Protokoll

Gy 1/2018

Gymnasienämnden
2018-03-15
Datum:
Klockan: 12:30 - 16:40
Plats:
Tullängsgymnasiet, lokal Kulturama, Tullängsgatan 7
Närvarande ledamöter
Elisabeth Malmqvist (C)
Carina Oskarsson (S)
Stefan Stark (M)
Johan Gynnhammar (S)
Roger Andersson (S)
Lars-Ruben Fahlström (KD)
Sonja Kurt (KD)
Pär Ljungvall (V)
Sara Göransson (M)
Magnus Johansson (M)
Majlis Telemo (SD)
Helena Skogh (MP)
Kerstin Cederström (L)
Tjänstgörande ersättare
Maria Landh (KD)
Johan Helsing (S)
Maria Comstedt (C)
Sandra Zenginel (S)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
fr.o.m. § 29
t.o.m. § 37

t.o.m. § 37

Mikael Rundgren (L)

Tjänstgör för Lars-Ruben Fahlström (KD) §§ 38-41
Tjänstgör för Inger Murstam (S)
Tjänstgör för Thony Mossberg (S)
Tjänstgör för Johan Gynnhammar (S) §§ 25-28
Tjänstgör för Lars-Ruben Fahlström (KD) §§ 42-44
Tjänstgör för Majlis Telemo (SD) fr.o.m. § 38

Närvarande ersättare
Katarina Odell (M)
Anna Olowsson (V)
Sandra Zenginel (S)
Mikael Rundgren (L)

§§ 29-41
§§ 25-37

Övriga
Anders Duvkär
Mokhtar Bennis
Elisabeth Lindéus
Annika Ramberg
Håkan Ågren

Tf. förvaltningschef fr.o.m. § 29
Verksamhetschef t.o.m. § 37
Planerare
Ekonom
Rektor t.o.m. § 31
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Karl-Henrik Wickbom
Tina Ottosson
Ken Dahlberg
Anna-Karin Mäntylä
Jonas Thorstenson

Tf. t.o.m. § 29
Rektor t.o.m. § 30
Rektor t.o.m. § 29
Kvalitetsutvecklingschef §§ 32-37
§§ 33-36

Paragraf 25-44

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 23 mars 2018

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande

Sara Göransson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 mars 2018.

§ 25 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 1/2018
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Sara Göransson (M) utses som ordinarie och Sonja Kurt (KD) utses som
ersättare att justera protokollet den 23 mars 2018.

§ 26 Ändringar och tillägg till ärendelistan
Nämndens behandling
Ordföranden hälsar Mikael Rundgren (L) som ny ersättare för Liberalerna
välkommen till Gymnasienämnden.
Ordföranden överlämnar en blomma till Maria Comstedt (C) som har fyllt
50 år.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade tillägg.

§ 27 Övriga frågor
Nämndens behandling
Pär Ljungvall (V) tar upp övrig fråga angående tidigareläggning av
Gymnasienämndens sammanträde den 15 mars 2018.
Kerstin Cederström (L) tar upp övrig fråga angående gymnasieskolan.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Övriga frågor läggs in som punkt 3 b och punkt 20.

§ 28 Övrig fråga - Tidigareläggning av
Gymnasienämndens sammanträde
Handläggare: Pär Ljungvall
Nämndens behandling
Pär Ljungvall (V) tar upp fråga angående tidigareläggning av
Gymnasienämndens sammanträde den 15 mars 2018 och vem som har tagit
beslut om ändringen.
Ordföranden svarar att presidiet har tagit beslut om att tidigarelägga
sammanträdet för att ge mer tid till diskussioner och frågor.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses därmed besvarad.

§ 29 Information från Tullängsgymnasiet
Handläggare: Karl-Henrik Wickbom
Ärendebeskrivning
Vid nämndsammanträdet presenterar sig Karl-Henrik Wickbom som är ny
tf. rektorer på Tullängsgymnasiet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
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Nämndens behandling
Tina Ottosson och Ken Dahlberg informerar om Innovatören 2.0.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 30 Rapport - Metoo och exempel från verksamheten
Ärendenummer: Gy 76/2018
Handläggare: Håkan Ågren
Ärendebeskrivning
Metoo kampanjen har i högsta grad berört Sverige och stora delar av
västvärlden. Är metoo en angelägenhet för skolan och hur kan man i så
fall jobba med frågan?
Idrottsgymnasiet ger exempel på hur man i skolan kan hantera och
praktiskt jobba med detta område.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 31 Rapport - Ett samlat idrottsgymnasium
Ärendenummer: Gy 77/2018
Handläggare: Håkan Ågren
Ärendebeskrivning
I juni 2016 fattade Gymnasienämnden beslut om att ett samlat
Idrottsgymnasium skulle lokaliseras till Virginska gymnasiet.
Sedan 2003 hade ett stort Idrottsprogram vuxit fram med som mest
5 årskurs 1 klasser.
Många av eleverna på SA hade sökt program som NA och EK om
programmen legat på Virginska gymnasiet.
NA och EK med idrottsinriktning på RU hade ett begränsat antal sökande
och verksamheten organiserades av Virginska gymnasiet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 32 Ledamotsinitiativ "Stoppa sexuella trakasserier och
kränkningar"
Ärendenummer: Gy 30/2018
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet aktualiserar ett ärende "Stoppa sexuella trakasserier och
kränkningar".
Vänsterpartiet föreslår Gymnasienämnden
- all personal i gymnasieskolan ska utbildas i normkritik, genus och
jämställdhet,
- underlätta för skolor att jobba med projekt eller temadagar kring
jämställdhet och personlig integritet som ett sätt att motverka sexuella
trakasserier och övergrepp,
- säkerställa att elevhälsan har kompetens och resurser att på varje
gymnasieskola stötta elever som varit med om trakasserier och övergrepp,
- kompetensutveckla de lärare som undervisar i ämnen som berör sex- och
samlevnad så att undervisningen bland annat tidigt kan motverka den
våldsamma bild av sexualitet som många barn och unga får genom porr
och internet. Undervisningen måste också förmedla att sex handlar om
samtycke.
Beslutsunderlag
Vänsterpartiets ledamotsinitiativ daterad 19 januari 2018 och
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Vänsterpartiets ledamotsinitiativ "Stoppa sexuella trakasserier och
kränkningar" avslås med hänvisning till pågående arbete.
Yrkande
Pär Ljungvall (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets ledamotsinitiativ och att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Johan Gynnhammar (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Helena Skogh (MP), Stefan Stark (M) och Kerstin Cederström (L) yrkar
bifall till Vänsterpartiets ledamotsinitiativ.
Majlis Telemo (SD) yrkar avslag på Vänsterpartiets ledamotsinitiativ.
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Ordföranden yrkar tillägg till förvaltningens beslutsförslag.
- Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt genomföra en kartläggning
med utgångspunkt utifrån frågorna i ledamotsinitiativet om hur behoven
ser ut på respektive gymnasieskola.
Ajournering begärs.
Proposition
Votering begärs: Gymnasienämnden godkänner följande
propositionsordning.
Ja-röst för bifall till förvaltningens beslutsförslag kompletterat med
ordförandens tilläggsyrkande.
Nej-röst för bifall till Vänsterpartiets ledamotsinitiativ.
Avslagsröst för bifall till Sverigedemokraternas avslag på Vänsterpartiets
ledamotsinitiativ.
Omröstningsresultat
8 ja-röster för förvaltningens beslutsförslag mot 6 nej-röster för
Vänsterpartiets ledamotsinitiativ och 1 avslagsröst för
Sverigedemokraternas avslag på Vänsterpartiets ledamotsinitiativ.
Ja-röster: Elisabeth Malmqvist (C), Maria Comstedt (C), Carina Oskarsson
(S), Johan Helsing (S), Roger Andersson (S), Johan Gynnhammar (S),
Lars- Ruben Fahlström (KD) och Sonja Kurt (KD).
Nej-röster: Pär Ljungvall (V), Stefan Stark (M), Sara Göransson (M),
Magnus Johansson (M), Helena Skogh (MP) och Kerstin Cederström (L).
Avslagsröst: Majlis Telemo (SD).
Ordföranden ställer vart och ett av de tre föreliggande förslagen
förvaltningens förslag kompletterat med ordförandens tilläggsyrkande,
Vänsterpartiets förslag om bifall till ledamotsinitiativet och
Sverigedemokraternas avslagsyrkande under proposition och finner att
Gymnasienämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag kompletterat
med ordförandens tilläggsyrkande.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Vänsterpartiets ledamotsinitiativ "Stoppa sexuella trakasserier och
kränkningar" avslås med hänvisning till pågående arbete.
2. Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt genomföra en kartläggning
med utgångspunkt utifrån frågorna i ledamotsinitiativet om hur behoven
ser ut på respektive gymnasieskola.
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Reservation
Mot beslutet reserverar sig Pär Ljungvall (V), Stefan Stark (M), Sara
Göransson (M), Magnus Johansson (M), Helena Skogh (MP) och Kerstin
Cederström (L) till förmån för Pär Ljungvalls yrkande om bifall
Vänsterpartiets ledamotsinitiativ.

§ 33 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 74/2018
Ärendebeskrivning
1. Kommunfullmäktige, protokoll 2018-01-31, § 27, vissa val m.m. Gy
59/2018.
2. Örebro kommun, Riktlinjer - Hantering av personer med skyddade
personuppgifter. Gy 50/2018.
3. Organisationsförändring inom Förvaltningen för utbildning, försörjning
och arbete.
4. Minnesanteckningar från arbetsgruppen ”Samarbete, samordning och
planering kring flyktingmottagning” 27 februari 2018.
5. Karolinska gymnasiets forum för samråd, protokoll 2017-11-13
och 2018-02-26.
6. Tullängsgymnasiets forum för samråd, protokoll 2018-02-16.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 34 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 75/2018
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som
under tiden 13 februari - 14 mars 2018 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
Beslut om anställning av personal (ej chefsbefattning).
löpnummer APR01/18
Virginska gymnasiet
3.2
Ändring av granskningstjänsteman, beslutsattestanter och ersättare samt
behörighetsattestanter vid omorganisation och personalförändringar under
året.
Gy 130/2017
Ekonom
4.7.3
Beslut om att elev ska byta till ett annat program som erbjuds av
kommunen eller byte av inriktning inom ett program.
löpnummer 1718HT3
Virginska gymnasiet
4.7.8
Beslut om utredning av omständigheter kring av elever upplevd
kränkningar.
Gy 60/2018, Gy 64/2018, Gy 81/2018
Verksamhetschef
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 35 Aktuell information
Handläggare: Elisabeth Malmqvist, Anders Duvkär
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
Fredagen den 16 mars 2018 är det invigning av Riksgymnasiets lokaler på
Rudbecksgymnasiet. Ordföranden ska delta vid invigningen.

8

Tf. förvaltningschefen
Gymnasienämnden får information om bl.a.
- Avtal med företag angående smartmatte. Syftet är att ge eleven en bättre
förberedelse för livet utanför skolan. Ökad motivation! Målgrupp åk 8-9,
samt 1-2 på gymnasiet.
- Skolkommissionens och Gymnasieutredningens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 36 Information - Maskinentreprenören (ME)
Kvinnerstagymnasiet
Ärendenummer: Gy 93/2018
Handläggare: Jonas Thorstenson
Ärendebeskrivning
Inför läsåret 2017/2018 gjordes en upphandling inom BA, Bygg- och
anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon med syfte att hitta
en aktör/leverantör som kunde ansvara för programmets karaktärsämnen
inklusive fordonspark m.m. Örebro kommun och Kvinnerstagymnasiet
skulle fortsatt vara ansvarig för den gymnasiegemensamma delen. Det blev
branschorganisationen, ME, Maskinentreprenören som tilldelades
uppdraget. Sedan höstterminens start har arbetet med att forma
utbildningen i samverkan med Kvinnersta pågått.
Rapport och status kring detta arbete lämnas av ME:s ansvariga Jonas
Thorstenson.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 37 Information - IFOUS
Ärendenummer: Gy 78/2018
Handläggare: Anna-Karin Mäntylä
Ärendebeskrivning
Örebro kommuns förskolechefer och rektorer i grundskola, gymnasium och
vuxenutbildning har sedan tre år ett pågående utvecklingsarbete där alla
förskolechefer och rektorer ingår i olika lärprocesser för att förstärka det
pedagogiska ledarskapet.
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Genom att bygga vidare på befintliga strukturer och pågående lärprocesser
ska FoU-programmet Leda för skolutveckling komplettera och förstärka
pågående insatser i kommunen genom att bidra till att höja deltagande
chefers (förskolechefer, rektorer, verksamhetschefer) kompetens och
förmåga att leda och utveckla verksamheternas förbättringskapacitet.
Beslutsunderlag
Power Point presentation.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 38 Ekonomi i balans
Ärendenummer: Gy 79/2018
Handläggare: Annika Ramberg, Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
a)
Budget 2018
Information om lagd budget 2018 för Gymnasienämndens enheter.
b)
Elevavstämning
Ramarna för budget 2018 grundar sig på elevantalet den 15 oktober 2017.
En avstämning har gjorts den 15 februari 2018 och Gymnasienämndens
totala ram revideras.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Ekonomi i balans och ekonomisk uppföljning
2018", daterad 14 mars 2018.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Informationen om enheternas budgetramar tas till protokollet.
2. Driftbudgeten revideras i enlighet med förvaltningens förslag.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag pkt 1-2.
Pär Ljungvall (V) och Stefan Stark (M) yrkar bifall till förvaltningens
beslutsförslag pkt 1 och avslag på förvaltningens beslutsförslag pkt 2.
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Proposition
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens beslutsförslag
pkt 1.
Ordföranden ställer vart och ett av de två föreliggande förslagen under pkt
2 förvaltningens förslag och Moderaternas och Vänsterpartiets förslag pkt
2 under proposition och finner att Gymnasienämnden beslutar bifalla
förvaltningens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Informationen om enheternas budgetramar tas till protokollet.
2. Driftbudgeten revideras i enlighet med förvaltningens förslag.
Pär Ljungvall (V), Stefan Stark (M), Sara Göransson (M), Magnus
Johansson (M), Helena Skogh (MP) och Kerstin Cederström (L) avstår att
delta i beslutsförslaget pkt 2.

§ 39 Äskande av medel för vissa deltagarkostnader på
KAA
Ärendenummer: Gy 66/2018
Handläggare: Annika Ramberg
Ärendebeskrivning
Det kommunala aktivitetsansvaret inom Ung Arena ska ge bättre
förutsättningar och fler verktyg i arbetet med att säkerställa att fler
ungdomar fullföljer gymnasiet eller kan hitta en väg ut i arbete och/eller
studier inom vuxenutbildningen med mera. Inom det kommunala
aktivitetsansvaret finns för närvarande en mycket begränsad budget för
deltagarkostnader. Det har visats sig att det i vissa fall finns behov av
exempelvis folkhögskolestudier med inackordering, möjligheter att
transportera sig till olika aktiviteter, busskort, samt terminsavgifter för
exempelvis folkhögskolestudier utan inackordering.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2018.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Hos Programnämnd Barn och utbildning begära utökad budget för
täckande av kostnader för vissa deltagaraktiviteter inom KAA med 718 tkr
för budgetår 2018.
Yrkande
Pär Ljungvall (V) yrkar avslag till förvaltningens beslutsförslag.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
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Proposition
Ordföranden ställer vart och ett av de två föreliggande förslagen
förvaltningens förslag och Vänsterpartiets förslag under proposition och
finner att Gymnasienämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Hos Programnämnd Barn och utbildning begära utökad budget för
täckande av kostnader för vissa deltagaraktiviteter inom KAA med 718 tkr
för budgetår 2018.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Pär Ljungvall (V) till förmån för eget yrkande.

§ 40 Uppföljning – Landsbygdsprogram
Ärendenummer: Gy 313/2016
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Av Landsbygdsprogrammet framgår att Örebro kommuns förvaltningar,
nämnder och kommunala bolag ska arbeta fram årliga handlingsplaner
inom de fokusområden som berör deras verksamhet. Dessa ska, inom
ramen för budgetarbete och verksamhetsplan, beskriva verkställigheten av
Landsbygdsprogrammet.
Detta är naturligtvis ett långsiktigt arbete, men Landsbygdsnämnden vill på
detta sätt förhöra sig om på vilket sätt och om, Landsbygdsprogrammet har
påverkat verksamhetsplanerna och budgetarbetet inför år 2018, samt om
några handlingsplaner knutna till Landsbygdsprogrammet har arbetats
fram.
Svar skickas till Landsbygdsnämnden senast 2018-03-30.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2018.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Yttrande avges till Landsbygdsnämnden i enlighet med förvaltningens
förslag som svar på Landsbygdsnämndens frågor angående planering kring
det nyligen antagna landsbygdsprogrammet.
Yrkande
Ordföranden yrkar tillägg i förvaltningens tjänsteskrivelse "Dessutom
pågår ett omfattande arbete inom Kvinnerstaområdet med olika satsningar
både på kort och lång sikt".
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Yttrande avges till Landsbygdsnämnden i enlighet med förvaltningens
förslag och vid sammanträdet gjorda tillägg som svar på
Landsbygdsnämndens frågor angående planering kring det nyligen antagna
landsbygdsprogrammet.

§ 41 Information – SAHA
Ärendenummer: Gy 472/2017
Handläggare: Elisabeth Lindéus
Ärendebeskrivning
Den pågående översynen fortsätter gällande hur organisationen inom
gymnasieskolan skulle kunna utformas för att möta elever med diagnos
eller problematik inom AST, Autismspektrumtillstånd.
Inom ramen för nationella program i gymnasieskolan finns idag endast ett
program som är särskilt anpassat för ungdomar med diagnos inom AST,
och det är det Samhällsvetenskapliga programmet på Virginska gymnasiet.
Konsekvensen av detta blir då att valmöjligheter saknas helt för den elev
som har en diagnos, (och som inte väljer ”reguljärt” program), då den enda
möjligheten är att gå det Högskoleförberedande SA-programmet. Det som
även fortsatt ska undersökas är hur verksamhet och organisation bättre kan
anpassas till elevers förutsättningar och intresse inför val av gymnasieutbildning oavsett problematik inom AST eller ej.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 42 Gymnasienämndens decembersammanträde - Ändrat
datum
Handläggare: Elisabeth Malmqvist
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har tagit beslut om att ändra datum för fullmäktiges
sammanträde i december till den 10 och 11 december. På grund av detta
föreslås att Gymnasienämndens sammanträde den
11 december flyttas till den 13 december, kl 11.00.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Gymnasienämndens sammanträde i december flyttas till den 13 december
2018, kl 11.00.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 43 Val
Ärendebeskrivning
Val efter Robin Nilsen (L)
- Gymnasienämndens parlamentariska grupp
- Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden
- Kvinnerstagymnasiets forum för samråd
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Mikael Rundgren (L) utses som ledamot i Kvinnerstagymnasiets forum
för samråd efter Robin Nilsen (L).
2. Mikael Rundgren (L) utses som ledamot i Gymnasienämndens
parlamentariska grupp efter Robin Nilsen (L).
3. Kerstin Cederström (L) utses som ersättare i Gymnasienämndens utskott
för avstängningsärenden efter Robin Nilsen (L).

§ 44 Övrig fråga – Gymnasieskolan
Handläggare: Kerstin Cederström
Nämndens behandling
Kerstin Cederström (L) tar upp fråga att Gymnasienämnden behöver
avsätta längre tid för diskussioner om gymnasieskolan.
Ordföranden svarar att nämnden kan ev. vid oktobersammanträdet
genomföra en workshop om gymnasieskolan.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses därmed besvarad.
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