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Verksamhetsutvecklare
HR-strateg § 57
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Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 23 maj 2017

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Stefan Stark (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 maj 2017.

§ 53 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 51/2017
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Stefan Stark (M) utses till ordinarie och Thony Mossberg (S) utses till
ersättare att justera protokollet den 24 maj 2017.

§ 54 Övriga frågor
Nämndens behandling
Kerstin Cederström (L) tar upp två övriga frågor om händelse mellan
elever och gymnasieskolornas forum för samråd.
Stefan Stark (M) tar upp fråga angående information om händelser.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Ärendena läggs in som ärende 16-18 på ärendelistan.

§ 55 Information från Kvinnersta
Handläggare: Claudia Kraft
Ärendebeskrivning
En kort presentation av det dagsaktuella läget på Kvinnerstagymnasiet. Det
handlar om framgångsfaktorer, utmaningar och framtida visioner.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Rektor Claudia Kraft informerar om framgångsfaktorer och utmaningar för
Kvinnerstagymnasiet:
Framgångsfaktorer
- Djurutbud som många kommuninvånare har glädje av.
- Ökat söktryck på inriktningarna skog och lantbruk.
- Avtal maskinutbildning.
- Sambeteendeprogrammet kopplat mot ledarskap och häst.
- Profil äventyrsturism kopplad mot inriktning skog.
Utmaningar
- Färre sökande till profil häst.
- Hitta samarbetspartners för flera av Kvinnerstagymnasiets
inriktningar/profiler.
- Avgränsningar mellan Kvinnerstagymnasiet mot Kvinnerstaområdet.
Utredning pågår.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 56 Lägesrapport Kvinnersta
Handläggare: Stefan Ask, Claudia Kraft
Ärendebeskrivning
Kvinnersta idag och imorgon - var står vi, vart är vi på väg?
Naturbruksgymnasiet på Kvinnersta har under lång tid minskat i elevantal,
samtidigt som investeringsbehoven är stora i samband med denna typ av
utbildningar. Nu är Örebroporten på väg att förvärva fastigheten/området,
och eventuellt är det aktuellt att etablera en ny travbana i Kvinnersta. Vad
innebär det för området? För gymnasieutbildningen? För annan
verksamhet?
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 57 Information - Handlingsplan för en hållbar arbetsmiljö
för både kvinnor och män inom Örebro kommun
Ärendenummer: Gy 70/2017
Handläggare: Maria Cederskär
Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverkets rapport 2014:13 visar att kommunerna har flera stora
utmaningar att arbeta med för att bidra till att minska skillnaderna mellan
kvinnors och mäns sjukfrånvaro i arbetslivet och minska sjukfrånvaron för
medarbetare totalt sett.
För att skapa en arbetsmiljö som är hållbar för alla arbetstagare i Örebro
kommun behöver de som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön,
politiskt förtroendevalda och chefer, se verksamheternas förutsättningar
och villkor, och utifrån det organisera och leda arbetet så att kvinnor och
män får en så likvärdig och bra arbetsmiljö som möjligt. Det bidrar till
Örebro kommuns mål om en jämställd arbetsplats som är beslutad i
Strategi för ett jämställt Örebro 2016-2025.
Förslagna åtgärder i handlingsplanen är dels på kommunövergripande nivå
med Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd, dels på driftsnämndsnivå där
respektive nämnd får i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen med
en treårsplan på hur de ska konkretisera åtgärderna i respektive verksamhet
(via personalavdelningen som skriver fram ärendet till Kommunstyrelsen).
Nämnden har inte någon ytterligare beredning av ärendet, utan tar beslut
vid Gymnasienämndens sammanträde i september.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för en hållbar arbetsmiljö för både kvinnor och män.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 58 Granskning av gymnasienämndens ekonomi
Ärendenummer: Gy 93/2017
Handläggare: Birgitta Palmér, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning av
Gymnasienämndens ekonomi. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år
2016. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
Gymnasienämnden haft en tillfredsställande kontroll på sin ekonomi under
2016 samt om åtgärder vidtagits vid prognostisering av underskott.
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Stadsrevisionen önskar svar från Gymnasienämnden senast 30 maj
2017 om vilka åtgärder nämnden har för avsikt att vidta samt vad som i
övrigt framkommit i revisionsrapporten
Beslutsunderlag
Stadsrevisionens skrivelse "Granskning av Gymnasienämndens ekonomi"
samt förvaltningens förslag till yttrande daterad 31 mars 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Yttrande avges till Stadsrevisionen i enlighet med förvaltningens förslag
till yttrande.
Yrkande
Stefan Stark (M) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Proposition
Ordföranden ställer vart och ett av de två föreliggande förslagen:
förvaltningens förslag och Nya Moderaternas förslag under proposition och
finner att Gymnasienämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Yttrande avges till Stadsrevisionen i enlighet med förvaltningens förslag
till yttrande.
Robin Nilsen (L), Kerstin Cederström (L) och Pär Ljungvall (V) avstår att
delta i beslutet.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Stefan Stark (M) och Magnus Johansson (M)
till förmån för Stefan Starks yrkande. Skriftlig reservation bifogas.

§ 59 Delårsrapport 1 med prognos 2017
Ärendenummer: Gy 83/2017
Handläggare: Birgitta Palmér, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med 30 april och
en helårsrapport för 2017 för Gymnasienämnden.
Delårsrapporten med prognos 1 innehåller analys av ekonomiskt utfall
t.o.m. april samt prognos för helår 2017. Nämnden har till och med april
månad förbrukat 41 procent av budgetramen vilket ligger över riktvärdet
för perioden. Utifrån ekonomiskt utfall till och med april och bedömda
förändringar under resten av året prognostiseras ett underskott på 19 705
tkr.
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Inför budgetåret reducerades Gymnasienämndens budgetram för ny
gymnasiereform med 6,9 mnkr, elevminskning riksgymnasiet med
6,7 mnkr och för omprövningskravet med 3,5 mnkr.
Det pågår ett stort analys- och förändringsarbete inom nämnden att ta fram
åtgärder både på kort och lång sikt för att få en ekonomi i balans.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Delårsrapport 1 med prognos 2017".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Gymnasienämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2017.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd Barn och utbildning för
vidare hantering.
3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta vidta åtgärder för att
uppnå en ekonomi i balans. Åtgärdsplan ska redovisas till nämnd i juni och
löpande vid varje nämndsammanträde under 2017.
4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att starta dialog med
programnämnd Barn och utbildning gällande resursfördelningsmodellen,
inför budget 2018.
5. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ekonomiska underlag
för de program som har svårigheter att ha en ekonomi i balans, underlaget
ska redovisas på septembernämnden.
6. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att belysa anslagsfinansiering av
SPRI och eventuellt IM. Underlaget ska belysa fördelar och nackdelar av
anslagsfinansiering och redovisas på septembernämnden.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Delårsrapport med prognos 1 för 2017 fastställs.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd Barn och utbildning för
vidare hantering.
3. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta vidta åtgärder för att uppnå en
ekonomi i balans. Åtgärdsplan ska redovisas till nämnd i juni och löpande
vid varje nämndsammanträde under 2017.
4. Förvaltningen får i uppdrag att starta dialog med programnämnd Barn
och utbildning gällande resursfördelningsmodellen, inför budget 2018.
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5. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ekonomiska underlag för de
program som har svårigheter att ha en ekonomi i balans, underlaget ska
redovisas på septembernämnden.
6. Förvaltningen får i uppdrag att belysa anslagsfinansiering av SPRI och
eventuellt IM. Underlaget ska belysa fördelar och nackdelar av
anslagsfinansiering och redovisas på septembernämnden.

§ 60 Rapport - Årsbokslut 2016, Riksgymnasiet för döva
och hörselskadade
Ärendenummer: Gy 166/2017
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
I enlighet med 10 kap. 1§ gymnasieförordningen (2010:2039) och det avtal
som staten tecknat med Örebro kommun anordnas riksrekryterande
gymnasieutbildning för ungdomar med dövhet eller dövblindhet samt för
vissa ungdomar med hörselnedsättning eller språkstörning i Örebro.
Örebro kommun får i sin gymnasieskola anordna utbildning för elever
som:
- är döva och hörselskadade och är beroende av en teckenspråkig miljö,
- är hörselskadade och trots användningen av tekniska hjälpmedel och
andra stödinsatser inte kan följa reguljär undervisning i gymnasieskolan,
- har en språkstörning och behöver insatser av samma slag som döva, eller
är dövblinda.
I Riksgymnasiets uppdrag ingår att verksamheten, så långt det är möjligt,
ska integreras i motsvarande kommunal gymnasieskola.
Örebro kommun ska årligen lämna en redogörelse över verksamheten samt
en ekonomisk redovisning till Skolverket. Årsbokslutet med bilagor har
skickats till Skolverket den 3 maj 2017.
Beslutsunderlag
Årsbokslut gällande Riksgymnasiet för döva och hörselskadade 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Årsrapport Riksgymnasiet för döva och hörselskadade 2016, godkänns.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 61 Information - Skolkommissionens slutbetänkande
Ärendenummer: Gy 178/2017
Handläggare: Jenny Lindström
Ärendebeskrivning
Skolkommissionen lämnade 2017-04-20 över sitt slutbetänkande ”Samling
för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet” (SOU 2017:35)
till utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och
kunskapslyftsminister Anna Ekström och Helene Hellmark Knutsson,
minister för högre utbildning och forskning.
Nyckeln till förbättrade kunskaper och stärkt likvärdighet är att stärka och
utjämna förutsättningarna för hög kvalitet i undervisningen i hela
skolsystemet. Det är utgångspunkten för Skolkommissionens förslag som
bildar en samlad strategi. Ett viktigt inslag i strategin är ett stärkt statligt
engagemang genom ökat stöd och tydligare styrning av skolan.
Det finns möjligheter till att lämna remissvar enligt följande.
Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den
5 augusti 2017 när det gäller avsnitt 8.2 Ökat nationellt ansvar för skolans
finansiering, tillhörande förordningstext och bilagor samt
konsekvensanalysen. Remissvar på resterande delar ska ha inkommit till
Utbildningsdepartementet senast den 1 september 2017. Örebro kommun
är inte uttagen som remissinstans.
Information ges till nämnden utifrån den presentation som
Skolkommissionen tagit fram.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 62 Information - Reviderat kommunalt samverkansavtal
för utbildningar inom gymnasie- och gymnasiesärskola
mellan kommunerna i Örebro län
Ärendenummer: Gy 179/2017
Handläggare: Jenny Lindström
Ärendebeskrivning
Ersätter GySam Örebroregionen - Kommunalt samverkansavtal om
gymnasieutbildning i Örebroregionen, 2014-01-01.
Samtliga kommuner i Örebro län har beslutat att samverka kring
utbildningar inom gymnasie- och gymnasiesärskola.
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Syftet med samverkansavtalet är att erbjuda ungdomar i Örebro län ett stort
utbud av utbildningar där de konkurrerar om plats på lika villkor oavsett
hemkommun. Syftet är också att följa skollagens intentioner i 15 kapitlet
§ 30 om att ”Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa
ska så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas
önskemål”. Ytterligare ett syfte är att möjliggöra samverkan mellan
kommuner för att höja kvaliteten på utbildningarna och ta gemensamt
ansvar för kompetensförsörjningen i regionen. Detta regleras även i det
överenskomna mellan kommunerna i Örebro län strategiska
samverkansdokumentet ”Samverkansdokument - Kunskapslyft barn och
unga 2016-2022”.
Denna reviderade version utgår ifrån att GySam-gruppen (ansvariga chefer
från samtliga kommuner, utbildningsförbund och utvecklingsledare från
Region Örebro län) såg behov av att förtydliga och strukturera om avtalet.
För att processa fram detta reviderade avtal har en arbetsgrupp bestående
av representanter med kompetens i ekonomi från varje huvudman deltagit
med ledning av Region Örebro län. Arbetet har sedan avrapporterats under
processen till GySam-gruppen under våren år 2017 som även beslutade
denna revidering på tjänstemannanivå. Slutligen kommer beslutet att tas av
varje huvudman genom underskrift av avtalet. Kommer i Örebro kommun
att ske av ansvarigt kommunalråd.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 63 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 att hon har gjort besök vid olika samrådsforum
inom gymnasieskolorna.
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b)
Presidiet har deltagit vid Skolriksdagen i april 2017.
c)
Ordföranden informerar om att på Teckenspråkets dag den 14 maj har
klotter gjorts på Rådhuset, Tullängsgymnasiet och Virginska gymnasiet.
En grupp döva och hörselskadade uppmärksammar att de tillhör en
språklig och kulturell minoritet genom denna aktion.
Förvaltningschefens rapport
a)
Nytt avtal arbetsmarknadskunskap i skolan håller på att arbetas
fram. Ärendet tas upp till Programnämnd Barn och utbildning den 31 maj
2017.
b)
Förvaltningschefen har deltagit på skolriksdag. Många spännande samtal
fördes där. Inte minst kring skolkommissionens slutbetänkande.
c)
Arbetet med att förbereda för flytt av verksamheten på Drottninggatan,
restaurangskolan och lilla hotellet är påbörjad.
d)
Diskussioner och analys kring om och när vi skulle behöva bygga en ny
gymnasieskola har så smått börjat.
e)
Förvaltningschefen har varit i Skellefteå på 16-kommunersnätverk och
träffat kolleger från hela landet. Även här var fokus skolkommissionen
men också flera spännande studiebesök gjordes. Bl.a. på The great
Northern och makers space.
f)
Förvaltningschefen sitter i styrgruppen för det kommande kulturkvarteret
där gymnasiet kommer att kunna ha del i ett framtida kulturkvarter bl.a.
genom samarbete med kulturskolan och lokaler för estetisk utbildning.
g)
Arbetet med projekt ekonomi i balans fortsätter.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 64 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 180/2017
Ärendebeskrivning
1. Kvinnerstagymnasiets forum för samråd, protokoll 3 maj 2017.
2. Miljökontoret, kontrollrapport Tullängsgymnasiet. Gy 151/2017.
3. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:14, vårpropositionen
och vårändringsbudgeten för år 2017. Gy 153/2017.
4. Kommunfullmäktige, protokoll 27 april 2017, § 92 vissa val m.m. Gy
176/2017.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 65 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 181/2017
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som
under tiden 18 april 2017 - 16 maj 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 AKA1/2017
Virginska gymnasiet
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 66 Övrig fråga - Händelse mellan elever
Handläggare: Kerstin Cederström
Nämndens behandling
Kerstin Cederström (L) tar upp fråga angående en händelse i form av bråk
mellan elever. Hur agerar skolan gentemot socialtjänst och polis? Hur
samverkar skolan tillsammans med övriga instanser för en snabb
hantering?
Ordföranden och 1:e vice ordföranden är informerad om just den här
specifika händelsen. Är det så att skolan behöver vara mer proaktiv i
sådana här situationer! En fortsatt diskussion är nödvändig.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses därmed besvarad.

§ 67 Övrig fråga - Forum för samråd
Handläggare: Kerstin Cederström
Nämndens behandling
Kerstin Cederström (L) föreslår att Forum för samråd tas med som en
stående punkt på dagordningen till Gymnasienämndens sammanträden.
Ordföranden tar med synpunkterna från Kerstin Cederström.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses därmed besvarad.

§ 68 Övrig fråga - Information om händelser
Handläggare: Stefan Stark
Nämndens behandling
Stefan Stark (M) väcker fråga om hur händelser informeras och
kommuniceras utanför ordförandeberedning, dvs. till presidiet respektive
till nämnd.
Ordföranden tar med synpunkterna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses därmed besvarad.
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Yrkande

Ärende 8
Ärendenummer: Gy 51/2017
”Granskning av gymnasienämndens ekonomi”

Gymnasienämnden
Örebro kommun
17 maj 2017

Granskning av gymnasienämndens ekonomi
Gymnasieskolan i Örebro kommun går med underskott. Revisionen för Örebro kommun
har påpekat att Gymnasienämndens ekonomi behöver åtgärdas på grund av det
avsevärda underskott som finns.
Underskottet har delvis uppkommit av att extraordinära kostnader uppstått. Det gäller
främst lokal-, flytt- och omställningskostnader inom förvaltningen. Ingen hänsyn har
tagits till detta när Programnämnd Barn- och utbildning dimensionerat
Gymnasienämndens budgettilldelning. Gymnasienämndens budget behöver tillskott i
det ekonomiska omställningsarbetet. I yttrandet till Stadsrevisionen tas ingen hänsyn till
dessa omständigheter.
Om snabba åtgärder genomförs för att få budgeten i balans, utan budgettillskott, ser vi
en risk att utbud och kvalitet drabbas. Det behövs en längre omställningsperiod för att få
ett framtidssäkert gymnasieutbud med hög kvalitet. Det arbetet behöver få utföras under
”ekonomisk lugn och ro”.
Ärendet innehåller ett antal bra förslag som vi anser det angeläget att arbeta vidare med.
Tyvärr är det inte tillräckligt då det inte finns grundförutsättningar för ett bra
omställningsarbete.
-Därför yrkar Nya Moderaterna avslag på förslaget att lämna yttrandet vidare
till Stadsrevisionen.
Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.
För Nya Moderaternas grupp i Gymnasienämnden
Stefan Stark (M)

