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Skolverket, GTU IT Gymnasier AB, Britt-Louise Landqvist

Ansökan från GTU IT Gymnasier AB om godkännande av och
rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Luleå kommun,
yttrande
06.148 612
Skolverket begär Luleå kommuns yttrande över ansökan från GTU IT
Gymnasier AB, Dnr 44‐2006:1000, om godkännande av och rätt till bidrag för
fristående gymnasieskola.
Utvecklingsledare Britt‐Louise Landqvist har utarbetat ett förslag till yttrande,
bilaga 1 till denna paragraf.
Förvaltningens förslag till yttrande:
Barn‐ och utbildningsnämnden föreslås avstyrka ansökan med stöd av
redovisning i bilaga.
Förhandling enligt § 11 MBL har genomförts 2006‐08‐15.
Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar Annika Sundström (v) att yttrandet
kompletteras med en skrivning om de konsekvenser som uppstår om samtliga
nu aktuella ansökningar om start av fristående skola bifalles och verkställs.
Ordföranden prövar yrkandet och finner att det bifallits.
Eva Nilsson (fp) yrkar att arbetsutskottet föreslår barn‐ och
utbildningsnämnden tillstyrka ansökan.
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Annika Sundström (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordföranden prövar yrkandena och finner att Annika Sundströms (v) yrkande
bifallits medan Eva Nilssons (fp) yrkande avslagits.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag med det tillägg som framgår av Annika Sundströms (v)
yrkande.
Företrädare för fp och m reserverar sig mot beslutet.
__________
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Örjan Lindström (m)
att nämnden tillstyrker ansökan, bilaga 2 till denna paragraf.
Yrkandet stöds av företrädare för fp, c och kd.
Annika Sundström (v) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden prövar yrkandena och finner att Annika Sundströms (v) yrkande
vunnit bifall medan Örjan Lindströms (m) mfl yrkande avslagits.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Företrädare för m, fp, c och kd reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
__________
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