Protokoll

Gy 386/2018

Gymnasienämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-01-25
09:00–11:50
Förvaltningskontoret, lokal Dojan (vänster), Ringgatan 32,
våning 3

Närvarande ledamöter
Elisabeth Malmqvist (C)
Kent Vallén (S)
Mats-Olof Liljegren (L)
Inger Murstam (S)
Roger Andersson (S)
Lisbeth Estrada Perez (S)
Thony Mossberg (S)
Maria Landh (KD)
Sven-Erik Sahlén (KD)
Pär Ljungvall (V)
Magnus Johansson (M)
Markus Lokander (M)
Fredrik Lann (M)
Kerstin Cederström (L)
Helena Eklund (SD)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Närvarande ersättare
Julia Omar Ali (S)
Ismail Quttineh (S)
Anna-Karin Skantz (S)
Xerxes Åkerfeldt (C)
Magnus Lagergren (KD)
Kalle Räisänen (V)
Ellen Ejdeklint (M)
Zlatan Jaranovic (L)
Marcus Fidan (SD)
Övriga
Nima Poushin
Mikael Ramnerö
Unni Thorstensson
Elisabeth Lindéus
Stefan Ask
Annica Ramberg
Karin Geisler

Förvaltningschef
Samordnare t.o.m. § 4
Verksamhetschef
Planerare
Kvalitetsutvecklingschef
Ekonom
Nämndsekreterare t.o.m. § 4
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Paragraf 1–12

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 30 januari 2019.

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Pär Ljungvall (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 februari 2019.

§ 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 386/2018
Ärendebeskrivning

Utseende av justerare och presentation av nämnden.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Pär Ljungvall (V), utses som ordinarie och Roger Andersson (S), utses som
ersättare att justera protokollet den 30 januari 2019, kl 09.00.

§ 2 Ändringar och tillägg till ärendelistan
Nämndens behandling

Ordföranden informerar om att ärende 7 "Verksamhetsplan med budget 2019"
ändras till informationsärende i stället för beredningsärende.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade ändringar.
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§ 3 Övriga frågor
Nämndens behandling

Kerstin Cederström (L) tar upp två övriga frågor angående forum för samråd
och sammanträdeslokaler för Gymnasienämndens sammanträden
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet läggs in som punkt 12 och 13 på dagordningen.

§ 4 Nämndutbildning
Ärendenummer: Gy 16/2019
Handläggare: Nima Poushin, Karin Geisler
Ärendebeskrivning

I början av varje ny mandatperiod genomförs utbildningsinsatser för
nämnderna. Efter samråd med presidiet är förvaltningens plan att dela upp
utbildningen i fyra block: övergripande information om nämnden och
förvaltningen, rollen som förtroendevald, utskottet för avstängningsärenden
samt information om verksamheterna. Huvudsakligen kommer utbildningarna
att genomföras i anslutning till ordinarie sammanträden under första halvåret
2019. Enligt den preliminära planeringen genomförs studiebesök med
nämnden i verksamheterna under andra halvåret 2019.
Beslutsunderlag

Power Point-presentation.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 5 Öppna sammanträden
Ärendenummer: Gy 17/2019
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Varje mandatperiod behöver samtliga nämnder ta beslut om huruvida
nämndsammanträdena ska vara öppna eller stängda för
allmänheten. Gymnasienämnden önskar att sammanträden under
mandatperioden 2019 - 2022 ska vara öppna och tillgängliga för allmänheten i
likhet med merparten av Örebro kommuns nämndsammanträden. Eventuella
sekretessärenden ska hållas bakom lyckta dörrar i anslutning till nämndens
inledning eller avslutning.
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Gymnasienämndens sammanträden under mandatperioden 2019-2022 ska
vara öppna för allmänheten.
Yrkande

Ordföranden yrkar tillägg i förvaltningens beslutsförslag
- Eventuella sekretessärenden ska hållas bakom lyckta dörrar i anslutning till
nämndens inledning eller avslutning.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Gymnasienämndens sammanträden under mandatperioden 2019-2022 ska
vara öppna för allmänheten.
2. Eventuella sekretessärenden ska hållas bakom lyckta dörrar i anslutning till
nämndens inledning eller avslutning.

§ 6 Verksamhetsplan med budget 2019
Ärendenummer: Gy 231/2018
Ärendebeskrivning

Gymnasienämndens totala åtagande under 2019 består av
verksamhetsuppdraget enligt reglementet, utvecklingsuppdrag med
utgångspunkt i ÖSB samt att redovisa och analysera indikatorer för att följa
utvecklingen inom kommunens verksamhetsmål. Utvecklingsuppdragen finns
inte med i verksamhetsplanen eftersom prioritering av, diskussion om och
beslut för genomförande av uppdrag ska ske löpande under året. Dessa
utvecklingsuppdrag förväntas bidra ytterligare till utveckling inom målet. För
varje mål anges indikatorer som signalerar i vilken utsträckning nämnden bidrar
till målinriktad utveckling och ett säkrat verksamhetsuppdrag.
Verksamhetsplan med budget 2019 bereds inför beslut på nämnd i februari.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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§ 7 Val till Gymnasienämndens utskott för
avstängningsärenden
Ärendenummer: Gy 18/2019
Handläggare: Elisabeth Malmqvist
Ärendebeskrivning

Enligt Skollagen (2010:800), 5 kap. 17-21 §§ har rektor rätt att fatta beslut om
omedelbar avstängning upp till två veckor. Utskottet beslutar om att fastställa
rektors beslut. Utskottet kan också besluta om avstängning för en tid upp tre
terminer utöver innevarande termin.
För att säkerställa rättssäkerheten för eleverna bör utskottet bestå av fem
ledamöter och tre ersättare.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Elisabeth Malmqvist (C), Kent Vallén (S), Maria Landh (KD), Mats-Olof
Liljegren (L) och Magnus Johansson (M) utses som ordinarie ledamöter i
Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden.
2. Roger Andersson (S), Pär Ljungvall (V) och Fredrik Lann (M) utses som
ersättare i Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden.

§ 8 Ändrat datum nämndsammanträden februari och
oktober 2019
Handläggare: Elisabeth Malmqvist
Ärendebeskrivning

Datum för Gymnasienämndens sammanträden den 15 februari och 11 oktober
behöver ändras. Förslag redovisas vid sammanträdet.
Nämndsammanträdet den 13 december föreslås ändras till kl 11.00 istället för
kl 09.00.
Nämndens behandling

Ordföranden redovisar förslag på ändrade sammanträdesdatum för
Gymnasienämndens sammanträden i februari och oktober.
Gymnasienämndens sammanträde den 15 februari ändras till den 18 februari,
kl 9.00-12.00.
Gymnasienämndens sammanträde den 11 oktober ändras till den 10 oktober,
kl 9.00-12.00
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Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Nämndsammanträdet den 15 februari flyttas till den 18 februari, kl 9.0012.00
2. Nämndsammanträdet den 11 oktober flyttas till den 10 oktober, kl 9.0012.00.
3. Nämndsammanträdet den 13 december ändras till kl 11.00 istället för kl
09.00

§ 9 Aktuell information
Handläggare: Elisabeth Malmqvist, Nima Poushin
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
Ordföranden informerar om att de politiker som är valda till
Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden kommer att få en
utbildning vad som gäller vid avstängningar. Utbildningen genomförs på
eftermiddagen den 25 januari 2019.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 10 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 2/2019
Ärendebeskrivning

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under
tiden 13 december 2018 - 24 januari 2019 fattats med stöd av delegation från
Gymnasienämnden.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
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Nämndens behandling

2.2
Anställning tillsvidare och anställning av vikarie med undantag av enhetschef.
Löpnummer 18/37-47
Rudbecksgymnasiet
Löpnummer E7-E18/2018
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Tullängsgymnasiet
Löpnummer A1-3/2018
Tullängsgymnasiet
Löpnummer LHM 4/8
Virginska gymnasiet
4.7.3
Beslut om att elev ska få byta studieväg
Löpnummer ES 13/18, SA 17/18
Karolinska gymnasiet
Löpnummer 248/2018, 91/2018
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Tullängsgymnasiet
Löpnummer 162/2018, 340/2017, 240/2017, 296/2017
Tullängsgymnasiet
4.7.8
Beslut om utredning av omständigheter kring av elever upplevd kränkningar
Gy 323/2018, Gy 327/2018, Gy 377/2018, Gy 443-444/2018, Gy 442/2018
Verksamhetschefer, Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete
Beslut

Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 11 Övrig fråga - Forum för samråd
Handläggare: Kerstin Cederström
Nämndens behandling

Kerstin Cederström (L) tycker det är viktigt att forum för samråd på
gymnasieskolorna fortsätter och att kontaktpolitiker utses till respektive forum
för samråd.
Ordföranden svarar att förvaltningen återkommer till nämnden med förslag på
struktur och upplägg av forum för samråd.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses därmed besvarad.
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§ 12 Övrig fråga - Lokal för nämndsammanträden
Handläggare: Kerstin Cederström
Nämndens behandling

Kerstin Cederström (L) tar upp fråga angående lokal för Gymnasienämndens
sammanträden och föreslår att nämnden även den här mandatperioden har
sammanträden på gymnasieskolorna.
Ordföranden svarar att avsikten är att nämndsammanträden ska förläggas till
gymnasieskolorna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses därmed besvarad.
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