggare: Per-Åke Sörman
Ärendebeskrivning
Utseende av 2 ledamöter och 2 ersättare till forum för samråd vid Örebro
kommuns gymnasieskolor:
- Karolinska gymnasiet
- Kvinnerstagymnasiet
- Risbergska gymnasiet
- Rudbecksgymnasiet
- Tullängsgymnasiet
- Virginska gymnasiet
Utseende av 5 ledamöter och 3 ersättare till Antagningsutskottet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Linda Smedberg (S) och Sara Göransson (M) utses som ordinarie
ledamöter i Karolinska gymnasiets forum för samråd.
2. Fredrik Bernhardtz (S) och Joakim Sjögren (SD) utses som ersättare i
Karolinska gymnasiets forum för samråd.
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3. Lars-Ruben Fahlström (KD) och Pär Ljungvall (V) utses som ordinarie
ledamöter i Kvinnerstagymnasiets forum för samråd.
4. Anna-Karin Lilja (S) och Stefan Stark (M) utses som ersättare i
Kvinnerstagymnasiets forum för samråd.
5. Naz Åkerfeldt (KD) och Robin Nilsen (FP) utses som ordinarie ledamöter
i Risbergska gymnasiets forum för samråd.
6. Rasoul Bayazi (S) och Magnus Johansson (M) utses som ersättare i
Risbergska gymnasiets forum för samråd.
7. Sheneh Armaghan (S) och Malin Pålsson (M) utses som ordinarie
ledamöter i Rudbecksgymnasiets forum för samråd.
8. Lovisa-Teolinda Pettersson (KD) och Samuel Nordangård (V) utses som
ersättare i Rudbecksgymnasiets forum för samråd.
9. Roger Andersson (S) och Kerstin Cederström (FP) utses som ordinarie
ledamöter i Tullängsgymnasiets forum för samråd.
10. Hannes Önander (C) och Niclas Persson (MP) utses som ersättare i
Tullängsgymnasiets forum för samråd.
11. Inger Murstam (S) och Stefan Stark (M) utses som ordinarie ledamöter i
Virginska gymnasiets forum för samråd.
12. Thony Mossberg (S) och Helena Skogh (MP) utses som ersättare i
Virginska gymnasiets forum för samråd.
13. Till Antagningsutskottet utses fem ordinarie ledamöter och fyra
ersättare. Sammanträdestider 14 april (fm) och 23 juni (fm) 2015.
14. Per-Åke Sörman (C), Linda Smedberg (S), Stefan Stark (M), LarsRuben Fahlström (KD) och Pär Ljungvall (V) utses som ordinarie ledamöter
i Antagningsutskottet.
15. Thony Mossberg (S), Robin Nilsen (FP), Helena Skogh (MP) och
Joakim Sjögren (SD) utses som ersättare i Antagningsutskottet.

§ 10 Lokalrapport, nuläge
Ärendenummer: Gy 95/2014
Handläggare: Lars Bäckman
Ärendebeskrivning
Muntlig rapport lämnas vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Rapportern läggs till handlingarna.
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Nämndens behandling
Karolinska gymnasiet
Förvaltningschefen informerar från sammanträde med Futurum och det är
följande tidsplaner som gäller just nu och det som förvaltningen arbetar
efter. Renoveringsarbetet på Karolinska gymnasiet ska vara klart till
höstterminsstarten 2015, vilket innebär att SA-NA och ES kommer att
kunna flytta tillbaka till Karolinska gymnasiet. Nybyggnationen samt köket
och den nya skolrestaurangen kommer dock inte att vara klar förrän till
årsskiftet 2015/2016. För ES gäller då att bildundervisningen ska ske på
Karolinska gymnasiet. Dans och Teater på Markurells. Och musik samt
media måste bli kvar i de specialanpassade lokalerna på
Risbergskagymnasiet under ht 2015. Vad gäller Stallet är det mer osäkert
när det blir klart, vilket innebär att SPRI-bas blir kvar på Biblioteket under
hösten 2015. De elever som tar studenten i vår ska som tidigare år kunna
göra det på Karolinska gymnasiet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 11 Nulägesrapport en-till-en-satsning
Ärendenummer: Gy 29/2013
Handläggare: Tommy Karlsson, Lars Bäckman
Ärendebeskrivning
Muntlig rapport lämnas vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Tommy Karlsson informerar om pågående arbeten:
Nuläge
- Alla elever och lärare har en egen dator.
- Utbildningen går enligt plan.
- Klargjorda rutiner för utbildningsplanering.
- Planering av utdelning av datorer hösten 2015 är påbörjad.
Problemområden
- Långa leveranstider.
- Hantering av försäkringsärenden.
- Högre dollarkurs ger dyrare utrustning.
Gymnasienämnden får också information om statistik på datorstölder under
höstterminen 2013 - höstterminen 2014.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 12 Skolriksdag 27-28 april
Handläggare: Per-Åke Sörman
Ärendebeskrivning
Utseende av deltagare till Skolriksdagen den 27-28 april 2015 i Stockholm.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Linda Smedberg (S), Stefan Stark (M) och Hannes Önander (C) utses att
deltaga i skolriksdagen den 27-28 april 2015.

§ 13 Aktuell information
Handläggare: Per-Åke Sörman, Lars Bäckman
Ärendebeskrivning
Ordförande och förvaltningschef informerar om aktuella frågor.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Ordföranden
a)
De politiker som har förlorad arbetsförtjänst ska lämna intyg om förlorad
arbetsförtjänst för att ersättning ska kunna betalas ut.
b)
Ordföranden informerar från träff med den parlamentariska gruppen inom
programområde barn och utbildning.
Förvaltningschefen
a)
Förvaltningschefen informerar om att Gymnasieförvaltningen är med i
projektet PRIO (Planering, Resultat, Initiativ och Organisation). Projektet är
ett utvecklingsarbete som sedan januari 2012 drivs av Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) och Stockholms stad.
PRIO har som övergripande mål att varaktigt höja kunskapsresultaten i den
svenska skolan. Fokus har legat på att utveckla skolans interna processer
och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation.
Det handlar framförallt om att stärka det kollegiala samarbetet och att
utveckla processer som styr skolans resurser dit de gör störst nytta.
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Till gymnasienämndens sammanträde i mars inbjuds Christina Thunberg
och Malin Kronqvist-Håård för att informera om projektet.
b)
Förvaltningschef och gymnasiechef har träffat personalen på Individuella
programmet med anledning av den händelse som inträffade under vecka 6.
Rektor arbetar fram åtgärder både på kort och på lång sikt. Detta
kommuniceras vidare till gymnasiechef och fortlöpande information
kommer också nämnden till del.
c)
Den 15 april har gymnasienämnden heldagssammanträde - utbildning på
förmiddagen och nämndsammanträde på eftermiddagen.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 14 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 28/2015
Ärendebeskrivning
1. Skolverket, statsbidrag för avgifter till International Baccalaureate Office.
Gy 458/2014.
2. Skolverket, statsbidrag gymnasial lärlingsutbildning hösten 2014. Gy
457/2014.
3. Skolverket, statsbidrag för ersättning till arbetsgivare med utbildade
handledare inom ramen för gymnasial lärlingsutbildning hösten 2014. Gy
459/2014.
4. Skolverket, statsbidrag för yrkesintroduktion 2013. Gy 398/2013.
5. Skolverket, särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och
nationellt godkända idrottsutbildningar. Gy 456/2014.
6. Skolverket, statsbidrag för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
läsåret 2015/2016 - läsåret 2018/2019. Gy 19/2015.
7. Miljökontoret, kontrollrapport Hjälmare Hus, Kaserngården 8 b, Örebro.
Gy 420/2014.
8. Miljökontoret, bekräftelse på avregistrering av livsmedelsanläggning,
Virginska skolan Mat-Hilda, Tågmästaren 24, Fabriksgatan 52, Örebro
kommun. Gy 421/2014.
9. Miljökontoret, kontrollrapport livsmedelsanläggning Tullängsgymnasiet,
Tullängsgatan 7, Landbotorpsallén 31, Örebro kommun. Gy 425/2014.
10. Miljökontoret, kontrollrapport Virginska skolan restaurang,
Drottninggatan 46, Örebro kommun. Gy 426/2014.
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11. Miljökontoret, meddelande om radonmätning Rudbecksskolan,
Teknisten 2 i Örebro kommun. Gy 427/2014.
12. Miljökontoret, beslut om placering i riskklass och årlig kontrolltid för
Hjälmare hus, Grenadjären 3, Kaserngården 8 B i Örebro kommun. Gy
14/2015.
13. Miljökontoret, kontrollrapport Risbergska gymnasiet, skolrestaurangen,
Hagagatan 53, Rosta gård 1, Örebro. Gy 16/2015.
14. Miljökontoret, kontrollrapport Rudbecksskolan köket. Gy 32/2015.
15. Nämndreglementen för Örebro kommun, antagna av
kommunfullmäktige 17 december 2014. Gy 1/2015.
16. Skolinspektionen, informationsbrev om enkätundersökning i samband
med granskningen av matematik kurs 3c i gymnasieskolan. Gy 31/2015.
17. Karolinska gymnasiets forum för samråd, protokoll 5 december 2014.
18. Kvinnerstagymnasiets forum för samråd, protokoll 3 december 2014.
19. Rudbecksgymnasiets forum för samråd, protokoll 4 december 2014.
20. Tullängsgymnasiets forum för samråd, protokoll 28 november 2014.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 15 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 29/2015
Ärendebeskrivning
Gymnasieförvaltningen och förvaltningskontoret anmäler beslut som under
tiden 10 december 2014 - 10 februari 2015 fattats med stöd av delegation
från gymnasienämnden.
Förslag till beslut
Gymnasieförvaltningens förslag till gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
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Nämndens behandling
2.2
Beslut om anställning av personal (ej chefsbefattning).
Löpnummer 1-13/14
Riksgymnasiernas kansli
Löpnummer 15/01-15/03
Rudbecksgymnasiet
Löpnummer HNÅ05/14, MOM01/14-05/14, MOM01/15-03/15, AKA38/14
Virginska gymnasiet
4.7.5
Beslut om att elev ska få byta studieväg.
Löpnummer SA 1/15
Karolinska gymnasiet
Löpnummer 2/13, 6/13, 10/13, 19/14, 2014/223, 2015/08, 2015/09
Rudbecksgymnasiet
Löpnummer 14/15BF1, 14/15HV2-3, 14/15HA1-2, 14/15IMO1-2,
14/15SSA01-05, 13/14IM05
Virginska gymnasiet
4.7.7
Beslut om förlängd undervisning, att undervisningen på ett nationellt
program för en elev får fördelas över längre tid än tre år.
Löpnummer 14-15/14, 20-23/14
Rudbecksgymnasiet
4.7.11
Skyndsam utredning av omständigheter kring av elev uppgivna kränkningar
och i förekommande fall vidtagande av de åtgärder som skäligen kan krävas
för att förindra kränkande behandling i framtiden.
Ärendenummer Gy 43/2015
Tullängsgymnasiet
Ärendenummer Gy 15/2015, Gy 6/2015
Virginska gymnasiet
Ärendenummer Gy 42/2015
Rudbecksgymnasiet
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 16 Ledamotsinitiativ - Fördelning av studie- och
yrkesvägledning på kommunala gymnasieskolor i Örebro
kommun
Ärendenummer: Gy 46/2015
Handläggare: Stefan Stark
Ärendebeskrivning
Moderaterna aktualiserar ett ärende "Fördelning av studie- och
yrkesvägledning på kommunala gymnasieskolor i Örebro kommun".
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Beslutsunderlag
Förslag från Moderaterna den 11 februari 2015.
Yrkande
Pär Ljungvall (V) yrkar att ärendet bordläggs.
Ordföranden yrkar bifall till Pär Ljungvalls yrkande.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet bordläggs till gymnasienämndens marssammanträde.

§ 17 Ledamotsinitiativ - Förebyggande av anslutning till
IS/Daesh på kommunala gymnasieskolor i Örebro kommun
Ärendenummer: Gy 44/2015
Handläggare: Robin Nilsen
Ärendebeskrivning
Folkpartiet aktualiserar ett ärende "Förebyggande av anslutning till lS/Daesh
på kommunala gymnasieskolor i Örebro kommun”.
Beslutsunderlag
Förslag från Folkpartiet den 11 februari 2015.
Yrkande
Robin Nilsen (FP) yrkar bifall till ledamotsinitiativet.
Pär Ljungvall (V) yrkar att ärendet bordläggs.
Ordföranden yrkar bifall till Pär Ljungvalls yrkande.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut Robin Nilsens (FP)
yrkande om bifall till Folkpartiets förslag och Pär Ljungvalls yrkande om
bordläggning. Förslagen ställs under proposition och ordföranden finner att
gymnasienämnden beslutar enligt Pär Ljungvalls förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ledamotsinitiativet bordläggs till gymnasienämndens marssammanträde.
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