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att gymnasiesärskolans nationella program samhälle, natur och språk (SNSAM) samt 
hantverk och produktion (HPHAN) stryks ur gymnasiesärskolans utbud 

Ärendet 
Elevprognosen för de kommande åren visar på ett minskande antal elever i gymnasiesärskolan 
vilket förändrar förutsättningarna för att organisera verksamheten. Bland annat innebär det att 
gymnasiesärskolan behöver optimera lokaler och att utbudet behöver ses över enligt Styrelsen 
för Vård och bildnings beslut enligt bilaga. Två nationella program föreslås utgå från 
nuvarande utbud. Det ena programmet är hantverk och produktion (HPHAN). De två elever 
som idag går på hantverks- och produktionsprogrammet avslutar sin utbildning enligt plan. 
Det andra programmet är samhälle, natur & språk (SNSAM). I dagsläget fmns inga 
studerande på detta program. 

Utbudet för gymnasiesärskolans elever är fortfarande allsidigt. Programmen för 
administration, handel och varuhantering, för estetiska verksamheter, för fastighet, anläggning 
och byggnation, för fordonsvård och godshantering, för hotell, restaurang och bageri samt 
programmet för hälsa, vård och omsorg och individuella programmet finns fortfarande kvar. 
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§125 

Gymnasiesärskolans utbud, SVB-2014-4088. 

Beslut 

att rekommendera den nya utbildningsnämnden att besluta att gym-
nasiesärkolans nationella program samhälle, natur & språk 
(SNSAM)) ocb hantverk och produktion (HPHAN) stryks ut 
gymnasiesärskolans utbud, 

Ärendet 
Elevprognosen för de kommande åren visar på ett minskande antal 
elever i gymnasiesärskolan vilket förändrar föixitsättinngama för att 
organisera denna verksamhet. Bland, annat innebär det att gymnasie
särskolan kommer att behöva lolcaloptimera sin verksamhet och se 
över sitt utbud. 
I samband med detta kommer en del lokaler att länmas som idag 
nyttjas av gymnasiesärslcolan. 

Med bakgrund, av detta föreslås att gymnasiesärskolans nationella 
'..program liantverk och produktion (HPHAN) utgår från gymnasie
särskolans utbud. De två elever som idag går på hantverk- och 
produktionspröjgrammet avslutar sin utbildning enligt plan. 

Vidare föreslås att gymnasiesärskolans nationella program samhälle, 
natur & språlc (SNSAM) utgår- från gymnasiesärskolans utbud. I dags
läget fmns inga studerande på detta program. 
Två nationella pro gram på gymnasiesärslcolan föreslås därför strykas 
från utbudet. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2014-12-01. 


