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2018-05-28

SUNNEKOMMUN
Där Väst, kommunhuset, kl 16:00-16:30

Plats och tid

Paragrafer

134-135
Gunilla Ingemyr (C), ordförande
Henrik Frykberger (M), l :e vice ordförande
Linda Johansson (S)
Eva Hallström (MP)
Jonas Bergström (SD)
Freddy Kjellström (C), ersättare för Ola Persson (C)
Barbro Dolling (L), ersättare för Bengt Hedelin (C)
Fredrik Andersson (M), ersättare för Åsa Olsson (M)
Anette Sätherberg (S), ersättare för Tobias Eriksson (S)
Agneta Carlsson (S), ersättare för Gert Dahlberg (S)

Beslutande

Pär Stjemberg (HS), ersättare för Björn Gillberg (HS)
Adam Schelin (M), ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Berit Westergren, kommunchef
CatrinHjalmarsson, förvaltningssekreterare

Linda Johansson och Fredrik Andersson

Utses att justera

Justeringens plats och tid Omedelbarjustermg.,
[/- l'r

Sekreterare

Catrin Hjalmårsson
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Justerare
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget tas ned

Kommunstyrelsen §§ 134-135
2018-05-28
2018-05-28
2018-06-19

Förvaringsplats för protokollet

Kgnslienh^ten—^

Beslutande organ
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp

Underskrift

Catrin Hjahnarsson

Postadress
Sunne kommun
1. Kommunstyrelsen
686 80 Sunne

Besöksadress
Kommunkansliet
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-160 06 direkt

Internet och fax

Giro och org.nr

www.sunne.se
kommun@sunne.se

744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr

0565-160 01 fax
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Kommunstyrelsen

Ks § 134

Organisation Sunne gymnasieskola 2018-2019
Dnr KS2017/63 6/07
Kommunstyrelsens beslut
l. Antagningen till samhällsvetenskapsprogrammet och natm-vetenskapsprogrammet öppnas inför hösten 2018.
2. Tidigare fattat beslut om antagningsstopp till dessa program hävs.

3. Tidigare beslut av allmänna utskottet 2018-04-11 § 91 om tidsplan för
avveckling hävs.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Protokollsanteckning
Henrik Frykberger (M) och Fredrik Andersson (M) lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslöt 2018-04-09 fastställa kommunens organisation

för gymnasieskolan läsåret 2018/2019. Beslutet innebar bland annat att
ingen ny antagning av elever skulle ske till natovetenskapliga och
samhällsvetenskapliga programmen detta läsår. Mot detta beslut har

synpunkter kommit in från såväl fackliga organisationer, företrädare för
elever, allmänhet samt företagarna. Ett 40-tal personer har lämnat in en

särskild överklagan till Kammarrätten med begäran om laglighetsprövning.
MBL-förhandlingar § 19 har hållits 2018-05-09 med Kommunal, Vision,
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund med anledning av beslutet.

2018-05-24 och 2018-05-25 hölls MBL-förhandlingar enligt § 11 om
öppning av antagningen till SG Brobys natu-vetenskapliga och
samhällsvetenskapliga program.
Ajoumering begärs och verkställs.

Beslutsunderlag
MBL-protokoll 2018-05-24, 2018-05-24 § 11
MBL-protokoll 2018-05-09, § 19
Kommunstyrelsen 2018-04-09, § 88

Beslutet skickas till:
Verksamheten ungas och vuxnas lärande
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Kommunstyrelsen

Ks § 135
Overklagan - organisation Sunne Gymnasieskola

2018-2019
Dnr KS2018/312/01
Kommunstyrelsens beslut
l. Sunne kommun motsätter sig yrkandet på att kommunstyrelsens beslut
2018-04-09, § 88, upphävs efter laglighetsprövning. Enligt kommunens

bedömning fimis ingen grund ur laglighetssynpunkt för att upphäva
beslutet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Protokollsanteckning
Pär Stjemberg (HS): "Hela Sunne stöder yttrandet att det inte finns någon
grund ur laglighetssynpunkt att upphäva beslutet. Vi anser fortfarande att

beslutet var dåligt och togs på bristfälligt underlag, vilket inte innebär att
det var olagligt."

Sammanfattning av ärendet
Sunne kommunstyrelses beslut 2018-04-09, § 88 om organisation av Sunne
gymnasieskola har av ett 40-tal personer överklagats genom laglighetsprövning till Förvaltningsrätten i Karlstad.
I föreläggande 2018-05-14 anmodas kommunen att senast 2018-05-29 yttra
sig över laglighetsprövningen.
Efter utredning och bedömning av de inkomna grunderna som klagandena
anför i sina skrivelser anser inte kommunkansliet att det finns någon grund
för att upphäva det överklagade beslutet.

Beslutsunderlag
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2018-05-18
Förvaltningsrättens föreläggande 2018-05-14 med aktbilaga 1-9

Beslutet skickas till:
Förvaltningsrätten i Karlstad

Justerare
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Utdragsbestyrkare

Bilaga till kommunstyrelsen 2018-05-28, §134
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