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Gunilla Andersson
Anna Johansson

§ 37
§ 37

Paragraf 35-52

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 26 april 2017

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Joakim Sjögren (SD), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 april 2017.

§ 35 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 49/2017
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Joakim Sjögren (SD) utses till ordinarie och Lars-Ruben Fahlström (KD)
utses till ersättare att justera protokollet den 26 april 2017.

§ 36 Information om Perrongens verksamhet
Handläggare: Leif Ageland
Ärendebeskrivning
Enhetschef Leif Ageland informerar nämnden om Perrongens verksamhet.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 37 Social investering - Neuropsykiatrisk resurs
Ärendenummer: Gy 136/2017
Handläggare: Gunilla Andersson, Anna Johansson
Ärendebeskrivning
Projektledare Gunilla Andersson informerar om en pågående social
investering, Neuropsykiatrisk resurs och samverkan. Satsningen startade
september 2015 och pågår fram till september 2018.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 38 Remiss - Förslag till ny översiktsplan "Vårt framtida
Örebro"
Ärendenummer: Gy 24/2017
Handläggare: Bo Fritzson
Ärendebeskrivning
Översiktsplanen "Vårt framtida Örebro" är en planering för hela Örebro
kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Den anger till exempel var nya
vägar och bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska
skyddas, hur landsbygden kan växa och hur Örebro stad kan se ut i
framtiden. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för
att Örebro kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva och bo på, även
för framtida generationer.
Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell
kommunomfattande översiktsplan. Den ska redovisa grunddragen i markoch vattenanvändningen, avvägningar mellan allmänna intressen,
kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras, och
hur kommunen avser att tillgodose riksintressen. Planen ska även innehålla
en miljökonsekvensbeskrivning, där konsekvenserna av planens
genomförande beskrivs. Planen är vägledande för kommande beslut i t.ex.
plan- och bygglovsfrågor.
Samrådstiden är 1 februari - 30 april.
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Beslutsunderlag
Remiss - Förslag till ny översiktsplan ”Vårt framtida Örebro”.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Nämnden har inga särskilda synpunkter på remissen "Förslag till ny
översiktsplan "Vårt framtida Örebro”.
2. Nämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till ny översiktsplan
"Vårt framtida Örebro".
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Pär Ljungvall (V) avstår att delta i beslutet.

§ 39 Ekonomi i balans
Ärendenummer: Gy 29/2017
Handläggare: Birgitta Palmér, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att skapa balans i ekonomin.
Fram till halvårsskiftet ska samtliga beslut rörande ekonomisk
effektiviseringar vara fattade. Arbetet har startat och går bra.
Internbudgetarbetet har gått bra och stort ansvarstagande har skett från
rektorer och chefer i organisationen. Nu har arbetet med årets
helårsprognos 1 startat och kommer till nämndens maj sammanträde för
beslut.
a)
Ekonomisk uppföljning för perioden januari-mars
Månadsrapporten är en ekonomisk uppföljning för perioden januari-mars
2017.
b)
Ett fortsatt analys- och förändringsarbete pågår med följande aktiviteter:
- Utredning Kvinnersta
Där avskiljning av Kvinnerstaområdet från utbildningsuppdraget på
gymnasiet sker, så att skolan får en möjlighet till budget i balans och fokus
koncentreras på själva utbildningsuppdraget. Utredningens del 1,
klargörande av gymnasieskolans behov planeras vara klar under våren och
del 2, gällande området beräknas vara klar innan årsskiftet.
- Öka den ekonomiska medvetenheten för de ekonomiskt ansvariga chefer.
- Kapitaltjänstkostnader på Karolinska skolan kopplat till renoveringen.
- En till en satsningen, översyn av produkter pågår och utformning till
billigare produkter pågår.
- Tjänsteplanering, fortsatt optimering av tjänsterna i
tjänsteplaneringsarbetet pågår för att effektivisera resursutnyttjande.
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- Personal och kostnadsanalys, fortsatt analys av antalet årsarbetare kopplat
till personalkostnader.
- Fortsatt översyn av program och inriktningar.
- Omvärldsbevakning, inhämta information om andra kommuners
resursfördelningsmodeller.
- Intraprenad, undersöker möjligheten och förutsättningar att på sikt bilda
intraprenader.
- Fördelning av nämndens överförda resultat, möjlighet att fördela
nämndens överförda resultat till skolor/program efter prövning av
uppnådda mål och resultat.
- Elevavstämning, ta fram en bild över nuläge och önskat läge.
- Ta fram en prognos för elevökning 2018/2019 och 2020/2021.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Ekonomisk uppföljning för perioden januarimars 2017".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Ekonomisk uppföljning för januari-mars 2017 godkänns och läggs till
handlingarna
2. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta analys och förändringsarbetet
och återkomma med information och förslag på åtgärder och för en
ekonomi i balans
Yrkande
Stefan Stark (M) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag. Nya
Moderaterna yrkar att
- Gymnasienämnden begär en större budgettilldelning från Programnämnd
Barn och utbildning. Detta för att under en övergångsperiod få ordning på
ekonomin på ett balanserat sätt, så att gymnasieskolans kvalitet och utbud
inte försämras i Örebro.
- Gymnasienämnden arbetar vidare med de förslag som ligger i ärende 8
"Ekonomi i balans", tills dess nämnden fått svar på sin begäran om ökad
budgettilldelning.
Robin Nilsen (L), Pär Ljungvall (V) och Joakim Sjögren (SD) yrkar bifall
till Stefan Starks yrkande.
Jonas Jernberg (MP) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Proposition
Ordföranden ställer vart och ett av de två föreliggande förslagen:
förvaltningens förslag och Nya Moderaternas förslag under proposition och
finner att Gymnasienämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag.
5

Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Ekonomisk uppföljning för januari-mars 2017 godkänns och läggs till
handlingarna
2. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta analys och förändringsarbetet
och återkomma med information och förslag på åtgärder och för en
ekonomi i balans
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Stefan Stark (M), Malin Pålsson (M), Magnus
Johansson (M), Robin Nilsen (L), Pär Ljungvall (V) och Joakim Sjögren
(SD) till förmån för Stefan Starks yrkande. Skriftlig reservation bifogas.

§ 40 Granskning av gymnasienämndens ekonomi
Ärendenummer: Gy 93/2017
Handläggare: Birgitta Palmér, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning av
Gymnasienämndens ekonomi. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år
2016. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
Gymnasienämnden haft en tillfredsställande kontroll på sin ekonomi under
2016 samt om åtgärder vidtagits vid prognostisering av underskott.
Stadsrevisionen önskar svar från Gymnasienämnden senast 30 maj
2017 om vilka åtgärder nämnden har för avsikt att vidta samt vad som i
övrigt framkommit i revisionsrapporten
Beslutsunderlag
Stadsrevisionens skrivelse "Granskning av Gymnasienämndens ekonomi"
samt förvaltningens förslag till yttrande daterad 31 mars 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 41 Attestförteckning för Gymnasienämndens
verksamheter 2017
Ärendenummer: Gy 130/2017
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning
I redovisningslagen (KRL) förutsätts att den ekonomiska redovisningen
sker enligt god redovisningssed och att en tillräcklig ekonomisk kontroll
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upprätthålls. Gymnasienämnden har, enligt Örebro kommuns
attestreglemente, ansvar för den interna kontrollen av nämndens
ekonomiska transaktioner.
Rektorn 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 Gymnasienämndens verksamheter 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden.
1. Attestant 1/mottagningsattestanter och attestant 2/beslutsattestanter för
2017 utses enligt förteckning.
2. Attestant i bokföringsportal och fakturaattestanter för 2017 utses enligt
förteckning.
3. Attestant för interna kundfakturor 2017 utses enligt förteckning.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 42 Spri yrk 2017/2018
Ärendenummer: Gy 73/2017
Handläggare: Anders Duvkär, Åsa Lindquist
Ärendebeskrivning
På Språkintroduktion finns en stor grupp nyanlända ungdomar med kort
skolbakgrund, långsam språklig progression och med eventuella tidigare
yrkeserfarenheter som skulle vilja gå en yrkesutbildning för att få jobb.
Skolan bedömer att de inte ”hinner” läsa in 8 ämnen innan de fyller 19 år
för att ta sig in på ett nationellt yrkesprogram. De har också för låg
språknivå för att kunna delta på IMYRK (individuellt program med
yrkesinriktning).
Förvaltningen ser också att relativt få Spri-ungdomar som kommer in på
Nationella program klarar den påbörjade utbildningen och får en examen.
Under 20 % i riket.
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Syftet med Spri yrk är att eleven ska närma sig anställningsbarhet (inte att
få en fullvärdig yrkesutbildning i detta skede).
Vi tänker också att motivationen för studier och andraspråksinlärning ökar
när eleven är engagerad i en skolverksamhet som anknyter till de egna
intressena och de egna yrkesmålen.
De sektorer vi valt kan kopplas till yrkesutbildningar inom
vuxenutbildningen och alla sektorer utbildar för branscher med bristyrken.
Utifrån detta vill förvaltningen äska ytterligare medel från Programnämnd
Barn och utbildning om 1.487 000 kr för att kunna realisera ett utökat
SPRI-yrkesutbildning. Medel som ska gå till ökade kostnader för
yrkeslärare och studiehandledare. Motsvarande verksamhet finns inte på
fristående skolor
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Spri yrk 2017/2018".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Medel till Spri-yrk äskas från Programnämnd Barn och utbildning
motsvarande 1 500 tkr för läsåret 2017/2018.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 43 Information om Skolinspektionens tillsyn
Ärendenummer: Gy 228/2016
Handläggare: Anders Duvkär, Markus Eklund
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen genomförde tillsyn i Örebro kommun under hösten 2016.
Utifrån Skolinspektionens tillsyn har nu alla enheter skickat in sina
svar. Förvaltningen avvaktar svar från Skolinspektionen avseende
Kvinnerstagymnasiet, i övrigt grönt besked.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 44 Rapport - 1:1-satsningen i gymnasiet
Ärendenummer: Gy 110/2017
Handläggare: Anders Duvkär, Peder Andersén
Ärendebeskrivning
Vid Gymnasienämndens sammanträde den 22 mars 2017 aktualiserade
Miljöpartiet ett ärende "Kostnaden för 1:1-satsningen i gymnasiet".
Gymnasienämnden beslutade
1. Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete presenterar ett
förtydligande rörande strategin för hur de tillkommande driftkostnaderna
för datorer och läsplattor inte ska drabba resten av skolverksamheten på ett
negativt sätt.
2. Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete får i uppdrag att
redovisa besparingarna som utlovades vid beslutet, på ett för nämnden och
medborgarna lättförståeligt sätt.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Rapport 1-1 på gymnasiet april 2017".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 45 Information - Studie- och yrkesvägledningen inom
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete, FUFA
i Örebro kommun, 2016 - en översyn av studie- och
yrkesvägledningens organisation
Ärendenummer: Gy 4/2017
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
”Studie- och yrkesvägledningen blir allt viktigare, inte minst som en
brobyggare från skolan ut i arbetslivet. Här behöver gymnasiets resurser
samordnas och sammanlänkas med vuxenutbildningens resurser. I och med
sammanslagning av förvaltningarna ges en unik möjlighet till att skapa en
adekvat och kompetent SYV organisation”.
Det övergripande uppdraget kompletteras av driftnämndens specificerade
verksamhets- och utvecklingsuppdrag som uttrycker att SYV-funktionen
inom gymnasieskolan ska vara funktionell och anpassad efter de faktiska
behoven.
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Översynen ska bidra med en nulägesbild av syv-organisationen och även
kort försöka ge en bild av vad studie- och yrkesvägledning innebär i en
översiktlig beskrivning. Denna organisationsorientering och beskrivning av
en specifik funktion satt i ett större verksamhetssammanhang ska ge
kunskap om och insikt i hur förutsättningarna för utvecklingen av studieoch yrkesvägledningen ser ut.
Översynen ska vidare reflektera över möjligheter till ökad samverkan och
likvärdighet inom FUFA i den mån det är möjligt utifrån skolform.
Beslutsunderlag
Studie- och yrkesvägledningen inom Förvaltningen för utbildning,
försörjning och arbete, FUFA i Örebro kommun, 2016-2017 - en översyn
av studie- och yrkesvägledningens organisation.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 46 Tillsynsplan 2018
Ärendenummer: Gy 135/2017
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Dialog om uppslag till tillsynsområden 2018.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Partigrupperna får redovisa vilka förslag som har tagits fram på
tillsynsområden inför tillsynsplanen 2018. Ärendet återkommer till
nämndsammanträdet i juni.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 47 Information om rutin för anmälan av kränkande
behandling
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Genomgång av rutinen för anmälan av kränkande behandling samt
ansvarsfördelning vid misstänkt kränkande behandling. Redovisning av
omarbetade blanketter och hur hantering och rutin kan/behöver utvecklas.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 48 Rapport kränkande behandling
Ärendenummer: Gy 132/2017
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 2017 har det inkommit 17 anmälningar
om kränkande behandling från kommunens gymnasieskolor. Det rör sig
om kränkande behandlingar mellan elever och vid tre fall elever-personal.
Åtgärder för att förhindra fler kränkningar har vidtagits i samtliga ärenden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Rapport kränkande behandling januarimars 2017".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 49 Rapport avstängningsärenden
Ärendenummer: Gy 131/2017
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnas en muntlig rapport angående
avstängningsärenden. Under perioden januari - mars 2017 har
6 avstängningsärenden anmälts och 3 avstängningar var relaterade till
droger.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 50 Aktuell information
Handläggare: Elisabeth Malmqvist, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Ordförande och förvaltningschef informerar om aktuella frågor och
händelser som rör nämnden och förvaltningens område.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Ordföranden
a)
Ordföranden informerar om att en interpellation har lämnats till
Kommunfullmäktige angående kontaktpolitiker på Örebro
kommuns gymnasieskolor.
Gymnasienämnden har tidigare tagit beslut om att under 2017-2018 utgår
sammanträdesersättning till kontaktpolitiker med högst 3 timmar/termin.
Ordföranden förtydligar att det inte är några ändringar avseende ersättning
för förlorad arbetsinkomst.
Förvaltningschefen
a)
Förvaltningen har arbetat mycket med ekonomifrågor och att få en
ekonomi i balans.
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b)
Förvaltningens ledningsgrupp ska arbeta vidare med vad som ska
genomföras utifrån översynen av studie- och yrkesvägledningens
organisation.
c)
Kommunen ska se över hur man ska gå vidare med en samlad
kostverksamhet.
Områdeschefen
a)
Den 20 april 2017 ska Skolkommissionen lämna sitt slutbetänkande
"Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet".
Områdeschefen återkommer till Gymnasienämnden med information om
slutbetänkandet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 51 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 133/2017
Ärendebeskrivning
1. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 2 februari 2017, § 4
verksamhetsplan 2017 för Programnämnd Barn och utbildning.
Gy 305/2016.
2. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 1 mars 2017, § 33
Årsberättelse 2016 för programområde Barn och utbildning. Gy 362/2016.
3. Arbetsmiljöverket, projektrapport för Arbetsmiljöverkets nationella
tillsyn av skolan 2013-2016. Gy 98/2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

13

§ 52 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 134/2017
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som
under tiden 22 mars 2017 - 18 mars 2017 fattats med stöd av delegation
från Gymnasienämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
2.2
Beslut om anställning av personal (ej chefsbefattning).
Löpnummer 16/51-52, 17/01-06
Rudbecksgymnasiet
Löpnummer A1-A3-2017
Riksgymnasiet, Tullängsgymnasiet
4.7.3
Beslut om att elev ska få byta studieväg.
Löpnummer 2016/217, 2016/220, 2015/148, 2014/23, 2013/159
Rudbecksgymnasiet
Löpnummer 257-2015, 313-2016
Riksgymnasiet, Tullängsgymnasiet
4.7.4
Beslut om förlängd undervisning för elever inom Riksgymnasiet för döva
och hörselskadade som behöver det.
Riksgymnasiet Tullängsgymnasiet
4.7.8
Beslut om utredning av omständigheter kring av elev upplevd kränkning
Gy 96/2017
Virginska gymnasiet
Gy 18/2017, Gy 95/2017, Gy 121-122/2017, Gy 144/2017
Tullängsgymnasiet och Gymnasiesärskolan
Gy 107-109/2017, Gy 115/2017,Gy 140/2017
Virginska gymnasiet och Rudbecksgymnasiet
5.1.1
Beslut om preliminär antagning till utbildningar som anordnas av
Gymnasienämnden (huvudmannen).
Gy 128/2017
Områdeschef Fufa
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

15

Yrkande

Ärende 8
Ärendenummer: Gy 49/2017
”Ekonomi i balans”

Gymnasienämnden
Örebro kommun
19 april 2017

Ekonomiska förutsättningar för gymnasiet

Gymnasieskolan i Örebro kommun går med underskott. Revisionen för Örebro kommun
har påpekat att Gymnasienämndens ekonomi behöver åtgärdas på grund av det
avsevärda underskott som finns.
Underskottet har delvis uppkommit av att extraordinära kostnader uppstått. Det gäller
främst lokal-, flytt- och omställningskostnader för personal. Ingen hänsyn har tagits till
detta när Programnämnd Barn- och utbildning dimensionerat Gymnasienämndens
budgettilldelning.
Om snabba åtgärder genomförs för att få budgeten i balans utan budgettillskott ser vi en
risk att utbud och kvalitet drabbas. Det behövs en längre omställningsperiod för
gymnasiet, så att ett bra arbete ska kunna göras för att få ett framtidssäkert
gymnasieutbud med hög kvalitet. Det arbetet behöver få utföras under ”ekonomisk lugn
och ro”.
Ärendet ”Ekonomi i balans” innehåller ett antal bra förslag som vi anser det angeläget
att arbeta vidare med. Tyvärr är det inte tillräckligt då grundförutsättningarna för ett bra
omställningsarbete, enligt förslaget, inte finns.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Nya Moderaterna att nämnden beslutar:

att

Gymnasienämnden begär en större budgettilldelning från Programnämnd
Barn- och utbildning. Detta för att under en övergångsperiod få ordning på
ekonomin på ett balanserat sätt, så att gymnasieskolans kvalitet och utbud
inte försämras i Örebro.

att

Gymnasienämnden arbetar vidare med de förslag som ligger i ärende 8
”Ekonomi i balans”, tills dess nämnden fått svar på sin begäran om ökad
budgettilldelning.

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.
För Nya Moderaternas grupp i Gymnasienämnden

Stefan Stark (M)

