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Omr chef gy, Inez Sellberg, Vera Jonsson, Tove Waara Axelsson

Nedläggning av inriktningarna charkuteri och automation vid
gymnasieskolan
06.211 612
Barn‐ och utbildningsnämnden beslöt 2006‐05‐25, § 61, att uppdra till
förvaltningen att presentera förslag till besparingar motsvarande 6 miljoner
kronor i gymnasieskolan.
Områdeschefen för gymnasieskolan, Monica Westman, presenterar i bilaga 1
till denna paragraf förslag till besparingar genom att livsmedelsprogrammets
inriktning mot charkuteri och elprogrammets inriktning mot automation läggs
ned från och med läsåret 2007/2008. Inriktningarna har under flera år lockat få
sökande.
Förvaltningens förslag till beslut
Livsmedelsprogrammets inriktning charkuteri och elprogrammets inriktning
automation läggs ned från och med läsåret 2007/2008.
Förhandlingar enligt MBL § 11 har hållits 2006‐10‐10.
Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar Eva Nilsson (fp) att ärendet
överlämnas till barn‐ och utbildningsnämnden för beslut.
Ordföranden prövar yrkandet och finner att det avslagits.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta
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enligt förvaltningens förslag.
Eva Nilsson (fp) deltar inte i beslutet utan återkommer med förslag vid barn‐
och utbildningsnämndens sammanträde.

_____
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde kompletterar områdeschef
Monica Westman med uppgifter om de summor som kan sparas vid
nedläggning av de två inriktningarna samt med statistik över antal elever från
andra kommuner i de aktuella inriktningarna, bilaga 2 till denna paragraf.
Camilla Hansen (c) yrkar att barn‐ och utbildningsnämnden beslutar ge
kommunledningen i uppdrag att ta dialog med landstinget för att lyfta
charkinriktningen till Grans Naturbruksgymnasium och utreda möjligheten
att samverka inom de fyra nordligaste länen. Detta med en tydlig profilering
och marknadsföring mot ungdomar.
Erika Josbrandt (kd), Ingrid Wikström (c), Örjan Lindström (m) och
Anna‐Karin Johansson (m) stöder Camilla Hansens (c) yrkande.
Thomas Olofsson (fp) yrkar att charkuteriinriktningen ska finnas kvar
oförändrat ett år till och att förvaltningen får i uppdrag att marknadsföra
utbildningen bättre för att rekrytera fler elever. Om detta inte ger resultat kan
den läggas ned.
Eva Haglund (mp) stöder Thomas Olofssons (fp) yrkande.
Leif Wikström (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden prövar Camilla Hansens (c) och Thomas Olofssons (fp)
yrkanden mot arbetsutskottets förslag och finner att det senare vunnit bifall.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_____
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Företrädare för m, c, fp, kd och mp reserverar sig mot beslutet till förmån för
de egna yrkandena.
_____
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