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Ingela Bäck Gustafsson
Sara Andersson
Liselotte Nöjd

Rektor § 4
Planerare § 1-3
Ekonom § 6

Paragraf 1-16

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 23 februari 2017

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Jonas Jernberg (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 februari
2017.

§ 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 398/2016
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Jonas Jernberg (MP) utses som ordinarie och Carina Oskarsson (S) utses
som ersättare att justera protokollet den 23 februari 2017.

§ 2 Övriga frågor
Nämndens behandling
Kerstin Cederström (L) tar upp övrig fråga om Gymnasienämndens
sammanträden.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet läggs in som punkt 18 på ärendelistan.

§ 3 Presentation av klimatstrategin
Ärendenummer: Gy 424/2015
Handläggare: Sara Andersson
Ärendebeskrivning
Den 15 juni tog Kommunfullmäktige beslut om kommunens nya
klimatstrategi. Strategin har en tydlig målstyrning och delmålsansvar har
getts till de nämnder och kommunala bolag som är huvudaktörer för att
kommunen ska lyckas med att uppnå klimatmålen. Arbetet för att minska
klimatpåverkan omfattar dock alla, även de bolag och nämnder som inte
specifikt nämns.
Sara Andersson informerar om klimatstrategin och diskuterar hur vi kan ta
oss an utmaningen för att minska klimatpåverkan och uppnå målen.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 4 Gymnasieskolornas kvalitetsplaner 2016-2017
Ärendenummer: Gy 6/2017
Handläggare: Anders Adamson, Unni Thorstensson, Fredik Aronsson,
Ingela Bäck Gustafsson
Ärendebeskrivning
Det systematiska kvalitetsarbetet är grunden i rektors arbete, där en analys
av verksamheten och dess mål sker. Gymnasieskolorna har nu under tre år
systematiskt arbetat med att förbättra och stärka rektors arbete med detta och
nu presenteras kvalitetsplanerna för 2016.
Under 2016 har också Skolinspektionen granskat några av våra
verksamheter och utifrån det arbetet kommer i år inte alla rektorer att
presentera sina kvalitetsplaner muntligt för Gymnasienämnden, utan ett
urval kommer att ske. Gymnasiesärskolan och Gymnasiesärskolan RG samt
Riksgymnasiet Tullängsgymnasiet kommer att presentera sitt kvalitetsarbete
kopplat också till Skolinspektionens granskning. I övrigt har alla rektorers
kvalitetsplaner utsänts till nämnden.
Beslutsunderlag
Gymnasieskolornas kvalitetsplaner.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporterna läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 5 Årsberättelse och bokslut 2016
Ärendenummer: Gy 362/2016
Handläggare: Birgitta Palmer, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Nämnden har ett svårt ekonomiskt läge med ett underskott motsvarande
21 758 tkr. Det kommer att kräva åtgärder under de kommande åren. De
effektiviseringsuppdrag som tilldelats nämnden måste fortsätta och ska bidra
till en ekonomi i balans.
En genomlysning och uppföljning av den införda resursfördelningsmodellen
är påbörjad i samverkan med Kommunstyrelseförvaltningen. Utbildning och
förankring av modellen ska ske till alla rektorer liksom att förstärka stöd till
chefer i att hantera och analysera ekonomi och ekonomiskt resultat. Det
gäller nu att uthålligt och långsiktigt jobba med ett förändringsarbete som
ska leda till kontroll över ekonomin, en verksamhet som utvecklas väl och
en utbildning som ger varje elev möjlighet att nå sina mål.
Nämnden bidrar till de fyra strategiska områdena på ett bra sätt. Nämnden
har från programnämnd Barn och utbildning 23 styrande indikatorer, av
dessa har 13 uppnått målvärde, 6 indikatorer utvecklas väl och 4 indikatorer
når inte målvärdet.
Betygsresultaten utvecklas i rätt riktning även om målen inte uppnås. Ett
aktivt deltagande i arbetet med Topp 25 2025 och ett fokus på att utveckla
det vi redan gör bra och som vi vet fungerar inom ramen för detta ska stärkas
och uppmuntras. Samarbetet med Universitetet är också ett led i att jobba
med detta kvalitetsutvecklingsarbete.
Beslutsunderlag
Gymnasienämndens årsberättelse och bokslut 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Gymnasienämnden fastställer årsberättelse för 2016.
2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Barn och utbildning för
vidare hantering
3. De riktade effektiviseringsuppdragen redovisas i årsberättelsen
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4. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta vidta åtgärder för att uppnå en
ekonomi i balans. Åtgärdsplaner ska redovisas till nämnden i mars och
löpande vid varje nämndsammanträde under 2017
5. Förvaltningen får i uppdrag att vidta åtgärder som bidrar till att minska
elevernas upplevelse av stress i studiesituationen.
6. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra två genderbudgetanalyser
under 2017.
Proposition
Ordföranden ställer under punkt 1 proposition på förvaltningens
beslutsförslag. Därefter ställer ordföranden under punkt 2-6 proposition på
förvaltningens beslutsförslag och finner att Gymnasienämnden beslutar
bifalla förvaltningens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Gymnasienämndens årsberättelse för 2016 fastställs.
2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Barn och utbildning för
vidare hantering
3. De riktade effektiviseringsuppdragen redovisas i årsberättelsen
4. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta vidta åtgärder för att uppnå en
ekonomi i balans. Åtgärdsplaner ska redovisas till nämnden i mars och
löpande vid varje nämndsammanträde under 2017
5. Förvaltningen får i uppdrag att vidta åtgärder som bidrar till att minska
elevernas upplevelse av stress i studiesituationen.
6. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra två genderbudgetanalyser
under 2017.
Pär Ljungvall (V) avstår att delta i beslutspunkt 1.

§ 6 Ekonomi i balans
Ärendenummer: Gy 29/2017
Handläggare: Anders Duvkär, Birgitta Palmér, Charlotta KarlssonAndersson
Ärendebeskrivning
a) Genomförande och tidplan för arbetet med översyn av program och
inriktningar
Utifrån Programutredningen som presenterades och fastställdes av
Gymnasienämnden i december så tillkom följande tilläggsuppdrag.
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Detta förutom att Humanistiska programmet, Samhällsvetenskapliga
programmet - inriktningen Medier information och kommunikation samt
Teknikprogrammet år 4 inte startar fr.o.m. ht-2017.
1. Utreda hur organisationen för Studie- och yrkesvägledare inom både
gymnasiet och grundskolan kan stärkas för att ge eleverna ökade möjligheter
till välgrundade och medvetna val till gymnasiet. Detta blir ett
tilläggsdirektiv till den SYV-utredning som pågår med ansvarig planerare
Elisabeth Lindéus. Dialog måste också ske med grundskolans
verksamhetsledning, då gymnasiet i allra högsta grad påverkas av
grundskolans SYV-organisation, men inte har rådighet över densamma.
Klart juni 2017.
2. Utreda hur rektorer och lärare kan ges större insikt i och medvetenhet om
respektive skolenhets ekonomiprocesser. Detta arbete har redan initierats
och är en pågående kompetensutvecklingsinsats som inte resulterar i en
utredning. Programekonom samt verksamhetsekonomer utbildar rektorerna i
ökad ekonomisk insikt och medvetenhet. Områdeschef arbetar också
tillsammans med rektorerna kring deras respektive tjänsteplaneringar och
arbete med optimering av verksamheterna pågår. Inför budgetarbete 2017
kommer också en mer noggrann uppföljning av alla rektorers
tjänsteplanering och organisation 2017-2018 att ske av respektive
verksamhetschef samt ansvarig områdeschef. Detta också kopplat till
organisation åk.1 där resultatet blir klart efter att gymnasieantagningen
stängt den 15 februari. Hur stödet ut till respektive rektor ska se ut, kommer
också att ses över. Positivt är att två verksamhetsnära ekonomer nu är på
plats, vars uppgift är att stötta rektor i ekonomiarbetet och
ekonomiuppföljningen.
3. Utreda hur kommande statlig utredning av riksgymnasierna kan komma
att påverka programutbudet i Örebro kommun. Detta uppdrag kombineras
med det uppdrag kring utredning av ett framtids RGS i Örebro som nu ligger
hos strateg Ted Rylander på Kommunstyrelseförvaltningen. Områdeschef
kommer att kommunicera detta tilläggsdirektiv till honom.
Klart hösten 2017.
4. Utreda hur branschsamverkan kan stärkas för att på ett bättre sätt kunna
matcha branschens behov av arbetskraft. Detta gäller i första hand en
inventering av de obligatoriska programråd som respektive yrkesprogram
redan ska ha enligt Gymnasieförordningen. Dock är det väldigt olika mellan
programmen hur dessa fungerar. En planerare får i uppdrag att utreda det
hela. Klart juni 2017.
5. Utreda förutsättningarna för hur vi ser till att vi får korrekt ersättning från
de kommuner som har elever i Örebro kommun (interkommunal ersättning)
Detta arbete sker har redan startat och sker med områdeschef som ansvarig i
nära dialog med respektive rektor samt ekonomer. Dialog kommer också att
ske i GYSAM, där förslag till revidering kommer att ske. Därefter kommer
detta att kommuniceras med Programnämnd BoU som är de som fastställer
programersättningen. Klart juni 2017.
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b) Genomgång av resursfördelningsmodell - del 1
Resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan fördelar medel till
kommunala gymnasieskolor. Den totala budgetramen för
resursfördelningsmodellen 2017 uppgår till 422,8 mnkr.
Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas efter samma
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna
verksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten.
Resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan ska följas under
läsåret 2017/2018 i samarbete med verksamheten.
Avsteg från modellen görs genom att avsätta medel för kostverksamheten,
gemensam administration, psykologverksamhet, Riksgymnasiets kansli,
planeringsreserv samt medel till elever med AST (autismspektrumtillstånd).
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 7 Gymnasienämndens delegationsordning – revidering
Ärendenummer: Gy 16/2017
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Nämndens delegationsordning uppdateras regelbundet utifrån förändrade
förutsättningar. Efter beredning i Gymnasienämndens presidium den
1 februari föreslås förändringar i delegationsordningen.
Beslutsunderlag
Skrivelse "Gymnasienämndens delegationsordning", daterad 20 januari
2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Gymnasienämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till reviderad
delegationsordning.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 8 Samarbete med Sveriges elevkårer
Ärendenummer: Gy 19/2017
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Som ett led i att stärka elevdemokratiarbetet på våra kommunala
gymnasieskolor så föreslås ett utökat samarbete med Sveriges elevkårer.
Sveriges elevkårer bygger på frivillig anslutning och är partipolitiskt
obundet. Sveriges elevkårer kan ex. stötta elevkårerna ute på skolorna med
att bygga upp och utveckla deras elevföreningar samt öka förståelsen bland
skolledning och övriga medarbetare kring varför ett ökat elevengagemang är
viktigt. De kan också ge eleverna fler verktyg för att verka i sitt
elevdemokratiska arbete, såsom stärka arbetet för ökad jämställdhet
exempelvis.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Samarbete med Sveriges elevkårer", daterad
31 januari 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 9 Rapport Pisa
Ärendenummer: Gy 26/2017
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
PISA är en internationell studie som mäter 15-åringars kunskaper i
läsförståelse, matematik och naturvetenskap. PISA är en förkortning av
Programme for International Student Assessment. Undersökningen
organiseras av OECD (Organisation for Economic Cooperation and
Development). Totalt deltog 72 länder eller regioner i PISA 2015, däribland
alla 35 OECD-länder. Ungefär 540 000 15-åriga elever testades totalt i PISA
2015. I Sverige deltog nästan 5500 elever från 202 skolor. De flesta eleverna
gick i grundskolans årskurs nio. PISA har tidigare genomförts år 2000, 2003,
2006, 2009 och 2012.
Efter flera PISA-undersökningar med fallande resultat har nu svenska
15-åringars kunskaper förbättrats. Läsförståelse och matematik har
förbättrats och inom naturvetenskap syns tecken på en positiv utveckling. I
den förra PISA-undersökningen presterade svenska elever under
genomsnittet för OECD-länder inom alla tre kunskapsområden. Nu placerar
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sig Sverige på eller över genomsnittet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 10 Rapport kränkande behandling
Ärendenummer: Gy 25/2017
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
I Gymnasienämndens uppdrag ingår bland annat att förebygga och förhindra
kränkande behandling av elever. Enlig Skollagen 6 kap 10§ finns en
skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling
när någon personal misstänker att kränkning skett.
Enligt nämndens delegationsordning ska anmälda kränkningsärenden
rapporteras kvartalsvis.
Under perioden 1 oktober - 31 december 2016 har det
inkommit 5 anmälningar om kränkande behandling från kommunens
gymnasieskolor. Det rör sig om kränkande behandlingar mellan elever och
vid ett fall elever-personal. Åtgärder för att förhindra fler kränkningar har
vidtagits i samtliga ärenden
Beslutsunderlag
Förvaltningens sammanställning kränkande behandling perioden 1 oktober 31 december 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 11 Rapport avstängningsärenden
Ärendenummer: Gy 110/2016
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnas en muntlig rapport angående
avstängningsärenden. Under perioden 1 oktober - 31 december 2016 har
8 avstängningsärenden anmälts.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 12 Kontaktpolitiker
Ärendebeskrivning
Gymnasienämnden har tidigare utsett kontaktpolitiker till gymnasieskolorna.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Under 2017-2018 utgår sammanträdesersättning till kontaktpolitiker med
högst 3 timmar/termin.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 13 Aktuell information
Handläggare: Elisabeth Malmqvist, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Ordförande och förvaltningschef informerar om aktuella frågor och
händelser som rör nämnden och förvaltningens område.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Ordföranden
a)
Ordföranden informerar om en teaterföreställning på Tegelbruket den 16
februari 2017. "Kärleken är fri" (2014-2017) är ett Arvsfondsprojekt i
samarbete mellan Rädda Barnen, Länsstyrelsen Östergötland och Örebro
länsteater. Syftet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.
Förvaltningschefen
a)
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Förvaltningen har träffat KPMG utifrån Gymnasienämndens ekonomiska
resultat.
b)
Förvaltningens ledningsgrupp har diskuterat framtida
organisationsförändringar för Riksgymnasiet.
c)
Presidierna i Gymnasienämnden och Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden ska träffas vid två tillfällen under våren för att
gemensamt följa arbetet med kommunala aktivitetsansvaret. Förvaltningen
återkommer med skriftlig information från mötena.
Nämndsekreteraren
a)
Nämndsekreteraren påminner om att de politiker som har fått ersättning för
förlorad arbetsförtjänst, behöver inkomma med intyg som styrker den
förlorade inkomst som de har fått ersättning för under året. Intygen ska
inlämnas till nämndadministratören senast den 28 februari 2017.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 14 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 27/2017
Ärendebeskrivning
1. Skolverket, statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning för hösten 2016.
Gy 220/2016.
2. Skolverket, statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen
för bidragsår 2015. Gy 253/2016.
3. Skolverket, statsbidrag för utbildning till yrkesförare inom kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå för bidragsår 2016. Gy 260/2016.
4. Skolverket, ansökan om riksrekrytering inom ramen för
försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning.
Gy 311/2016.
5. Skolverket, begäran om omprövning av beslut om riksrekryterande
idrottsutbildning. Gy 320/2016.
6. Skolverket, statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och
när det gäller specialpedagogiska insatser för höstterminen 2016.
Gy 403/2016.
7. Skolverket, statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek julidecember 2016. Gy 404/2016.
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8. Skolverket, statsbidrag för avgifter till International Baccalaureate Office
för bidragsår 2016. Gy 483/2016.
9. Skolverket, Särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och
nationellt godkända idrottsutbildningar. Gy 14/2017.
10. Miljökontoret, kontrollrapport kollektivboendet Hedens Hus,
Mellringevägen 108, Örebro. Gy 489/2016.
11. Miljökontoret, kontrollrapport Virginska skolan bufférestaurang,
Fabriksgatan 46, Örebro. Gy 488/2016.
12. Miljökontoret, kontrollrapport Hjälmare Hus, Kaserngården 8 b, Örebro.
Gy 466/2016.
13. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 30 november 2016, § 184,
riktlinjer för insyn i fristående förskoleklass, grundskola, fritidshem och
gymnasieskola. Gy 484/2016
14. Programnämnd Barn och utbildning, protokoll 9 november 2016, § 136,
justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal elever i grund- och
gymnasieskolan t.o.m. oktober 2016. Gy 467/2016.
15. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, protokoll
6 december 2016, § 50, strategi och handlingsplan för en giftfri miljö.
Gy 183/2016.
16. Kommunstyrelsen, protokoll 6 december 2016, § 265, bredbandsstrategi
för Örebro kommun. Gy 15/2017.
17. Virginska gymnasiets forum för samråd, protokoll 27 januari 2017.
18. Kvinnerstagymnasiets forum för samråd, protokoll 7 december 2016.
19. Elevsiffror 15 oktober 2016 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 15 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 28/2017
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete samt
förvaltningskontoret anmäler beslut som under tiden 15 december 2016 - 15
februari 2017 fattats med stöd av delegation från Gymnasienämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
2.2
Beslut om anställning av personal (ej chefsbefattning).
Löpnummer KA15/16, KA1-2/17
Karolinska gymnasiet
Löpnummer MOM08/16, MOM01/17, APR01/16, HNÅ01/17, HNÅ0406/16
Virginska gymnasiet
Löpnummer T1-9/2016 (gysär), K1-9/2016, T1-7/2016
Tullängsgymnasiet
Löpnummer 16/47-50
Rudbecksgymnasiet
Löpnummer B1-2016
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Rudbecksgymnasiet
4.7.3
Beslut om att elev ska få byta studieväg
Löpnummer 295-13
Tullängsgymnasiet
Löpnummer 16/17HV2, 16/17SA01-02, 16/17SAM1, 16/17SA03-06
Virginska gymnasiet
Löpnummer 112-113/16
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Rudbecksgymnasiet
4.7.5
Beslut om förlängd undervisning, att undervisningen på ett nationellt
program för en elev får fördelas över längre tid än tre år.
Löpnummer 215-13, 292-13, 147-14, 78-14, 350-13, 267-14
Tullängsgymnasiet
Löpnummer SA1/17
Karolinska gymnasiet
Löpnummer 2015/38
Rudbecksgymnasiet
Löpnummer 16/17HV3
Virginska gymnasiet
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4.7.8
Beslut om utredning av omständigheter kring av elever upplevd kränkningar
Ärendenummer Gy 5/2017, Gy 428-429/2016
Virginska gymnasiet
Löpnummer SA2/17
Karolinska gymnasiet
4.6.1
Beslut om ersättning, för läromedel och skollunch, till elever under 20 år
som får sin gymnasieutbildning på folkhögskola.
Löpnummer FH 1-16
Gymnasieantagningen
4.6.2
Beslut om stöd till inackorderingsbidrag
Löpnummer IN 1-50
Gymnasieantagningen
5.3.3
Beslut om mottagande av elev till gymnasiesärskolan
Ärendenummer 271/2016
Myndighetsavdelningen
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 16 Övrig fråga - Gymnasienämndens sammanträden
Handläggare: Kerstin Cederström
Nämndens behandling
Kerstin Cederström (L) föreslår att Gymnasienämnden får information från
verksamheterna vid de tillfällen då sammanträdena är på respektive enheter.
Förvaltningen svarar att planeringen är att lägga in en informationspunkt på
ärendelistan.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses därmed besvarad.
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