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§55

Justerare och justeringsdag
Ordförande Peter Carpelan och Solveig Holmgren utses att justera dagens
protokoll den 27 november.

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

Stockholms läns landsting

3
PROTOKOLL 9/2015
2015-11-26

Landstingsstyrelsen
Forskningsberedning

LS 2015-0165

56
Uppdrag att u n d e r s ö k a möjligheten att finna ny huvudman
f ö r Berga Naturbruksgymnasium
LS 2015-1261
Föredragande: Christina Apler Lindström och Sören Berg.
Ärendebeskrivning
Uppdrag att försöka finna ny huvudman som kan driva skolan vidare, och
att redovisa andra handlingsalternativ om en ny huvudman inte går att
finna.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 november 2015.
Förslag och yrkande
Vid sammanträder föreligger landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Forskningsberedningens beslut
Forskningsberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå landstingsstyrelsen
besluta
att uppdra till landstingsdirektören att finna en ny ansvarsfull och kapabel
huvudman som kan driva Berga Naturbruksgymnasium vidare och därefter
återkomma till landstingsstyrelsen
att uppdra åt landstingsdirektören att skyndsamt ge en preliminär
lägesrapport av sökandet efter ny huvudman till Berga
Naturbruksgymnasium
att uppdra åt landstingsdirektören att återkomma med ett beslutsunderlag
med handlingsalternativ för Berga Naturbruksgymnasium ifall en ny
huvudman för skolan inte identifierats.
Särskilt uttalande
S-ledamöterna Solveig Holmgren och Cecilia Ramning lämnar ett särskilt
uttalande.
Beslutsexpediering:
Arbetsutskottet
Akt

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§57
Studiebesök vid Karolinska Trial Alliance fas I enheten.
Forskningsberedningen besöker Karolinska Trial Alliance fas i enheten och
får information om verksamheten.

Beslutsexpediering:
Akt

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§58
Ordförande informerar
Ordförande informerar om regionala ALF-avtalet. Avtalet är ldart och
kommer till forskningsberedningen för beslut den 21 januari och till
landstingsfullmäktige den 15 mars.
Ordförande, ledamöter och tjänstemän önskar sedan varandra en god jul.
Nästa sammanträde med forskningsberedningen äger rum den 21 januari
2016.

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

SÄRSKILT UTTALANDE
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Gällande " Uppdrag att undersöka möjligheten att
finna ny huvudman för Berga
Naturbruksgymnasium"
Berga narturbmksgymnasium är Stockholms läns enda
naturbruksgymnasium. Gymnasiet driver gymnasieutbildning och
gymnasiesärskola inom lantbruk och hästskötsel och bidrar till att skapa
attraktiv arbetskraft och upprätthåller kunskap om lantbruk för länets stora
landsbygd.
När Berga naturbruksgymnasium nu långsiktigt ska få en ny huvudman är
Socialdemokraterna angelägna om att det sker till en ansvarsfull och
långsiktig ägare. Vi vill understryka vikten av att det sker en dialog och
avstämning med politiken kring valet av ny huvudman som kan driva skolan
vidare. Om en långsiktig och ansvarsfull ägare inte hittas ser vi fram emot
en dialog och avstämning även kring de framarbetade handlingsalternativen.
Socialdemokrateran anser att inga avtal kring övertagandet ska tecknas
förrän politiken har tagit ställning till innehållet i ett sådant avtal.

