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Johan Mindelius
Johan Boklund
Anders Sallman
Jörel Bergström

Ekonom
Nämndsekereterare
Rektor § 83
Rektor § 83

Paragraf 81–104

Johan Boklund, sekreterare
Justerat den 25 september 2019 .

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Mats-Olof Liljegren (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 september 2019.

2 (20)

ÖREBRO

Protokoll

§ 81 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 392/2018
Ärendebeskrivning

Utseende av justerare.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Markus Lokander (M) utses till ordinarie att justera protokollet
2. Kalle Räisänen (V) utses till ersättare att justera protokollet.
3. Protokollet justeras onsdagen den 25 september kl. 08.30
på Förvaltningskontoret, Ringgatan 32, våning 2.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Mats-Olof Liljegren (M) utses till ordinarie att justera protokollet och Ellen
Ejdeklint (M) utses till ersättare att justera protokollet den 25 september kl.
08.30 på Förvaltningskontoret, Ringgatan 32, våning 2.

§ 82 Övriga frågor
Ärendebeskrivning

Mats-Olof Liljegren (L) tar upp övrig fråga om införande av lärarassistenter.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Ärendet läggs in som punkt nummer 25 på ärendelistan.

§ 83 Verksamhetsinformation från Rudbecksgymnasiet
Ärendenummer: Gy 242/2019
Handläggare: Jörel Bergström, Anders Sallman,
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet verksamhetsinformation från
Rudbecksgymnasiet.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 84 Information - Budgetdirektiv 2020 med plan för 20212022
Ärendenummer: Gy 206/2019
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Nämnden får information om Kommunstyrelsens beslut
gällande budgetdirektiv för år 2020 med plan för 2021-2022.
Budgetdirektivet innehåller befolkningsprognos samt ekonomiska
förutsättningar för perioden.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen 2019-06-11, § 103 Budgetdirektiv för
2020 med plan för 2021-2022.
Budgetdirektiv för 2020 med plan för 2021-2022.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 85 Gymnasienämndens inspel till Övergripande
strategier och budget 2020 med plan för 2021–2022
Ärendenummer: Gy 243/2019
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Uppdraget till nämnderna i budgetdirektivet syftar till att få en
kommungemensam, demokratisk och transparent budgetprocess där
nämnderna gör inspel in i budgetarbetet och på så sätt bidrar till att skapa ett
bättre beslutsunderlag, en gemensam verktygslåda för att nå en budget i balans
och en inbromsning av kostnadsutvecklingen för kommunen. Syftet är att
skapa en bank av förslag som kan användas om ekonomin förändras i världen
eller i kommunsektorn. Förslagen kommer inte genomföras utan ytterligare
process.
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Innan nämnden kan bidra till verktygslådan behöver alla åtgärder inom egen
nämnd eller samarbeten inom programnämnd tas upp för att hantera det egna
underskottet samt effektiviseringskravet. Detta innebär således att inga
ytterligare förslag finns kvar att lämna till verktygslådan i dagsläget.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Gymnasienämndens inspel till Övergripande
strategier och budget 2020 med plan för 2021–2022".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Nämndens inspel till Övergripande strategier och budget 2020 med plan för
2021–2022 (ÖSB) överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare beredning i
budgetprocessen.
Yrkande

Pär Ljungvall (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Pär Ljungvall (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition

Ordföranden ställer Pär Ljungvalls (V) yrkande att få lämna ett särskilt yttrande
till protokollet under proposition och finner att Gymnasienämnden beslutar att
bifalla yrkandet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Nämndens inspel till Övergripande strategier och budget 2020 med plan för
2021–2022 (ÖSB) överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare beredning i
budgetprocessen.
- Pär Ljungvall (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Mats-Olof Liljegren (L), Kerstin Cederström (L), Magnus Johansson (M), Ellen
Ejdeklint (M), Fredrik Lann (M) och Helena Eklund (SD) avstår från att delta i
beslutet.

§ 86 Ramjustering budget 2019
Ärendenummer: Gy 244/2019
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Programnämnd barn och utbildning har beslutat om justering av
Gymnasienämndens budgetram.
Justeringen av Gymnasienämndens rambudget uppgår till totalt 8 678tkr och
Gymnasienämndens rambudget efter justering uppgår till 517 263tkr.
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Förvaltningen har också omfördelat tidigare erhållna medel avseende
kompensation för ökade kostnader kopplade till införandet av hyresmodellen
Digital arbetsplats som avser administrativa datorer inom kommunen. Datorer
som används av pedagogisk personal inom skolan berörs ej av hyresmodellen i
nuläget. 336 tkr avseende hyreskompensation erhölls av nämnden under våren
och lades då till förvaltningens fördelningspott. Medlen har nu fördelats ut till
enheterna utifrån faktiskt kostnadsökning som baseras på antal arbetsplatser
per enhet. Omfördelningen påverkar ej Gymnasienämndens totala rambudget.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Justering Gymnasienämndens rambudet
2019".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Driftbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag.

§ 87 Ekonomi i balans
Ärendenummer: Gy 241/2019
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Programnämnd barn och utbildning gav de driftsnämnder som redovisar
negativa budgetavvikelser i delår 1 i uppdrag att ta fram åtgärder för en budget
i balans och inkomma med dessa skriftligt i delår 2. I det här ärendet får
nämnden information om de åtgärder som pågår för att nå en ekonomi i
balans.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Redovisning av åtgärder för ekonomi i balans
2019 och ekonomisk uppföljning 2019".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen läggs till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen läggs till protokollet.
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§ 88 Delårsrapport med prognos 2 2019
Ärendenummer: Gy 237/2019
Handläggare: Nima Poushin
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport med prognos som innehåller
analys av ekonomiskt utfall till och med augusti samt prognos för helår 2019
för Gymnasienämnden.
Programnämnd barn och utbildning gav de driftsnämnder som redovisar
negativa budgetavvikelser i delår 1 i uppdrag att ta fram åtgärder för en budget
i balans och inkomma med dessa skriftligt i delår 2.
Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse "Delårsrapport med prognos 2, 2019".
Förvaltningens tjänsteskrivelse "Redovisning av åtgärder för ekonomi i balans
2019 och ekonomisk uppföljning 2019".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Gymnasienämnden fastställer delårsrapport med prognos 2 för 2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för
vidare hantering.
3. Att fastställa redovisningen av åtgärder för ekonomi i balans.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
1. Gymnasienämnden fastställer delårsrapport med prognos 2 för 2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för
vidare hantering.
3. Att fastställa redovisningen av åtgärder för ekonomi i balans.
Mats-Olof Liljegren (L), Kerstin Cederström (L), Magnus Johansson (M), Ellen
Ejdeklint (M) och Fredrik Lann (M) avstår från att delta i beslut nummer 3. Att
fastställa redovisningen av åtgärder för ekonomi i balans.

§ 89 Information - Kvinnerstagymnasiet
Ärendenummer: Gy 252/2019
Handläggare: Mokhtar Bennis
Ärendebeskrivning

Nämnden får på sammanträdet information om Kvinnerstagymnasiet.
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen läggs till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen läggs till protokollet.

§ 90 Flytt av program inom Riksgymnasiet
Ärendenummer: Gy 245/2019
Handläggare: Unni Thorstensson
Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår flytt av Vård- och Omsorgsprogrammet från Virginska
gymnasiet till Rudbecksgymnasiet samt flytt av Handels- och
Administrationsprogrammet från Tullängsgymnasiet till Rudbecksgymnasiet.
Syftet med flytt av dessa program är dels att skapa samarbetsmöjligheter med
reguljära gymnasiet då dessa program redan är förlagda på Rudbecksgymnasiet,
och dels att främja samarbete mellan Handels- och
Administrationsprogrammet och Ekonomiprogrammet.
Rudbecksgymnasiet har nyrustade lokaler och är specialanpassade för
Riksgymnasiets elever vad gäller storlek och hörselteknik. I dagsläget fyller vi
inte lokalerna så det är naturligt att erbjuda dessa lokaler till Riksgymnasiets
elever.
Det kommer inte finnas elever inom Handels- och
Administrationsprogrammet som behöver byta skola under hösten 2020 då det
i dagsläget inte finns några elever som går i åk 1 och 2.
Eleverna som går Vård- och Omsorgsprogrammet är redan idag på
Rudbecksgymnasiet och har karaktärsämnen där.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Utbildningsorganisation - Förslag till
förändringar".
PowerPoint "Utbildningsorganisation hösten 2020".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- att ärendet anses berett
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Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- att ärendet anses berett

§ 91 Barn- och fritidsprogrammet - förslag till förändringar
Ärendenummer: Gy 246/2019
Handläggare: Mokhtar Bennis, Tina Ottosson
Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår att Barn- och fritidsprogrammets inriktning Socialt
arbete utgår från kommunens utbud av gymnasieutbildning. Förslaget utgår
från syftet att skapa ekonomiskt hållbara, attraktiva skolor där fler elever får
plats och i detta fall är det en anpassning till idag rådande förhållanden
eftersom inga elever går den aktuella inriktningen.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Barn- och fritidsprogrammet – förslag till
förändring".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- att ärendet anses berett.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- att ärendet anses berett.

§ 92 Rapport - Arbetsskador och tillbud
Ärendenummer: Gy 75/2019
Handläggare: Mokhtar Bennis
Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas en rapport angående antal arbetsskador eller tillbud
som har rapporterats i verksamhetssystemet Lisa under perioden 1 april - 1
september 2019.
Beslutsunderlag

Statistik på arbetsskador, tillbud och hot och våld.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
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Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Rapporten läggs till handlingarna.

§ 93 Rapport - Avstängningsärenden
Ärendenummer: Gy 71/2019
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas en muntlig rapport angående avstängningsärenden.
Under perioden april- juni 2019 har 5 avstängningsärenden anmälts.
Beslutsunderlag

PowerPoint presentation.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Rapporten läggs till handlingarna.

§ 94 Rapport - Kränkande behandling
Ärendenummer: Gy 74/2019
Handläggare: Mokhtar Bennis
Ärendebeskrivning

I Gymnasienämndens uppdrag ingår bland annat att förebygga och förhindra
kränkande behandling av elever. Enligt 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 april - 31 augusti 2019 har det
inkommit 8 anmälningar om misstänkt kränkande behandling från kommunens
gymnasieskolor.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Rapport kränkande behandling".
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Rapporten läggs till handlingarna.

§ 95 Anpassningsåtgärd på Kvinnerstagymnasiet,
Kameraövervakning Stall
Ärendenummer: Gy 184/2019
Handläggare: Mokhtar Bennis
Ärendebeskrivning

Under vintern 2019 hände en incident i Kvinnerstagymnasiums stall. Denna
händelse ledde till att man tog beslut om att ansöka om kameraövervakning av
stallen för att öka säkerheten och tryggheten för hästarna.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse "Anpassningsåtgärd på Kvinnerstagymnasiet,
Kameraövervakning Stall".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Gymnasienämnden beslutar att Kvinnerstagymnasiet får sätta upp kamera
för övervakning av stall och elevstall enligt gällande rutin.
2. Inköp, installation och drift av kamerorna tas inom befintlig budget.
Yrkande

Pär Ljungvall (V) yrkar att ärendet avslås.
Elisabeth Malmqvist (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mats-Olof Liljegren (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Proposition

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut det vill säga Elisabeth
Malmqvists (C) och Mats-Olof Liljegrens (L) bifallsyrkande till förvaltningens
förslag och Pär Ljungvalls (V) yrkande att ärendet avslås. Ordföranden ställer
yrkandena under proposition och finner att Gymnasienämnden beslutar enligt
Elisabeth Malmqvists (C) och Mats-Olof Liljegrens (L) bifallsyrkande till
förvaltningens förslag.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
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1. Gymnasienämnden beslutar att Kvinnerstagymnasiet får sätta upp kamera
för övervakning av stall och elevstall enligt gällande rutin.
2. Inköp, installation och drift av kamerorna tas inom befintlig budget.
Pär Ljungvall (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 96 Aktivitetsplan för Gymnasienämndens handlingsplan
mot droger
Ärendenummer: Gy 365/2018
Handläggare: Mikael Ramnerö, Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning

Gymnasienämnden beslutade 2019-05-17, § 60, Gymnasienämndens
handlingsplan mot droger, att anta Handlingsplan mot droger samt
att förvaltningen får i uppdrag att upprätta en aktivitetsplan.
Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse "Aktivitetsplan".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 97 E-signering protokoll
Ärendenummer: Gy 247/2019
Handläggare: Johan Boklund
Ärendebeskrivning

Som en del av Örebros övergripande strategi Digitalt först satsar kommunen
på att stärka den tekniska förmågan att elektroniskt kunna signera olika typer
av dokument. Denna tekniska förmåga kan sedan användas i olika situationer,
däribland för att justera politiska protokoll.
Örebro kommun har sedan ett antal år tillbaka en väl utvecklad digital
nämndprocess i W3D3 och Meetings. Den digitala nämndprocessen bryts idag
genom att justering av nämndprotokoll sker med bläck på papper. Som ett led i
att utveckla digital justering har ett projekt genomförts för att ta fram en
grundlösning och infört som en pilotverksamhet justering genom e-signering
av Kommunstyrelsens protokoll, kallad E-signering 1.0.
Pilotprojektet för E-signering avslutades 2019-06-13 med en första godkänd
signering av Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27.
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Ett av projektmålen i den beslutade projektplanen för fortsättningsprojektet Esignering 2.0 är att e-signering ska vara tillgänglig för samtliga nämnder. Enligt
den beslutade projektplan ska ett breddinförande vara genomfört januari 2020.
Inledningsvis kommer inte nämndprotokoll med sekretessuppgifter att beröras.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Införande av e-signering av nämndprotokoll"
PowerPoint presentation.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 98 Information - Inkomna godkända idéer till Idéslussen
Ärendenummer: Gy 198/2019
Handläggare: Stefan Ask
Ärendebeskrivning

I takt med att omvärlden förändras behöver kommunens tjänster utvecklas för
att på bästa sätt motsvara medborgarnas önskemål och krav. Många bra
utvecklingsidéer kommer från kommunens medarbetare. Idéslussen är ett
verktyg för att fånga upp, pröva och ge stöd för eventuell utveckling av dessa
idéer, där nyttan för medborgaren står i fokus.
Enligt önskemål från Kommunstyrelsen ska information om inkomna
godkända idéer till Idéslussen delges nämnderna som skriftlig information två
gånger per år. Att idén har godkänts innebär inte att den är genomförd, utan att
den godkänts för vidare utredning. Först efter utredning tar ansvariga beslut
om idén kan genomföras eller inte.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Om Idéslussen".
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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§ 99 Remiss - revidering av Överenskommelse om
samverkan i Örebro
Ärendenummer: Gy 203/2019
Handläggare: Mikael Ramnerö
Ärendebeskrivning

Överenskommelsen om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och
kommunen har funnits sedan 2010. På initiativ av Samverkansrådet ska nu
överenskommelsen under 2019 revideras för att bättre motsvara de
förväntningar och behov som parterna ger uttryck för nu. Det övergripande
syftet med överenskommelsen är att stärka relationerna mellan det civila
samhället och kommunen och skapa förutsättningar för samverkan för en
hållbar samhällsutveckling.
På uppdrag av Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling och
Samverkansrådet i Örebro har en ny uppdaterad version av
“Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och
kommunen” tagits fram, vilken nu sänds ut på remiss. Förslaget har skrivits
fram av en arbetsgrupp med representation från både civilsamhälle och
förvaltning, med utgångspunkt i de synpunkter som framkommit under
dialogprocessen januari-mars 2019. Där deltog representanter från
civilsamhälle, politik samt förvaltningar.
Beslutsunderlag

Missiv "Remiss angående förslag till reviderad Överenskommelse om
samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen".
Remissversion "Förslag till reviderad Överenskommelse om samverkan i
Örebro mellan det civila samhället och kommunen".

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- att ärendet anses berett.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- att ärendet anses berett.

§ 100 Remiss - Klimatanpassningsplan Örebro kommun
Ärendenummer: Gy 205/2019
Handläggare: Stefan Ask
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Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2017 att ”Kommundirektören får i
uppdrag att utifrån hotet om framtida klimatförändringar redovisa en analys av
hur kommunens verksamheter ska klimatsäkras”. Detta uppdrag tolkades som
igångsättningsbeslut för framtagande av en klimatanpassningsplan.
Syftet med en plan för klimatanpassning är att förebygga störningar av
möjligheten att utföra de kommunala eller andra viktiga samhällstjänster på
grund av väderhändelser eller förändrat klimat.
Klimatanpassningsplanen ska inte förväxlas med Örebro kommuns
Klimatstrategi där mål för att minska klimatpåverkan finns. Dessa två
styrdokument hanterar alltså två perspektiv av samma fråga – hur minskar
kommunen sin klimatpåverkan (klimatstrategin) respektive hur skyddar
kommunen sin verksamhet från negativ påverkan av de klimatförändringar
som redan sker (klimatanpassningsplanen)?
Beslutsunderlag

Följebrev "Remiss av Klimatanpassningsplan Örebro kommun".
Remissversion "Klimatanpassnings-plan Örebro kommun".

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- att ärendet anses berett.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- att ärendet anses berett.

§ 101 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.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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§ 102 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 192/2019
Ärendebeskrivning

Kontrollrapport - Hjälmare hus, Kaserngården 8B Örebro
Forum för samråd, Protokoll, Karolinska gymnasiet 190522
Forum för samråd,Protokoll, Kvinnerstagymnasiet 190522
Utbildningsutskottets betänkande 2018_19_UbU16
Utbildningsutskottets betänkande 2018_19_UbU17
Utbildningsutskottets betänkande 2018_19_UbU18
Utbildningsutskottets betänkande 2018_19_UbU19
Utbildningsutskottets betänkande 2018_19_UbU21
Beslut från Kommunstyrelsen 2019-04-09 i ärendet om Ansvarig nämnd för
utdelning av stiftelsemedel, Gy 193/2019
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut

Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.

§ 103 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 248/2019
Ärendebeskrivning

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under
tiden 6 juni 2019 - 10 september 2019 fattats med stöd av delegation från
Gymnasienämnden.
Förslag till beslut

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

4.7.3 Beslut om att elev ska få byta studieväg. 3 beslut 190823. 19/20HA119/20HA3. Rektor Virginska gymnasiet
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Ändring av granskningstjänsteman, beslutsattestanter och ersättare samt
behörighetsattestanter vid omorganisation och personalförändringar under
året. Beslut 190301-190828. Ekonom Kommunstyrelseförvaltningen.
4.7.5 Beslut om förlängd undervisning, att undervisningen på ett nationellt
program för en elev får fördelas längre tid än tre år. 2 beslut 190826. SA36/19,
SA38/19. Rektor Karolinska gymnasiet.
5.2.5 Beslut om antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen. 2
beslut. SA37/19, SA 39/19. Rektor Karolinska gymnasiet.
3.4 Utdelning av fondmedel motsvarande högst 3/4 basbelopp per sökande
(enskild/grupp). 1 beslut 190618. Kvinnerstagymnasiet. Stiftelsen Erik Åqvists
stipendiefond. Verksamhetschef.
3.4 Utdelning av fondmedel motsvarande högst 3/4 basbelopp per sökande
(enskild/grupp). 1 beslut 190618. Kvinnerstagymnasiet. Stiftelsen 504
Skolsamfonden. Verksamhetschef.
3.4 Utdelning av fondmedel motsvarande högst 3/4 basbelopp per sökande
(enskild/grupp). 1 beslut 190618. Kvinnerstagymnasiet. Stiftelsen 511
Stiftelsen för Samfond 8. Verksamhetschef.
3.4 Utdelning av fondmedel motsvarande högst 3/4 basbelopp per sökande
(enskild/grupp). 1 beslut 190618. Tullängsgymnasiet. Stiftelsen
Skolsamfonden. Verksamhetschef.
3.4 Utdelning av fondmedel motsvarande högst 3/4 basbelopp per sökande
(enskild/grupp). 1 beslut 190618. Tullängsgymnasiet. Stiftelsen Erik Åqvists
stipendiefond. Verksamhetschef.
3.4 Utdelning av fondmedel motsvarande högst 3/4 basbelopp per sökande
(enskild/grupp). 1 beslut 190618. Tullängsgymnasiet. Stiftelsen
Skolsamfonden. Verksamhetschef.
2.2 Anställning tillsvidare och anställning av vikarie med undantag av
enhetschef. 5 beslut 190813. 19/04, 19/06-19/09. Rektor Rudbecksgymnasiet.
2.2 Anställning tillsvidare och anställning av vikarie med undantag av
enhetschef. 2 beslut 190806. 19/13-19/14. Rektor Rudbecksgymnasiet.
4.7.3 Byte av studieväg. 5 beslut 190806. 2017/220-2017/222, 2017/291,
2019/40. Rektor Rudbecksgymnasiet.
2.2 Anställning tillsvidare och anställning av vikarie med undantag av
enhetschef. 4 beslut 190806. 19/05, 19/10-19/12. Rektor Rudbecksgymnasiet.
4.7.3 Beslut om att elev ska få byta studieväg. 3 beslut 190628. 18/19RGD10,
18/19RGH47-18/19RGH48. Rektor Riksgymnasiet, Virginska gymnasiet
4.7.4 Beslut om ett års förlängd utbildningstid för elever som behöver det. 16
beslut 190628.18/19RGH35-18/19RGH46, 18/19RGD11-18/19RGD14 .
Rektor Riksgymnasiet, Virginska gymnasiet.
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5.2.5. Beslut om antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen. 1
beslut 190807. SA35/19. Rektor Karolinska gymnasiet.
5.2.5. Beslut om antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen. 2
beslut 190806. SA33/19-SA34/19. Rektor Karolinska gymnasiet.
2.2 Anställning tillsvidare och anställning av vikarie med undantag av
enhetschef. 1 beslut 190806. KA4/19. Rektor Karolinska gymnasiet.
4.7.3 Beslut om att elev ska få byta studieväg. 3 beslut 190808. SA30/19SA32/19.. Rektor Karolinska gymnasiet.
Delegation av beslutanderätt under förvaltningschefens föräldraledighet i
augusti månad 2019. 1 beslut 190802. Förvaltningschefen.
2.2 Anställning tillsvidare och anställning av vikarie med undantag av
enhetschef. 6 beslut 190624. ARP01/19-ARP06/19. Rektor Virginska
gymnasiet.
4.7.3 Beslut om att elev ska få byta studieväg. 4 beslut 190618. 18/19HA6,
18/19HV11-18/19HV13 Rektor Virginska gymnasiet.
4.7.5 Beslut om förlängd undervisning, att undervisningen på ett nationellt
program för en elev får fördelas längre tid än tre år. 8 beslut 190618.
18/19HA3-18/19HA5, 18/19HV6-18/19HV10. Rektor Virginska gymnasiet.
4.7.3 Beslut om att elev ska få byta studieväg. 1 beslut 190624. 10. Rektor
Kvinnerstagymnasiet.
4.7.5 Beslut om förlängd undervisning, att undervisningen på ett nationellt
program för en elev får fördelas längre tid än tre år. 18 beslut 190624. 11-16,
18-29. Rektor Kvinnerstagymnasiet.
2.2 Anställning tillsvidare och anställning av vikarie med undantag av
enhetschef. 3 beslut 190625. J1-2019-J3-2019.. Rektor Rudbecksgymnasiet.
4.7.3 Beslut om att elev ska få byta studieväg. 1 beslut 190625. 13/18. Rektor
Rudbecksgymnasiet.
Förlängd undervisning. 2 beslut 190625. 7/19-8/19. Rektor
Rudbecksgymnasiet.
2.2 Anställning tillsvidare och anställning av vikarie med undantag av
enhetschef. 7 beslut 190620. A1-2019-A7-2019. Rektor Tullängsgymnasiet.
4.7.3 Beslut om att elev ska få byta studieväg. 1 beslut 190620. 20-2018. Rektor
Tullängsgymnasiet.
2.2 Anställning tillsvidare och anställning av vikarie med undantag av
enhetschef. 14 beslut 190620. E1-2019-E14-2019. Rektor Tullängsgymnasiet.
4.7.3 Beslut om att elev ska få byta studieväg. 6 beslut 190620. 165-2016, 1682017, 153-2017, 351-2018, 88-2018, 201-2018. Rektor Tullängsgymnasiet.
2.2 Anställning tillsvidare och anställning av vikarie med undantag av
enhetschef. 5 beslut 190614. DK, JA, CA, IJ, SN. Rektor Gymnasiesärskolan.
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2.2 Anställning tillsvidare och anställning av vikarie med undantag av
enhetschef. 11 beslut 190521. MH, MB, AW, KG, JA, JP, EM, JB, MM, TE,
AÅ. Rektor Gymnasiesärskolan.
2.2 Anställning tillsvidare och anställning av vikarie med undantag av
enhetschef. 5 beslut 190613. SW, WK, AO, JG, FH. Rektor Tullängsgymnasiet.
3.4 Utdelning av fondmedel motsvarande högst 3/4 basbelopp per sökande
(enskild/grupp). 1 beslut 190605. Karolinska gymnasiet. Stiftelsen
Skolsamfonden 504. Verksamhetschef.
3.4 Utdelning av fondmedel motsvarande högst 3/4 basbelopp per sökande
(enskild/grupp). 1 beslut 190605. Karolinska gymnasiet. Stiftelsen Erik Qvists
stipendiefond nr 188. Verksamhetschef.
4.7.3 Beslut om att elev ska få byta studieväg. 2 beslut 190610. SA27/19SA28/19. Rektor Karolinska gymnasiet.
4.7.5 Beslut om förlängd undervisning, att undervisningen på ett nationellt
program för en elev får fördelas längre tid än tre år. 19 beslut 190610. SA8/19SA26/19, SA29/19. Rektor Karolinska gymnasiet.
3.4 Utdelning av fondmedel motsvarande högst 3/4 basbelopp per sökande
(enskild/grupp). 1 beslut 190611. Gy 108/2019. Stiftelsen Skolsamfonden 504.
Verksamhetschef.
3.4 Utdelning av fondmedel motsvarande högst 3/4 basbelopp per sökande
(enskild/grupp). 1 beslut 190611. Gy 108/2019. Stiftelsen Erik Åqvists
stipendiefond 188. Verksamhetschef.
Delegation av beslutanderätt under förvaltningschefens semester sommaren
2019. 1 beslut 190610. Förvaltningschefen.

Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- Anmälan läggs till handlingarna.

§ 104 Övrig fråga - Införande av lärarassistenter
Handläggare: Mats-Olof-Liljegren (L)
Ärendebeskrivning

Mats-Olof Liljegren (L) ställer övrig fråga angående införande av
lärarassistenter. Mats-Olof Liljegren (L) ställer följande frågor.
1. Vilken beredskap och plan finns för att kunna söka bidrag till
lärarassistenter?
2. Kan vi nyanställa lärarassistenter redan under höstterminen 2019?
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3. Vilken hjälp och nytta har vi från det nyinrättande rekryteringscentret med
detta, både nu och framöver?
Nämndens behandling

Verksamhetschefen för gymnasiet svarar på frågorna.
Beslut

Gymnasienämnden beslutar
- informationen tas till protokollet.
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Datum: 2019-09-17
Gymnasienämnden

Särskilt yttrande

7. Gymnasienämndens inspel till Övergripande
strategier och budget 2020 med plan för 2021-2022
Vi ställer oss bakom ärendet under förutsättning att det ska anses vara
just ett in spel för framtida utredningar för verksamheternas utveckling
och inget förslag på några förändringar. Förvaltningens förslag är väldigt
löst formulerade och långsiktiga konsekvenser för de olika
besparingsförslagen saknas. Det går i nuläget inte att avgöra hur
eventuella förslag kommer att påverka berörda grupper. Utan
ordentliga utredningar riskerar förändringar inte bara att slå hårt mot
vissa grupper, utan också leda till fördyringar för kommunen i längden.
För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att ta ansvar för Örebro kommuns
ekonomi och vi räds inte att lyfta på alla stenar för att få en ekonomi i
balans. Men Vänsterpartiet är kritiska till förslag som kan försämra
för kommunens mest utsatta, eller skapa ett mer ojämlikt och ojämställt
samhälle.
Vi förväntar oss att samtliga förslag till förändringar kommer att
utvärderas grundligt samt att en konsekvensanalys genomförs innan
förslag till beslut läggs fram. Vi vill därför föra till protokollet att vi inte
ställer oss bakom några som helst förändringar av verksamheter utan
ordentliga utredningar med konsekvensanalyser.
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fredag 20 september 2019

Liberalerna
!

Övrig fråga
Införande av lärarassistenter
Liberalerna har i förhandling med Centerparitet, Miljöpartiet och
Socialdemokraterna tillsatt statliga medel till lärarassistenter. Lärarassistenter har
till uppgift att avlasta lärare så att läraren kan lägga mer av sin tid på
undervisningen.
Medel till lärarassistenter söks hos Skolverket och Örebro kommun kan ansöka om maximalt lite
drygt 6,1 miljoner kronor för hösten 2019.
Liberalerna ser positivt på detta men vet också att med trängd ekonomi i Örebro kommuns skolor
kan det vara svårt att söka bidraget eftersom det krävs en ekonomisk motprestation på samma nivå
som det bidrag man söker.
Även om gymnasiet ser ut att gå mot ett kraftigt underskott kan det kanske ﬁnnas pengar i något
projekt som inte blivit av eller någon annan satsning som kan ha kostat mindre än beräknat.
Liberalerna vill att vi redan under hösten påbörjar arbetet med att rekrytera och anställa
lärarassistenter och vi hoppas det ska kunna vara möjligt, både praktiskt och ekonomiskt.
DÄRFÖR STÄLLER JAG FÖLJANDE FRÅGOR:
1. Vilken beredskap och plan ﬁnns för att kunna söka bidrag till lärarassistenter?
2. Kan vi nyanställa lärarassistenter redan under höstterminen 2019?
3. Vilken hjälp och nytta har vi från det nyinrättande rekryteringscentret med detta, både nu och
framöver?

För Liberalerna

Mats-Olof Liljegren

Liberalerna Örebro • Mats-Olof Liljegren • Tel. 070 360 19 19 • e-post: mats-olof.liljegren@liberalerna.se

