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Katja Boresma
Serena Bauducco

Projektledare t.o.m. § 172
Doktorand t.o.m. § 172

Paragraf 169-189

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 22 december 2016

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Kerstin Cederström (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 december
2016.

§ 169 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 279/2016
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Kerstin Cederström (L) utses som ordinarie och Thony Mossberg (S)
utses som ersättare att justera protokollet den 22 december 2016.

§ 170 Ändringar och tillägg till ärendelistan
Nämndens behandling
Stefan Stark (M) anmäler ärende "Deltagande i gymnasieskolornas
samverkansgrupper".
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade tillägg och ändringar. Ärendet
läggs in som punkt 22 på ärendelistan.
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§ 171 Presentation av rektor
Ärendebeskrivning
Vid nämndsammanträdet presenterar sig Marie-Helene Lindahl som är ny
rektor på Virginska gymnasiet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 172 Information om Trestadsstudien
Ärendenummer: Gy 469/2016
Handläggare: Jessica Rydell, Katja Boresma, Serena Bauducco
Ärendebeskrivning
Trestadsstudien är ett femårigt (2014-2018) vetenskaplig forskningsprojekt
med syfte att undersöka samspelet mellan faktorer som styr utvecklingen
av psykisk ohälsa bland ungefär 3 000 ungdomar i Örebro, Karlskoga och
Köping. Studien försöker att få svar på hur olika problem är relaterade till
varandra över tid. Ett viktigt syfte med projektet är att utveckla bättre
behandlingar och förebyggande åtgärder för ungdomar som har det svårt.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 173 Information om Språkintroduktion
Ärendenummer: Gy 470/2016
Handläggare: Åsa Lindquist, Martha Liw
Ärendebeskrivning
Aktuell uppdatering av Språkintroduktion och tankar framåt.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
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Nämndens behandling
I december 2016 är det totalt 366 elever inom enheten:
Spri bas 1 - 78 elever
Spri bas 2 - 77 elever
Spri bas 3 - 19 elever
Spri-fortsättning - 138 elever
Spri-yrk - 12 elever
Spri-vux - 42 elever
51 elever är placerade inom Språkintroduktion av 32 andra kommuner.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 174 Information - Kommunala aktivitetsansvaret
Ärendenummer: Gy 443/2016
Handläggare: Veronica Svensson
Ärendebeskrivning
Utveckling av enheten ”Unga Örebro/Ungdomsenheten/Ungdomstorget"
Bakgrund
Sedan 1 januari 2015 har kommunen ett aktivitetsansvar för ungdomar
mellan 16 och 20 som inte finns inskrivna på något av gymnasieskolans
nationella program. Tidigare var detta ett informationsansvar där
kommunen endast var skyldig att hålla sig informerad om vad dessa
ungdomar gör. Ansvaret är nu skärpt och vi som kommun är skyldiga att
kartlägga, följa upp, dokumentera och erbjuda aktivitet för dessa
ungdomar.
Ca 600 ungdomar står idag utanför de nationella programmen på
gymnasieskolan. I den siffran ryms även ungdomar som har aktivitet i form
av studier inom Introduktionsprogrammen, ungdomar som flyttar till
kommunen för att studera vid folkhögskola eller universitet samt ungdomar
som aktivt har skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen. För det kommunala
Aktivitetsansvaret återstår ca 70-90 unga att arbeta med.
Utveckling KAA
I dagsläget arbetar två personer heltid inom KAA, en studie- och
yrkesvägledare och en arbetskonsulent. Dessa personer arbetar idag med att
söka upp och kartlägga aktuella ungdomar. Till viss del finns möjlighet att
hjälpa till med praktikplatser eller vägledning tillbaka till studier.
Verksamheten har även köpt platser på folkhögskola för ett fåtal individer.
För att möta ungdomarnas behov av olika typer av aktivitet kommer nu
KAA förstärkas och vidareutvecklas. Tillika verksamheten på Passagen
kommer att ses över och förändras för att möta målgrupperna inom KAA.
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KAA kommer erbjuda aktiviteter inom fyra riktningar:
1. Praktik för ingång till anställningsbarhet och/eller studier.
2. Verksamhet med social träning och studieinriktade aktiviteter.
3. Verksamhet med social träning av struktur och vardag.
4. Samordnande verksamhet.
Sammanslagning med förvaltningens övriga ungdomsverksamheter
Vi kommer också göra en sammanslagning av KAA verksamheten med
verksamheten inom ”Matchning.nu” och ”Feriepraktiken”. Arbetet med
”Utbildningskontrakt”, ”Lärling” och UNG komp som idag utförs av
arbetskonsulenter på avdelning Arbete kommer också tillhöra den nya
enheten. Enheten kommer att ledas av en enhetschef och enheten kommer
sortera under rektor på IM.
Sammantaget får FUFA (Förvaltningen för utbildning, försörjning och
arbete) en samordning av insatser med inriktning på unga mellan 16-24 år.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 175 Översyn av program och inriktningar
Ärendenummer: Gy 322/2016
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har gett Gymnasienämnden i uppdrag att göra en
översyn av befintliga program och inriktningar inom kommunens utbud av
gymnasiala utbildningar. Uppdraget har sin grund i ett behov av
omställning utifrån såväl ekonomiska som omvärldsrelaterade
förändringar. Målet är att på ett kostnadseffektivt och kvalitativt sätt kunna
möta den nuvarande och framtida arbetsmarknadens behov.
Översynen ska bidra med en tydlig nulägesbild av vad respektive program
och inriktning kostar kommunen, allt inräknat. Grundhållningen är att
respektive program ska kunna finansiera sin egen verksamhet. Det ska i sin
tur sättas i ett perspektiv till vad respektive utbildning har för möjligheter
att skapa arbeten och/eller möjligheter till högre utbildning efter avslutad
gymnasieutbildning.
Beslutsunderlag
Gymnasieskolan i Örebro kommun 2017-2022 - en översyn av program
och inriktningar vid gymnasieskolan i Örebro kommun (inkl. bilagor).
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Fr.o.m. läsåret 2017/2018 erbjuds inte
a) Humanistiska programmet (inriktning språk) inom Örebro kommuns
utbud av gymnasieutbildningar.
b) Samhällsvetenskapsprogrammet (inriktning medier, information och
kommunikation) inom Örebro kommuns utbud av gymnasieutbildningar.
c) Teknikprogrammet år 4 inom Örebro kommuns utbud av
gymnasieutbildningar.
2. De tre inriktningarna under beslutssats 1 genomlyses ytterligare utifrån
nedanstående aspekter och presenteras på Gymnasienämndens
sammanträde i december samt, att resterande program och inriktningar som
ingått i översynen genomlyses utifrån samma aspekter och presenteras
under våren 2017.
Konsekvensanalyser utifrån aspekterna genus, barn, mångfald, klimat och
folkhälsa. Utökade analyser utifrån hur de olika
programmen/inriktningarna påverkas ekonomiskt av eventuella statsbidrag,
uppdragsutbildning m.m.
Utökad analys av hur de olika programmen/inriktningarna kan komma att
påverkas av Gymnasieutredningen (SOU 2016:77).
3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda följande tilläggsdirektiv fr.o.m.
december 2016 och våren 2017.
A.
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.
B.
Utreda hur rektorer och lärare kan ges större insikt i och medvetenhet om
respektive skolenhets ekonomiprocesser.
C.
Utreda hur kommande statlig utredning av riksgymnasierna kan komma att
påverka programutbudet i Örebro kommun.
D.
Utreda hur branschsamverkan kan stärkas för att på ett bättre sätt kunna
matcha branschens behov av arbetskraft.
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E.
Utreda förutsättningarna för hur vi ser till att vi får korrekt ersättning från
de kommuner som har elever i Örebro kommun (interkommunal
ersättning).
4. Förvaltningen ges i uppdrag att utvärdera konsekvenserna av beslut 1
och redovisa till Gymnasienämnden i november 2017.
Yrkande
Stefan Stark (M) yrkar i första hand på återremiss av ärendet innan detta
kan anses som färdigberett. I andra hand yrkar Stefan Stark (M) att om
återremissyrkandet faller, avslag på förvaltningens beslutsförslag gällande
hela ärendet.
Kerstin Cederström (L) yrkar ändring i förvaltningens beslutsförslag pkt 1
c). Beslutet ändras till att Teknikprogrammet år 4 inom Örebro kommuns
utbud av gymnasieutbildningar ska fortsätta att erbjudas. I övrigt yrkar
Kerstin Cederström (L) bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Samuel Nordangård (V) yrkar bifall till Kerstin Cederströms yrkande.
Ordföranden yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde samt
bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Proposition
Ordförande Elisabeth Malmqvist (C) ställer först Stefan Starks (M)
återremissyrkande mot att ärendet avgörs idag och finner
att Gymnasienämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Därefter finner ordföranden att det finns tre förslag till beslut:
förvaltningens beslutsförslag, Moderaternas förslag och Liberalernas
förslag. Förslagen ställs under proposition och ordföranden finner att
Gymnasienämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Fr.o.m. läsåret 2017/2018 erbjuds inte
a) Humanistiska programmet (inriktning språk) inom Örebro kommuns
utbud av gymnasieutbildningar.
b) Samhällsvetenskapsprogrammet (inriktning medier, information och
kommunikation) inom Örebro kommuns utbud av gymnasieutbildningar.
c) Teknikprogrammet år 4 inom Örebro kommuns utbud av
gymnasieutbildningar.
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2. De tre inriktningarna under beslutssats 1 genomlyses ytterligare utifrån
nedanstående aspekter och presenteras på Gymnasienämndens
sammanträde i december samt, att resterande program och inriktningar som
ingått i översynen genomlyses utifrån samma aspekter och presenteras
under våren 2017.
Konsekvensanalyser utifrån aspekterna genus, barn, mångfald, klimat och
folkhälsa. Utökade analyser utifrån hur de olika
programmen/inriktningarna påverkas ekonomiskt av eventuella statsbidrag,
uppdragsutbildning m.m.
Utökad analys av hur de olika programmen/inriktningarna kan komma att
påverkas av Gymnasieutredningen (SOU 2016:77).
3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda följande tilläggsdirektiv fr.o.m.
december 2016 och våren 2017.
A.
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.
B.
Utreda hur rektorer och lärare kan ges större insikt i och medvetenhet om
respektive skolenhets ekonomiprocesser.
C.
Utreda hur kommande statlig utredning av riksgymnasierna kan komma att
påverka programutbudet i Örebro kommun.
D.
Utreda hur branschsamverkan kan stärkas för att på ett bättre sätt kunna
matcha branschens behov av arbetskraft.
E.
Utreda förutsättningarna för hur vi ser till att vi får korrekt ersättning från
de kommuner som har elever i Örebro kommun (interkommunal
ersättning).
4. Förvaltningen ges i uppdrag att utvärdera konsekvenserna av beslut 1
och redovisa till Gymnasienämnden i november 2017.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Stefan Stark (M), Malin Pålsson (M) och
Magnus Johansson (M) till förmån för Stefan Starks yrkande. Skriftlig
reservation bifogas.
Mot beslutet reserverar sig Kerstin Cederström (L) och Samuel
Nordangård (V) till förmån för Kerstin Cederströms yrkande. Skriftlig
reservation bifogas.
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§ 176 Tillsynsrapport 2016 - Uppföljning av intern kontroll
Ärendenummer: Gy 353/2016
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Varje nämnd ska årligen utarbeta en plan för tillsyn av intern kontroll.
Syftet med tillsynen är att säkerställa att den interna kontrollen är god inom
verksamhetsområdet.
Det innebär att säkerställa att följande mål uppnås:
- att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv
- att rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig
- att lagar, föreskrifter och riktlinjer m.m. efterlevs.
Efter genomförd riskanalys beslutade Gymnasienämnden om tre
tillsynsområden för 2016:
- Inställda lektioner
- Ramavtal följs ej
- Plan för kompetensförsörjning saknas
Vissa brister har framkommit för tillsynsområdena inom verksamhetssamt ekonomiområdet. De åtgärder som föreslås anses tillräckliga för att
komma tillrätta med bristerna. Det handlar till stor del om att skapa rutiner
och informera berörda om dessa. För granskningen inom personalområdet
framkom inga brister. I rapporten redovisas även uppföljning av de
åtgärder som beslutades i 2015 års tillsynsrapport.
Nämnden har en ändamålsenlig styrning och det totala
internkontrollsystemet bedöms som tillräckligt. Tillsynen leder till
nödvändiga förbättringar och utveckling av internkontrollen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Tillsynsrapport 2016 - Uppföljning av intern
kontroll".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Tillsynsrapporten godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.
2. Beslutade åtgärder följs upp och rapporteras till Gymnasienämnden i
december 2017.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 177 Tillsynsplan 2017 - Plan för uppföljning av intern
kontroll
Ärendenummer: Gy 377/2016
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Varje nämnd ska årligen utarbeta en plan för tillsyn av intern kontroll.
Syftet är att säkerställa att den interna kontrollen är god vilket innebär att
säkerställa att följande mål uppnås:
- Att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv
- Att rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig
- Att lagar, föreskrifter och riktlinjer m.m. efterlevs
En riskanalys har genomförts med representanter från samtliga skolor,
förvaltningens ledningsgrupp, personalstrateg, ekonom samt delar av
nämndens presidium där förslag på tillsynsområden inför 2017 framtagits.
Förslag på tillsynsområde 2017:
- Ventilationskapacitet i förhållande till antal schemalagda personer per
rum i gymnasiets lokaler
- Hög elevfrånvaro
- Brister i inköpsrutiner
- Granska registrerade arbetstidsscheman i Personec
- Hur följs riktlinjer för lönesättning och personal inom gymnasiet vid byte
av arbetsplats och chef
De åtgärder som beslutades om i tillsynsrapport 2016 lyfts in i
verksamhetsplanen 2017 och rapporteras i årsberättelse 2017 samt i
tillsynsrapport 2017.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Tillsynsplan 2017 - Plan för uppföljning av
intern kontroll".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Tillsynsplan 2017 fastställs och överlämnas till Kommunstyrelsen.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 178 Revidering av driftbudgetramar för
Gymnasienämnden
Ärendenummer: Gy 65/2016
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning
Justering inom Gymnasienämndens driftbudgetram utifrån faktiskt antal
elever i gymnasieskolan t.o.m. oktober 2016.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Reviderade budgetramar.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 179 Ekonomisk uppföljning januari - november 2016
Ärendenummer: Gy 439/2016
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning
Månadsrapporten är ekonomisk uppföljning för perioden januari-november
2016.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Månadsuppföljning januari-november
Gymnasienämnden 2016".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Ekonomisk uppföljning för januari-november 2016 godkänns och läggs
till handlingarna.
2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för en
ekonomi i balans till nämndsammanträdet i mars 2017.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 180 Budget- och verksamhetsplan 2017
Ärendenummer: Gy 305/2016
Handläggare: Birgitta Palmér, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Gymnasienämnden ska bedriva en verksamhet av hög kvalitet, inom givna
ekonomiska ramar. Det arbete som är påbörjat för att uppnå en ekonomi i
balans ska fortsätta. Vid behov ska nämnden också kunna fatta ytterligare
beslut för att skapa en ekonomi i balans. Detta är viktigt inte minst för att
en ekonomi i balans är grunden för ett långsiktigt kvalitetetsarbete med
målet att rusta alla elever inför kommande vuxenliv. För att ytterligare
stärka kvaliteten ska driftområdet delta och jobba aktivt inom Topp 25
2025.
Nämndens effektiviseringsuppdrag ska fortsätta under 2017. Den
programöversyn som har gjorts under 2016 ska resultera i åtgärder för att
stärka kvaliteten och ekonomin inom Gymnasienämndens ansvarsområde
med start hösten 2017. Därefter måste arbetet fortsätta och fler beslut tas
kring program och inriktningar som sedan kan verkställas hösten 2018. Ett
samspel och samtal med berörda branscher måste nu också säkerställas i
syfte att skapa såväl förståelse för nämndens utmaningar som att
säkerställa adekvat och efterfrågad utbildning.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Budget och verksamhetsplan 2017".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Verksamhetsplan med budget 2017 för Gymnasienämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2017 överlämnas till programnämnd Barn
och utbildning för kännedom.
3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda och analysera hur stort problem
som finns vad gäller psykisk ohälsa bland elever med särskilt fokus på
flickor.
4. Arbetet med programöversynen ska fortsätta under 2017 och 2018 med
verkställighet 2018 och 2019.
5. Arbetet med att utveckla Kvinnersta ska fortsätta.
6. Arbetet med att säkerställa en ekonomi i balans ska fortsätta och beslut
som leder i den riktningen kan komma att behöva tas fortlöpande under
året.
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Yrkande
Stefan Stark (M) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag till förmån
för Moderaternas budget i Kommunfullmäktige.
Kerstin Cederström (L) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag till
förmån för Liberalernas budget i Kommunfullmäktige.
Pär Ljungvall (V) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag pkt 1-2 och
6 till förmån för Vänsterpartiets budget i Kommunfullmäktige. Därefter
yrkar Pär Ljungvall (V) bifall till förvaltningens beslutsförslag pkt 3-5.
Jonas Jernberg (MP) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag pkt 1-2
och 6 till förmån för Miljöpartiets budget i Kommunfullmäktige. Därefter
yrkar Jonas Jernberg (MP) bifall till förvaltningens beslutsförslag pkt
3-5.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Proposition
Ordföranden ställer under punkt 1-2 och 6 vart och ett av de fem
föreliggande förslagen: förvaltningens förslag, Moderaternas förslag,
Liberalernas förslag, Vänsterpartiets förslag och Miljöpartiets förslag
under proposition och finner att Gymnasienämnden beslutar bifalla
förvaltningens förslag.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut för punkterna
3-5: förvaltningens förslag och yrkande om bifall från Vänsterpartiet och
Miljöpartiet samt yrkande om avslag från Moderaterna och Liberalerna.
Förslagen ställs under proposition och ordföranden finner att
Gymnasienämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Verksamhetsplan med budget 2017 för Gymnasienämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2017 överlämnas till programnämnd Barn
och utbildning för kännedom.
3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda och analysera hur stort problem
som finns vad gäller psykisk ohälsa bland elever med särskilt fokus på
flickor.
4. Arbetet med programöversynen ska fortsätta under 2017 och 2018 med
verkställighet 2018 och 2019.
5. Arbetet med att utveckla Kvinnersta ska fortsätta.
6. Arbetet med att säkerställa en ekonomi i balans ska fortsätta och beslut
som leder i den riktningen kan komma att behöva tas fortlöpande under
året.
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Reservation
Mot beslutet reserverar sig Stefan Stark (M), Malin Pålsson (M) och
Magnus Johansson (M) till förmån för Stefan Starks yrkande. Skriftlig
reservation bifogas.
Mot beslutet reserverar sig Kerstin Cederström (L) till förmån för eget
yrkande. Skriftlig reservation bifogas.
Mot beslutet reserverar sig Pär Ljungvall (V) och Samuel Nordangård (V)
till förmån för Pär Ljungvalls yrkande. Skriftlig reservation bifogas.
Mot beslutet reserverar sig Jonas Jernberg (MP) till förmån för eget
yrkande.

§ 181 Nytt program riksgymnasiesärskolan för döva och
hörselskadade
Ärendenummer: Gy 438/2016
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Skolan har idag förutom individuellt program ett nationellt program
Hantverk och produktion. Flera av eleverna som söker till skolan
efterfrågar ett mera teoretiskt inriktat program. För att kunna möta upp
dessa elever önskar vi starta ytterligare ett nationellt program, Samhälle,
natur och språk höstterminen 2017.
Starten av ett nytt program påverkar inte skolan ekonomiskt då vi kan
ändra i befintlig personals tjänstefördelning.
Beslutsunderlag
Tullängsgymnasiets skrivelse "Nytt program på Riksgymnasiesärskolan för
döva och hörselskadade".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Riksgymnasiesärskolan öppnar ett nytt nationellt program, Samhälle
natur och språk höstterminen 2017 under förutsättning att två eller flera
elever söker till programmet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 182 Information - Utbildningsorganisation
Riksgymnasiet 2017/2018
Ärendenummer: Gy 444/2016
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Anders Duvkär informerar om Riksgymnasiets utbildningsorganisation för
2017/2018.
Utbildningarna är förlagda till tre skolenheter. Rudbecksgymnasiet är ny
som skolenhet inom Riksgymnasiet från höstterminen 2016. Verksamheten
bedrivs dock i Tullängsgymnasiets lokaler fram till årsskiftet 2017/2018 då
färdigställande av anpassade lokaler planeras vara klara vid
Rudbecksgymnasiet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse ”Utbildningsorganisation Riksgymnasiet
2017/2018”.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 183 Information om gymnasieskolornas arbete mot
ohälsan
Ärendenummer: Gy 196/2016
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet aktualiserade i maj 2016 ett ledamotsinitiativ "Vad gör vi
mot ohälsan?".
Gymnasienämnden beslutade vid sammanträdet den 8 juni 2016, § 86, att
förvaltningen får i uppdrag att redovisa på vilka sätt som skolorna arbetar
mot otrygghet och för bättre psykisk och fysisk trygghet och hälsa på
gymnasieskolorna.
Anders Duvkär informerar om pågående arbete på gymnasieskolorna.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 184 Information - Utveckling på Tullängsgymnasiets
yrkesprogram
Ärendenummer: Gy 442/2016
Handläggare: Tina Ottosson
Ärendebeskrivning
Tina Ottosson informerar om pågående utvecklingsarbete av
yrkesprogram.
- Fordons- och transportprogrammet, inriktning Personbil - satsning på
Motorbranschcollege, kvalitetssatsning där Tullängsgymnasiet ingår som
pilot som en av fem skolor i Sverige.
- El- och energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik satsning på bred e-sportprofil med fokus på event och livsstil istället för
bara spelande.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 185 Aktuell information
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 från dialogträff med Jämställdhetsdelegationen
den 15 december 2016. Gymnasienämndens presidium och
förvaltningschefen har deltagit vid träffen. Utgångspunkten för
dialogträffen var de uppdrag som finns för jämställdhetsområdet i
”Övergripande strategier och budget 2016 med plan för 2017-2018”.
b)
Ordföranden informerar också från branschråd inom hotell och turism.
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Förvaltningschefen
a)
Intensivt arbete har pågått med budget- och verksamhetsplan.
b)
Presidieträffar för kommunala aktivitetsansvaret kommer att genomföras i
mars och maj 2017.
c)
Förvaltningschefen informerar från verksamhetsbesök under hösten 2016.
Områdeschefen
a)
Förvaltningen avvaktar kommunbeslut från Skolinspektionen angående de
inspektioner som har genomförts. Information till nämnd i februari 2017.
b)
Nämnden får information om Pisa vid nämndsammanträdet i februari
2017.
Nämndadministratören
a)
Nämndadministratören informerar 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.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 186 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 441/2016
Ärendebeskrivning
1. Minnesanteckningar från arbetsgruppen ”Samarbete, samordning och
planering kring flyktingmottagning” den 8 november 2016. Gy 308/2016.
2. Virginska gymnasiets forum för samråd, protokoll 14 oktober och 29
november 2016.
3. Miljökontoret, kontrollrapport Kvinnerstagymnasiets storkök.
Gy 435/2016.
4. Verksamhetsberättelse för elevhälsans medicinska del, läsåret 20152016. Gy 454/2016.
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5. Informationsbrev, Skolinspektionen granskar yrkesutbildningarnas
ändamålsenlighet. Gy 437/2016.
6. Synpunkter angående ev. nedläggning av Humanistiska programmet.
Gy 455/2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 187 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 440/2016
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som
under tiden 16 november 2016 - 14 december 2016 fattats med stöd av
delegation från Gymnasienämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
2.1
Beslut om anställning av rektor eller annan chefsbefattning
Gy 321/2016
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete
2.2
Beslut om anställning av personal (ej chefsbefattning).
löpnummer A12-24-2016
Riksgymnasiet, Tullängsgymnasiet
löpnummer 16/38-46
Rudbecksgymnasiet
3.2
Ändring av granskningstjänsteman, beslutsattestanter och ersättare samt
behörighetsattestanter vid omorganisation och personalförändringar under
året.
Gy 108/2016
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete
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4.1
Beslut om dag för termins början och slut samt antal lovdagar
Gy 471/2016
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete

4.7.3
Beslut om att elev ska få byta studieväg
löpnummer 2015/96, 2015/149, 2015/174
Rudbecksgymnasiet
löpnummer 27/2015, 67-69/2016, 110/2016, 258/2015, 235/2015,
108/2016, 154-157/2016, 230/2015, 101/2016, 152/2016, 115/2016, 163164/2016, 177/2016, 252/2015
Riksgymnasiet, Tullängsgymnasiet
4.7.8
Beslut om utredning av omständigheter kring av elever upplevd
kränkningar.
Gy 436/2016, Gy 364/2016, Gy 367-368/2016
Virginska gymnasiet
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 188 Ledamotsinitiativ "Deltagande i gymnasieskolornas
samverkansgrupper"
Ärendenummer: Gy 472/2016
Handläggare: Stefan Stark
Ärendebeskrivning
Moderaterna och Liberalerna aktualiserar ett ärende "Deltagande i
gymnasieskolornas samverkansgrupper".
Moderaterna och Liberalerna föreslår att nämnden beslutar;
- att deltagandet i dessa grupper fortsätter på ett organiserat sätt med
kontaktpolitiker. För att se till att kontakt finns mellan elever, rektorer,
gymnasieskolorna och politikerna i Gymnasienämnden.
- att det i de fall samverkansgrupper inte fungerar bra tas fram åtgärder för
att förbättra arbetet.
Beslutsunderlag
Moderaternas och Liberalernas ledamotsinitiativ "Deltagande i
gymnasieskolornas samverkansgrupper", daterad 15 december 2016.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till Moderaternas och Liberalernas
ledamotsinitiativ.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Deltagandet i dessa grupper fortsätter på ett organiserat sätt med
kontaktpolitiker. För att se till att kontakt finns mellan elever, rektorer,
gymnasieskolorna och politikerna i Gymnasienämnden.
2. Det i de fall samverkansgrupper inte fungerar bra tas fram åtgärder för
att förbättra arbetet.

§ 189 Avslutning
Nämndens behandling
Ordföranden avslutar sammanträdet med att tillönska nämnden och
förvaltningen en God Jul och Gott Nytt År.
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